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Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la 
creació de la Càtedra d’inclusió social

CREACIÓ DE LA CÀTEDRA D’INCLUSIÓ SOCIAL DE LA UnIvERsItAt RovIRA I vIRgILI

“L’exclusió social perjudica el benestar dels ciutadans, i els dificulta la capacitat d’expressar-se i de parti-
cipar en la societat. És important, per tant, que aquest aspecte tingui una visibilitat adequada durant l’Any 

Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió.” 

(Decisió 1098/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell de 22 d’octubre de 2008)

Dra. Carme Borbonès

Dr. Àngel Belzunegui

tarragona, 28 de juny de 2010

Declaració inicial

Pensar en la inclusió social és pensar en la condició humana i el sistema social, ja que és en aquesta 
realitat on s’identifiquen tant les capacitats humanes com els límits de la societat: en aquesta anàlisi apa-
reix i es revela la veritat amagada i silenciada... es descobreix la veritat en l’ordre social fonamentat en la 
discriminació crònica, queda en evidència la lògica amagada en una cohesió social que viu com a natural 
la persistència de l’exclusió social.

L’exclusió neix a partir de determinades relacions que s’estableixen entre el sistema social i les persones 
excloses, entre els integrats i els marginats i entre els exclosos i exclosos. Les realitats excloents neixen a 
partir de l’acció humana i de les pràctiques socials, fet que es manifesta en qualsevol existència, en tots els 
sectors i en totes les professions.

De la mateixa manera, la inclusió no és una característica pròpia de cada persona, ni de l’espai on es 
troba, sinó que és el resultat de processos socials interactius, profundament lligats a les relacions d’acollida 
i de solidaritat. Aquest caràcter interactiu i relacional fa que s’hagi de tenir en compte també la dimensió 
individual dels processos d’inclusió. Cada persona té un itinerari individual propi marcat per la influència 
del context i les determinants microhistòriques personals, que marquen la realitat de cadascú.

Fins als nostres dies, s’ha considerat que l’ensenyament actuava com a procés garant de cohesió social 
i de garantia en l’accés a les mateixes oportunitats. En l’actualitat, el fracàs escolar significatiu que hi ha en 
les cultures occidentals posa de manifest que més enllà de l’accés al coneixement i al saber, és necessari i 
imprescindible saber fer i saber estar; en resum, reconèixer i practicar determinats trets socials i ser recone-
gut i acceptat, com a persona (drets, deures i valors compartits), en aquesta mateixa societat.

És per això que l’exclusió no es pot superar amb simples “tractaments” inclusius. Cal dissenyar proces-
sos de construcció d’una tercera via: un nou model de societat que faci possible la trobada, la reconciliació 
i la convivència solidària dels exclosos amb els inclosos-excloents. 

La simple voluntat d’inclusió, entesa com a “reintegració” a un model social ja existent, sense generar 
canvis en la societat base, no és suficient i fins i tot pot arribar a ser contraproduent: defugint un excés de 
purisme, considerem que cal cercar noves respostes que ens permetin avançar cap a noves alternatives.

És per això que considerem que la Universitat, com a institució de generació i transmissió de coneixe-
ment per excel·lència, ha de tenir un paper rellevant en el camí que ajudi a assolir més quotes d’inclusió 
social entre les persones i els col·lectius que troben més dificultats. És amb aquest propòsit general que 
plantegem la proposta següent de creació d’una càteDra D’inclusió social. 

Justificació

L’any 2000 el Consell Europeu reunit a Lisboa va reconèixer que el nivell de pobresa i exclusió social 
en els estats membres “era inacceptable”. Així, “la construcció d’una Unió Europea més integradora es va 
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considerar un element crucial per assolir en deu anys l’objectiu estratègic de la Unió, a saber, el creixement 
econòmic, llocs de treball més nombrosos i de més qualitat i més cohesió social” (DOUE, 2008).1 

La Unió Europea, en l’Agenda de Lisboa, es va comprometre a “aconseguir un impacte decisiu per 
eradicar la pobresa” com molt tard l’any 2010, Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió social 
(des d’ara AE 2010). A l’octubre del 2008 els ministres dels països de la UE van fer la primera reunió d’alt 
nivell dedicada a la lluita contra la pobresa i a la promoció de la inclusió social. Aquesta reunió ministerial 
es considera com el punt de partida dels preparatius en tot Europa de l’any dedicat a la lluita contra la po-
bresa i l’exclusió. s’invita a participar en la campanya les ong, les autoritats locals i totes aquelles entitats 
sensibles en la lluita contra l’exclusió. 

