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Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova el Pro-
grama XX Aniversari de creació de la URV

IntroduccIó

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres uni-
versitaris ja existents i de nous. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del 
segle XVI.

Concretament, el 12 de desembre de 1991 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 
de creació de la Universitat Rovira i Virgili (DOGC del 15 de gener de 1992). Per 
tant, el curs 2011-12 celebrem el XX aniversari de la seva creació.

Aquesta llei determina que “la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha d’integrar i or-
denar els diversos ensenyaments universitaris que actualment s’imparteixen en 
les comarques meridionals i els de nova creació que han de servir de base per al 
desenvolupament d’una universitat nova amb personalitat pròpia”. Al mateix temps 
diu: “Els objectius que es persegueixen són, entre d’altres, la millora de l’organitza-
ció territorial i de la qualitat i les potencialitats del servei públic de l’ensenyament 
superior per facilitar l’exercici del dret a l’educació establert a l’article 27.5 de la 
Constitució espanyola, i l’augment i la millor estructuració de l’oferta de places en 
el conjunt de Catalunya.”

La mateixa llei afirma: “Amb la denominació de la Universitat es vol honorar la 
memòria de l’il·lustre català Antoni Rovira i Virgili, escriptor, historiador i polític, un 
dels més importants teoritzadors i divulgadors de la causa nacional de Catalunya, 
president que fou del Parlament de Catalunya i exemple de civisme, treball i estima 
pels valors del nostre poble.”

Des del primer dia de funcionament la Universitat Rovira i Virgili ha tingut un 
objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al 
desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s’ha anat trans-
formant amb el pas del temps. 

L’obtenció del segell Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) 
a la convocatòria de 2010 ha suposat una fita important en aquest objectiu inicial, 
per la qual es ratifica i enforteix la tasca que la Universitat ja du a terme des d’una 
perspectiva tant de campus universitari com de creació d’un fort lligam entre la 
mateixa institució, els organismes públics de recerca establerts al territori, els cen-
tres tecnològics i el sector productiu i assistencial.

Actes commemorAtIus del XX AnIversArI de lA urv

Les activitats organitzades per commemorar el vintè aniversari de la URV es duran 
a terme al llarg del curs 2011-12. Inclouen activitats de tipus acadèmic, cultural 
i lúdic dirigides a tota la comunitat universitària, en el sentit més ampli de la pa-
raula, perquè es pretén, d’una banda, incloure en les celebracions una I Trobada 
d’antics estudiants de la URV, i, de l’altra, es proposa un concurs dirigit a l’alumnat 
de secundària com a futurs estudiants de la URV. Així mateix, s’inclou un acte de 
reconeixement a entitats, institucions i empreses vinculades a la URV a través de 
les pràctiques externes que realitzen els nostres estudiants. L’objectiu final és que 
totes les activitats promoguin el sentit de pertinença a la URV.

La distribució temporal de les activitats és la següent:

Setembre de 2011 – Presentació dels Actes commemoratius del XX aniversari 
de la URV; presentació del cartell i del logo; inici web específica

Llançament del concurs per al disseny de la carpeta per al curs 2012-13
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Setembre de 2011 – Inauguració de curs. Inici de les activitats commemo-
ratives

Octubre de 2011 –  Concert Coral URV; celebració aniversari Coral i URV. 
Presentació del nou CD

Llançament del concurs de blocs

Novembre de 2011 – Setmana de la Ciència

12/13 de desembre de 2011 – Inauguració de l’exposició commemorativa del 
XX aniversari

15/16 de desembre de 2011 – Acte de reconeixement d’entitats/institucions/
empreses col·laboradores de pràctiques (Consell Social). 

Desembre de 2011 – Concerts de Nadal de la Coral URV, l’Orquestra de la 
URV,  l’Orfeó de la URV i la Coral infantil de la URV

Llançament del concurs de còmics dirigit a alumnat de secundària i de CFGS

Torneig Gol cinc PAS i PDI

Gener de 2012 – Torneig estudiants Gol cinc

Febrer de 2012 – Presentació dels còmics guanyadors del concurs per a futurs 
estudiants

Març de 2012 – Presentació del disseny de la carpeta per al curs 2012-13

Abril de 2012 – Campionats d’Espanya universitaris

Llançament concurs de fotografia digital

Maig de 2012 – Concerts de final de curs de l’Aula de Música

I Trobada d’antics estudiants de la URV

Juny de 2012 – Presentació del bloc guanyador del concurs amb motiu del 
XX aniversari

Presentació de la fotografia guanyadora del Concurs de fotografia digital

Juliol de 2012 – Inauguració Universitat d’Estiu o Trimestre d’estiu

Pendent de calendari:

- Cicle de conferències 

- Actes dels centres de la URV que fan aniversari

- Exposició coorganitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat i la 
URV

- Caminada entre el campus Catalunya/Sescelades i el campus Bellissens amb 
sardinada final

- Actes a les antenes del coneixement

- Exposició virtual del Fons d’Art de la URV

- Presentació del vi del XX aniversari

- Presentació del llibre sobre impacte de la URV (Dr. Agustí Segarra)

- Presentació de l’estudi sobre inserció de l’Observatori d’Ocupació
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- Presentació del llibre sobre Rovira i Virgili

- Conferència i exposició “Centre de Cooperació URV Solidària”

PressuPost 

El pressupost destinat a aquestes activitats inclou les partides dedicades a Any 
Cultural de 2010 i 2011: 26.743,7 €