En la declaració inicial del plec de decisions adoptades conjuntament pel Parlament Europeu i pel 
Consell, s’afirma que “la lluita contra la pobresa i l’exclusió social és un dels compromisos més ferms de la 
Unió Europea i els seus Estats membres” (DoUE, 2008). 

L’AE 2010 té els objectius següents:

Reconèixer el dret de les persones que es troben en situació de pobresa i exclusió social a viure  –
amb dignitat i a desenvolupar una funció en la societat. 

Insistir en la responsabilitat de tothom en la lluita contra la pobresa i l’exclusió. –

Fomentar la cohesió social i divulgar pràctiques d’inclusió adequades. –

Reforçar el compromís dels principals responsables de les decisions polítiques per posar en pràc- –
tica accions més eficaces.

Actualment, a la UE 78 milions de persones, és a dir, un 16 % de la població i un 19 % dels nens i 
nenes, es troben en situació de risc de caure en la pobresa. Segons la definició aprovada per la UE, es con-
sidera que una persona corre el risc de caure en la pobresa quan viu amb uns ingressos inferiors al 60 % de 
la renda familiar mitjana del seu propi país. El 2007-2008 l’Enquesta de condicions de vida de la població 
de Tarragona, elaborada per la mateixa URV amb la col·laboració de Càrites Interparroquial, l’Ajuntament 
de la ciutat i la Diputació de tarragona, posava de manifest l’existència d’una taxa de pobresa a tarragona 
del 19,3% de la població, xifres molt similars a les del conjunt de Catalunya i de l’Estat espanyol. 

Aprofitant la celebració d’aquest any, a Europa, Espanya i Catalunya necessitem definir compromisos 
concrets, dates i pressupostos en matèria d’inclusió i cohesió social. 

Les universitats poden i han de tenir un paper rellevant en els esforços socials per aconseguir més grau 
d’inclusió social de la ciutadania, sobretot d’aquells col·lectius que per diverses circumstàncies tenen més 
probabilitats de caure en situacions de marginalitat, de pobresa i, en definitiva, d’exclusió social. 

Aquesta proposta s’inscriu en la línia d’actuació i el compromís social assumits per les universitats espa-
nyoles, aprovada per la CRUE al juliol de 2001. La declaració de compromís social de la CRUE assenyala 
que “en la realitat actual existeixen quatre importants sectors socials amb responsabilitats en el foment i el 
suport de la participació ciutadana i de l’acció voluntària: les organitzacions no governamentals i populars, 
com a motors d’organització i acció voluntària; els mitjans de comunicació, com a responsables de la qua-
litat de la informació i el tractament informatiu sobre participació ciutadana i voluntariat; les empreses com 
agents socials amb l’obligació de revertir part dels seus beneficis en accions socials, i la Universitat, lloc de 
trobada i reflexió, dedicada a la creació i difusió de coneixement, dotada de la corresponent autonomia i 
responsable de la formació integral dels joves” (CRUE, 2001).2 

És en aquesta declaració de principis on s’encaixa la proposta de creació d’una càteDra D’inclusió soci-
al, a través de la qual la Universitat Rovira i Virgili formalitza el seu compromís social amb l’anàlisi sistemà-
tica de le diferents formes de desigualtat social que afecten les persones i col·lectius de la nostra societat. 
La càteDra D’inclusió social pretén ser un instrument de representació, d’anàlisi i de reflexió-formació que 
la URv posa al servei de la societat en general dins dels objectius de l’AE 2010 i del Desenvolupament del 
Mil·lenni del 2015. 

enquaDrament De la càteDra D’inclusió social

1. Amb els objectius estratègics de la Unió Europea

La proposta de Càtedra d’Inclusió Social s’enquadra en el marc dels objectius estratègics proposats pel 
Consell Europeu de Lisboa, de 23 i 24 de març de 2000, quan assenyala la necessitat de “construcció d’una 
Unió Europea més integradora” i “més cohesió social” (DoUE, 2008). 

1 Document DECIsIÓ 1098/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell de 22 d'octubre de 2008 relatiu a l'Any Euro-
peu de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió (2010), publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DoUE) amb data 7 de 
novembre de 2008. 

2 Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, document sobre el compromís i la responsabilitat social de les 
universitats, 2001. 
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La proposta de Càtedra d’Inclusió Social s’ajusta a l’Agenda Social 2005-2010, que complementa l’es-
tratègia de Lisboa i té un paper clau per a “promoure la dimensió social del creixement econòmic i fomen-
tar la igualtat d’oportunitats per a tots com a vector de la solidaritat social i intergeneracional i la creació 
d’una societat sense pobresa i més inclusiva” (DoUE, 2008). 

2. Amb els objectius que desplega el Govern espanyol 

La Direcció General de Política Social, de les Famílies i de la Infància, designada Organisme Nacional 
d’Execució (onE) per a l’Any Europeu contra la Pobresa i l’Exclusió social, es proposa vincular les uni-
versitats perquè facin propostes i aportacions en el programa d’activitats per a l’AE 2010. Es proposa a les 
universitats activitats relacionades amb “l’anàlisi de la situació actual de la lluita contra l’extrema pobresa 
i la inclusió activa a Espanya”, la realització de seminaris específics i la creació de grups de treball “amb 
l’objectiu d’incidir en la transversalitat de les polítiques d’inclusió” (Programa, 2010).3

3. Amb els objectius que es proposa el Govern de la Generalitat

La Càtedra d’Inclusió Social de la URV pretén realitzar una tasca de sensibilització social a través de la 
transferència de coneixements, en la línia que proposa el Pla per a la inclusió i la cohesió social a Catalu-
nya, del Departament d’Acció social i Ciutadania de la generalitat, entre els objectius del qual es troba la 
“sensibilització respecte al fenomen de l’exclusió social i el desenvolupament de polítiques innovadores 
per a la inclusió. És a dir, fer visible, sensibilitzar i difondre les causes i conseqüències de l’exclusió so-
cial, així com fomentar i promoure pràctiques i polítiques innovadores en matèria d’inclusió social”. Així 
mateix, el Pla recomana el treball en xarxa, “és a dir, coordinar-se i cooperar amb els diferents agents que 
operen al territori i garantir la més àmplia participació i diàleg social tant en el disseny, la implementació, 
el seguiment i l’avaluació del Pla” (Pla, 2010).4

4. Amb els objectius propis de la Universitat Rovira i Virgili

Amb la Càtedra d’Inclusió Social, la URV crea les condicions per incidir més sobre el terreny i fer més 
visible per a la ciutadania l’adhesió de la pròpia institució als valors socials d’inclusió. La Càtedra d’Inclusió 
social es concep com un instrument que permet potenciar la investigació, el desenvolupament i la innova-
ció social, així com treballar a favor de la inclusió i la cohesió social i per la inclusió social. A l’ Estatut, la 
URV es proposa “generar, transferir i socialitzar el coneixement amb la finalitat d’ajudar al progrés sostingut 
i sostenible de la societat” (art. 5(d) del Títol Preliminar). 

obJectius i línies D’actuació

Les tres línies bàsiques d’actuació de la càteDra D’inclusió social s’emmarquen en tres objectius:

1. Representació de la URv. A través de la càteDra D’inclusió social, la URv aconsegueix representació 
institucional en diferents espais tant en l’àmbit de Catalunya com d’Espanya, per exemple, la Taula del 
Tercer Sector de Catalunya, la Fundació FOESSA, el Fòrum Social, Fundacions, etc. Així mateix, la càteDra 
D’inclusió social treballarà en la creació d’una xarxa social en la qual es vinculin diferents agents econò-
mics i socials del territori per impulsar tasques específiques de la mateixa Càtedra i per impulsar també el 
compromís social de la URV amb la inclusió social. 

2. Anàlisi i investigació. La càteDra D’inclusió social inclou un observatori social i de la Desigualtat, la 
tasca del qual és impulsar la investigació i el coneixement científic dels processos de desigualtat, de pobre-
sa i d’exclusió social així com els processos d’inclusió social que experimenta la nostra societat. Treballarà 
amb l’objectiu de la captació de recursos par a portar a terme estudis i investigacions propis de l’obser-
vatori. Especialment, la Càtedra presentarà projectes d’investigació a les convocatòries competitives en el 
marc del desenvolupament dels programes d’R+D+i. També proposarà projectes d’investigació conjunts 
amb entitats que treballin en l’àmbit de la inclusió social a diferents convocatòries. 

3. Formació i transferència de coneixement. La tercera línia d’actuació se centra en la difusió i transfe-
rència de coneixement sobre els diversos àmbits en què se centrarà la investigació i l’anàlisi de la càteDra 
D’inclusió social. Aquesta línia d’actuació es concretarà en l’organització de jornades, seminaris, congres-
sos i cursos específics sobre pobresa, desigualtats socials, exclusió i inclusió social en el territori. La Càtedra 
es proposa com una plataforma de reflexió i d’innovació social al servei de les institucions, dels col·lectius 
amb problemes d’inclusió, de les entitats i empreses que treballen en el món de la inclusió, perquè tos 
plegats puguem contribuir a assolir més quotes d’inclusió social dels col·lectius i persones que presentin 
més riscos d’experimentar l’exclusió.

3 Programa d'activitats del Regne d'Espanya, 2010 Any Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió social. 

4 Pla per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya, Departament d'Acció social i Ciutadania, generalitat de Catalunya. 
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originalitat Del proJecte

La càteDra D’inclusió social és la primera càtedra d’aquesta naturalesa de les universitats catalanes. Fins 
ara, algunes universitats s’han dotat de càtedres generalment denominades de responsabilitat social, orien-
tades fonamentalment a dos camps socials importants d’activitat: (1) la responsabilitat social corporativa, 
per exemple la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, la Càtedra ”la Caixa” de Responsabilitat Social 
de l’Empresa i Govern Corporatiu, de l’Escola de Negocis IESE, entre d’altres; (2) el desenvolupament humà, 
com la Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible, amb l’objectiu de potenciar la cooperació 
entre les universitats i, especialment, donar suport a l’ensenyament superior en els països en desenvolupa-
ment. 

També existeixen a les universitats espanyoles càtedres que tenen a veure amb aquests dos camps 
d’actuació. 

A diferència de les càtedres existents, la càteDra D’inclusió social té les característiques específiques 
següents: 

Té una orientació eminentment pràctica cap al territori. Genera coneixement i el transfereix als a) 
agents territorials. 

És una plataforma per generar coneixement específic sobre els processos d’inclusió/exclusió social b) 
que afecten persones i col·lectius socials determinats. 

treballa amb entitats i institucions els objectius de les quals se centren en el treball a favor de la c) 
inclusió social i s’hi vincula directament. 

situa la inclusió social com a tema central de la responsabilitat social de la Universitat en la millo-d) 
ra de la qualitat de vida de les persones i del territori.

Impulsa i aprofundeix l’orientació social de la Universitat.e) 

Permet que la Universitat es constitueix com un agent d’innovació social.f) 

situa la Universitat en el conjunt d’esforços col·lectius encaminats a la millora de les condicions g) 
de vida de les persones.

contractes i finançament

La càteDra D’inclusió social involucrarà diferents entitats privades i públiques en el finançament de les 
seves activitats, fonamentalment en aquelles que tinguin a veure amb la investigació, la formació i la trans-
ferència de coneixements a la societat. 

La URV participa en el finançament de la Càtedra. Aquest fet es concreta en la signatura d’un conveni 
entre la Universitat i les entitats que cofinancen la Càtedra, en què s’especifiquen els objectius, el funciona-
ment, les activitats i els resultats esperats d’aquesta col·laboració, així com les dotacions que en el seu cas 
comprometen les entitats i institucions. 

Paral·lelament i per realitzar les activitats previstes, la Càtedra utilitzarà totes les vies de finançament 
que possibilitin les convocatòries públiques i privades, sobretot pel que fa al finançament de l’activitat 
investigadora, així com per a la realització de seminaris, jornades i congressos i per a la publicació dels 
materials que vagi generant. 

estructura De funcionament

Abans d’explicitar l’estructura de la càteDra D’inclusió social, cal remarcar el fet que la seva vocació 
des del seu disseny inicial és netament interdisciplinària des del punt de vista acadèmic. Així, la Càtedra 
està oberta a les diferents disciplines científiques que vulguin aportar alguna cosa en les tres grans línies 
d’actuació. Creiem que pot esdevenir un espai catalitzador dels esforços d’investigació i transferència que 
en l’actualitat puguin realitzar-se de forma més o menys aïllada. Aquesta interdisciplinarietat quedarà re-
flectida en les activitats que vagi organitzant la Càtedra així com en les recerques que vagi realitzant.

D’altra banda, la Càtedra garantirà també la pluralitat i la transversalitat des del punt de vista del món 
econòmic, de les entitats privades i de les institucions i administracions. El lloc natural on es reflectirà 
aquest fet serà el Consell Assessor, en què estaran representades les entitats que hi donin suport. 

La càteDra D’inclusió social és un espai obert a la comunitat universitària i a la societat en general. 

té una estructura amb un Consell Assessor i una Direcció. 

El Consell Assessor és l’espai en el qual es vinculen les empreses, entitats, institucions i administracions 
que donin suport a les activitats de la Càtedra i hi participin. La presidència del Consell Assessor repre-
senta la càteDra D’inclusió social davant les entitats i institucions i s’encarrega dels contactes que vinculen 
la Càtedra en la xarxa d’entitats. El Consell Assessor comptarà amb representants (1) del món acadèmic: 
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dels àmbits nacional i internacional, la URV i del Consell Social de la URV, URV Solidària; (2) del món de 
l’administració: Unió Europea, Govern espanyol, Generalitat, Diputació i ajuntaments; (3) de les entitats: 
Fundació onCE, taula del tercer sector, Federació Catalana del voluntariat, Entitats no governamentals; 
(4) de les empreses: fundacions d’entitats financeres, empreses d’inserció, resta d’empreses que s’hi vulguin 
vincular. 

La Direcció té com tasca contribuir amb la investigació i la generació de coneixement, així com la trans-
ferència a la societat en general i a les entitats que col·laboren amb la Càtedra en particular. La Càtedra és 
fonamentalment un espai de generació de coneixement a través de la investigació que promou ella mateixa, 
així com un instrument de devolució a la societat del coneixement en els àmbits que li són propis. 

Un dels objectius genèrics de la Càtedra és contribuir a la millora de les decisions que es prenen en 
l’àmbit públic i privat per assolir més quotes d’inclusió social. 

La Càtedra reunirà un conjunt d’investigadors i investigadores amb un caràcter interdisciplinari. Aquest 
equip interdisciplinari està d’acord amb la proposta realitzada pel Consell Europeu d’adoptar un mètode 
obert de coordinació (MAC) que ajudi “a aprofundir l’aprenentatge mutu sobre el caràcter pluridimensional 
de la pobresa i l’exclusió” (DoUE, 2008).

La càteDra D’inclusió social servirà per posar en contacte aquestes entitats, institucions, administracions 
i empreses amb el món acadèmic, amb la finalitat de generar coneixement aplicat sobre les problemàtiques 
associades als processos d’inclusió i exclusió social. 

les activitats De la càteDra com a espai De reflexió, anàlisi i transferència

a) Activitats d’investigació i de transferència

1. Investigació en el terreny de la inclusió social, la desigualtat i l’estructura social 

En l’actualitat, la Càtedra començarà a funcionar amb dos projectes d’investigació finançats pel Plan 
nacional d’I+D+i 2008-2011:

1.1 “Nova pobresa i exclusió social en els joves d’Espanya” (Referència CSO2008-05535). Projecte fi-
nançat pel Ministeri de Ciència i Innovació en la convocatòria R+D+I que es porta a terme en col·laboració 
amb set universitats de sis comunitats autònomes. Durada del projecte: 2008-2011.

1.2 “Pobresa, exclusió i desigualtat de gènere a Espanya”(Referència CSO2008-03005-I). Projecte fi-
nançat per l’Instituto de la Mujer dins del programa R+D+I que es porta a terme en col·laboració amb set 
universitats de sis comunitats autònomes. Durada del projecte: 2008-2011.

1.3 Presentació de projectes de recerca a entitats privades i fundacions, i a la convocatòries competiti-
ves de diferents administracions. 

Es preveu generar estudis per avançar en el coneixement i la incidència de determinades discapacitats. 
L’objectiu central consistirà a determinar relacions i dependències entre necessitats específiques individuals 
i risc d’exclusió social derivada. En aquest àmbit, ens proposem analitzar com les necessitats especials, en-
cara que inicialment estiguin reconegudes i considerades per la política social, generen més vulnerabilitat i 
limiten la igualtat d’oportunitats. El format d’aquesta línia de recerca seria a través d’una formulació ad hoc 
que adreçaríem a les entitats com l’ONCE, com a entitat col·laboradora.

2. Jornades temàtiques sobre els àmbits de treball de la Càtedra (freqüència bianual):

2.1 Curs 2010-2011: Jornades sobre Adaptació i inserció laboral d’estudiants i titulats universitaris amb 
discapacitat. Hi participaran experts i professionals per tractar els reptes de la inclusió de persones amb 
títols universitaris i els processos de transició al mercat laboral.

2.2 Curs 2012-2013: Jornades amb professionals provinents de l’Administració educativa,de les entitats 
del tercer sector social, i experts en el camp de la Sociologia, de la Pedagogia i de la Justícia juvenil.

Tema central: Desigualtats, fracàs escolar i exclusió social

3. Seminaris de persones expertes en inclusió activa (una edició bianual)

3.1 Curs 2011-2012: Polítiques inclusives en períodes de crisi econòmica, adreçat a tècnics de les 
administracions municipals, comarcals, etc. Inclouria la participació de 2/3 responsables d’experiències 
contrastades i investigadors especialitzats. 

3.2 Curs 2013-2014: Les noves tecnologies: augmenten les possibilitats d’inclusió o aprofundeixen en 
les desigualtats? Amb experts en els camp de la comunicació i de les noves tecnologies, de la innovació, 
etc., i la col·laboració de tècnics provinents de les diferents administracions.

4. Congressos d’àmbit nacional/internacional: cada tres anys, a partir de les temàtiques tractades i 
de les conclusions a què s’arribi a partir dels seminaris d’experts i les jornades monogràfiques.
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En aquesta primera fase de planificació entendríem que seria possible organitzar el primer congrés per 
al curs 2012-2013, alhora que seria un moment adequat per analitzar la realitat més recent, que de ben se-
gur haurà afectat negativament, amb grans canvis i problemàtiques molt agudes que ja afecten amplis sec-
tors de la nostra societat, com a resultat del fenomen generalitzat de la globalització i la crisi econòmica.

b) Activitats continuades de formació

1. Formació específica per a entitats diverses del tercer sector social, per a empreses d’inserció laboral i 
social i per a entitats educatives (lleure, oci, reciclatge, compensatòria, etc.). La formació es realitzarà dintre 
del programa de formació de la Fundació URv. 

2. Formació específica per a ajuntaments i altres ens del territori. Propostes curtes i específiques de 
formació destinada a tècnics i tècniques en matèria d’inclusió/exclusió social (activitats concertades i orga-
nitzades, conjuntament, amb la Diputació de tarragona).

3. Formació específica d’acord amb propostes/demandes que es puguin fer des de les administracions i 
des d’aquelles entitats que destinen els seus esforços principals a oferir activitats dissenyades i dirigides als 
seus col·lectius que necessiten una atenció especial per garantir la igualtat d’oportunitats des de accions/
mesures inclusives ad hoc.

4. Curs periòdic dins la plataforma de la Universitat d’Estiu de la URV sobre les temàtiques de recerca 
que tracta la Càtedra. Es preveu l’organització d’un curs sobre l’Estratègia de Lisboa 2020: L’Agenda euro-
pea contra l’exclusió, per a l’estiu del 2011.

c) Publicacions, difusió i relacions institucionals

1. Publicació de materials resultat de la investigació i la formació en revistes especialitzades i en forma 
de monografies. 

2. Publicació d’una sèrie de papers de treball propis de la Càtedra, en format paper i electrònic. 

3. Creació d’una xarxa amb entitats i institucions per al desenvolupament de les activitats pròpies de 
la Càtedra.

4. La Càtedra tindrà una pàgina web a través de la qual s’oferirà informació que genera la mateixa 
Càtedra, a més d’informació de les entitats que hi participen, així com d’esdeveniments relacionats amb 
els centres d’interès propis. Entre la informació que s’oferirà, s’elaborarà un butlletí semestral que recollirà 
els principals indicadors relatius als temes d’inclusió/exclusió, cohesió social i d’inserció, així com altres 
indicadors socioeconòmics. Aquest butlletí es publicarà electrònicament. Així mateix, la pàgina web de la 
Càtedra servirà com a plataforma per donar a conèixer les seves activitats i el compromís de la URV amb 
la cohesió social. 

5. Creació de material audiovisual destinat a donar a conèixer les problemàtiques relacionades amb 
l’exclusió social i la inclusió de les persones amb dificultats. Aquest material s’elaborarà amb la col-
laboració dels estudiants de la mateixa URV i estarà destinat a l’educació i formació tant de l’alumnat de la 
URV com de l’ensenyament secundari, de les persones que formen les organitzacions socials voluntàries i 
del personal de les administracions. 

Destinataris i beneficiaris De la càteDra

Les activitats de la Càtedra poden revertir a la societat, bàsicament:

En els ajuntaments, com a institucions que s’encarreguen d’elaborar plans d’inclusió social i de la  –
gestió de l’exclusió social. 

En les entitats i empreses privades, com a entitats que treballen en matèria d’inserció i inclusió  –
social i de la gestió de l’exclusió social. 

En la comunitat acadèmica, especialment en l’alumnat de la Universitat, perquè es formi en valors  –
socials i conegui la realitat que hi ha al darrere de l’exclusió social i el treball que es realitza en 
pro de la inclusió social.

En els decisors públics, com a instrument que els serveixi per millorar les decisions sobre inclusió  –
social.

En la Societat en general, com a destinatària última de les activitats de la Càtedra. –
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pressupost anual estimat 

tècnic/a d’investigació (cost anual)* 20.815,34 €

Material fungible 2.800,00 €

Material d’investigació (accés i obtenció de bases de dades) 1.000,00 €

Equip (inversió del primer any: ordinador + impressora) 2.300,00 €

Personal d’administració (20 hores setmanals): grup 3* 13.200,00 €

total 40.115,34 €

* segons taula de retribucions de la Universitat Rovira i virgili

La càteDra D’inclusió social de la Universitat Rovira i virgili és una proposta de compromís social de la 
Universitat a través de la generació i la transferència de coneixement amb les entitats que s’ocupen de la 
inclusió social, amb les institucions locals i amb la societat en general. 

La càteDra D’inclusió social de la Universitat Rovira i virgili situa la URv com la primera universitat 
del Principat que incorpora una plataforma de generació i de transferència de coneixement dels processos 
d’exclusió/inclusió social. 

La càteDra D’inclusió social de la Universitat Rovira i Virgili pretén convertir-se en un referent sobre 
innovació social que acompanyi al desenvolupament territorial.

breu currículum Dels promotors De la càteDra

Carme Borbonès Brescó

Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. 

Professora universitària des de 1971, primer a la Universitat de Barcelona i posteriorment, des de la 
seva creació, a la Universitat Rovira i virgili de tarragona. En l’actualitat exerceix en aquesta última com a 
professora emèrita.

Ha estat degana de la Facultat d’Educació i Psicologia, vicerectora d’Estudiants i d’extensió universitària 
i Secretària general a la Universitat Rovira i Virgili.

Ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya i membre del Consell Universitari de Catalunya.

Ha format part de la Junta directiva de la Secció de Pedagogia del Institut d’Estudis Catalans. 

Investigadora del Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Professora de l’Institut de Ciències Religioses sant Fructuós (Facultat de teologia de Catalunya).

Membre del Patronat de l’Escola superior de treball social de tarragona.

Va ser delegada del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya a Tarragona 
(2001-2004).

Actualment és membre del Consell general de serveis socials del Departament d’Acció social i Ciu-
tadania de la generalitat de Catalunya i patrona del Consorci social de la Xarxa social santa tecla de 
tarragona.

Ha participat directament en diverses activitats desenvolupades en el 1r i 2n Congrés organitzats per la 
taula del tercer sector social de Catalunya.

Directora de Càrites Diocesana de Tarragona de 2004 a 2008.

En l’actualitat és presidenta de Càrites Catalunya, consellera de Càrites Espanyola i vicepresidenta de la 
Comissió d’Anàlisi Social i Desenvolupament de la mateixa entitat.

Patrona de la Fundació FoEssA (Foment d’Estudis socials i sociologia Aplicada).

Té publicacions en l’àmbit de política, administració i gestió de l’educació. En el camp social ha realit-
zat estudis i ha impartit cursos i conferències sobre: ciutadania europea; les dones: motor de la societat; la 
família com a espai de solidaritat i cohesió; pobresa, exclusió i gènere; desigualtat, pobresa i exclusió; les 
noves pobreses; solidaritat en un món globalitzat; organització i gestió d’entitats cíviques i socials. 

Àngel Belzunegui Eraso

Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en Demografia pel Centre 
d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Professor de sociologia des de l’any 1992, primer a la Universitat Autònoma de Barcelona i des de 1999, 
a la Universitat Rovira i virgili. En l’actualitat és professor titular de sociologia en aquesta Universitat. 

Coordinador de l’àrea de Sociologia en la Universitat Rovira i Virgili.

Membre fundador del grup d’investigació Anàlisi Social i Organitzativa (reconegut per la Generalitat 
com grup consolidat amb acreditació a la qualitat investigadora, resolució de juliol 2008).

Director de l’Enquesta de condicions de vida de la població de tarragona 2007.

Director de l’estudi “L’acció social de l’Església en l’Arxidiòcesi de tarragona”. 

Investigador del projecte “Pobresa de gènere en el Camp de tarragona”, estudi patrocinat per l’Institut 
Català de les Dones. 

Investigador principal del projecte R+D+I “Pobresa, exclusió i desigualtat de gènere a Espanya” 
(CSO2008-03005-I), durant el període 2008-2011.

Investigador del projecte R+D+I “Nova pobresa i exclusió social en els joves d’Espanya” (CSO2008-
05535).

Director del curs de formació tècnic en Integració Laboral del programa Incorpora de l’obra social de 
la Caixa i de l’Observatori d’Economia Solidària, durant els anys 2007-2009 

Director del curs de postgrau Participació Ciutadana i Comunicació, de la Fundació URv. 

Té publicacions en l’àmbit de la Sociologia de les organitzacions, l’estructura social i els processos de 
desigualtat social. Ha impartit cursos i conferències sobre inserció laboral, sobre pobresa, exclusió i gènere, 
desigualtat, pobresa i exclusió. 

 


