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1. Recerca 

 

La Càtedra d’Inclusió Social continua participant en les següents recerques: 

 

1.1 Recerca Discapacitat i Pobresa. Finançada per Fundación ONCE.  

 

1.2 Recerca GLAS: Gender, Lifelong Learning and Social Class. Finançada 

per la Comissió Europea. Lifelong Learning Programme. Birkbeck, University of 

London (Regne Unit); ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid (Països 

Baixos); Hogeschool Zuyd (Països Baixos); Universidade Aberta (Portugal).  

 

1.3 Recerca I:CUD. Internet Creatively Unveliling Discrimination. Finançada 

per la Comissió Europea. Programa Fundamental Rights and Citizenship. 

Associació CEPS per a la creació d'estudis i projectes socials (Espanya); Think 

Tank Européen Pour la Solidarité (Bèlgica); Centro Informazione e Educazione 

allo Sviluppo (Itàlia); Collage Arts (Regne Unit); Fundatia PACT - Parteneriat 

pentru Actiune Comunitara si Transformare (Romania).  

 

1.4 Recerca L’acció social des de les entitats d’Església. El seu paper en 

la cohesió social a Catalunya. Finançada per Secretaria d’Afers Religiosos de 

la Generalitat de Catalunya i la Fundació Pere Tarrés.  

 

A més, incorpora la participació següent durant el 2014: 

1.5 VII Informe FOESSA, on la Càtedra d’Inclusió Social és responsable d’un 

capítol de la publicació, entorn a l’impacte de la pobresa per raó de gènere. 

 

 

2. Transferència de coneixement 

 

2.1 Elaboració de la diagnosi La situació social al municipi de Valls.  

En col·laboració amb l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Valls. 

Entrega de l’informe final: gener de 2014. Es tracta d’un informe que 

diagnostica l’estat en què es troba el municipi pel que fa a indicadors socials 

clau (formació, accés al mercat de treball, accés a recursos socials, 

http://www.foessa2014.es/informe/
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participació, accés a serveis sanitaris, estructura demogràfica, etc.), permetent 

una comparativa de la situació amb el conjunt de Catalunya. Aquest document 

ofereix també una proposta d’indicadors i mesures per abordar les 

problemàtiques socials detectades al municipi, i ha de servir al Pla Local de 

Cohesió i Inclusió Social (PLICS) de Valls per a traçar les línies prioritàries 

d’actuació en els propers anys. 

 

2.2 Jornada participativa a Valls sobre la situació social al municipi.  

Com a continuació de l’informe anterior, la Càtedra rep l’encàrrec del Pla Local 

de Cohesió i Inclusió Social (PLICS) de Valls de coordinar una jornada 

participativa amb agents socials del municipi, dividits en quatre àmbits temàtics: 

formació i educació; treball, ocupació i economia; participació; i serveis socials. 

La Càtedra fa una presentació inicial dels resultats de la diagnosi La situació 

social al municipi de Valls, i a més dinamitza els quatre grups de treball, el 

plenari final i entrega al PLICS un informe amb l’estructuració de les principals 

línies d’intervenció social proposades pels agents socials. 

Lloc: Institut d’Estudis Vallencs. 

Dia: 3 de març de 2014. 

Participants: 60 persones. 

 

 
Sessió plenària de clausura de la jornada participativa sobre la situació social a Valls. 
Fotografia: Càtedra d’Inclusió Social 

 

http://www.valls.cat/descarregues/jornadatreballinclusi%C3%B3.pdf
http://www.valls.cat/descarregues/jornadatreballinclusi%C3%B3.pdf


 4 

 

2.3 Constitució de la Taula de la pobresa energètica.  

Es tracta d’un espai institucional orientat a la recerca d’alternatives i solucions 

per garantir l’accés al subministrament energètic per les famílies que tenen 

dificultats per fer front al pagament. Es constitueix el maig de 2014 i hi formen 

part, a més de la Càtedra, l’Ajuntament de Tarragona, la Generalitat de 

Catalunya, l’Agència Catalana del Consum, l’Institut Català d’Energia, 

representants de les principals companyies subministradores, la Càtedra 

UNESCO de Sostenibilitat, entre altres. 

 

 
Sessió de l’Ajuntament de Tarragona on es constitueix la Taula de la pobresa energètica, de la 
qual en forma part la Càtedra d’Inclusió Social. Font de la fotografia: www.tarragona.cat 

 

 

2.4 Participació a la Taula Reus Amunt. Dinamització econòmica i social.  

El dia 4 d’octubre de 2013 es va cloure la Taula Reus Amunt, amb una jornada 

participativa on van prendre part diversos agents socials de Reus, entre els 

quals la Càtedra d’Inclusió Social. La participació de la Càtedra en aquesta 

Taula es remunta als seus inicis i, de fet, també va ser un dels agents invitats a 

la primera sessió, a finals de 2012. D’aquesta Taula, a més de servir per a fer 

una diagnosi sobre la situació social i econòmica de la ciutat, en van sorgir 

http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=6&num_noticia=446398
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diverses línies d’actuació, dues de les quals l’Ajuntament es va comprometre a 

posar en marxa aquest mateix any: un banc social del temps i un sistema per 

facilitar la comunicació entre empresariat local i Ajuntament. 

 

 
Intervenció dels regidors Montserrat Vilella i Marc Arza a la sessió de cloenda de la Taula 
Reus Amunt, en la qual hi va prendre part, des de l’inici, la Càtedra d’Inclusió Social. 
Fotografia extreta del web de l’Ajuntament de Reus: www.reus.cat 

 

 

2.5 Suport tècnic a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.  

La Càtedra d’Inclusió Social segueix mantenint la col·laboració amb l’IMSS, de 

manera ininterrompuda des de l’inici de la seva creació, l’any 2011. 

Concretament, es realitzen tasques de suport tècnic i assessorament a 

l’Observatori Social de Tarragona. 

 

 

3. Formació 

 

3.1 Curs Per una nova economia: equitat i justícia social, organitzat 

conjuntament entre la Càtedra d’Inclusió Social i el Centre de Cooperació al 

Desenvolupament URV Solidària.  

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/URV_Solidaria/Formacio/cartell%20per%20una%20nova%20economia.jpg
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Curs orientat a la comunitat universitària i enfocat a donar a conèixer noves 

formes d’organització econòmica i social que posen el benestar de les 

persones com a objectiu prioritari, des d’àmbits diversos (banca, borsa, 

habitatge, consum alimentari, cooperativisme, etc.). Hi prenen part: Francisco 

Álvarez (consultor), Mercè Pidemont i Xavier Martínez (Plataforma d’Afectats 

per la Hipoteca), Jesús Carrión (Col·lectiu Ronda i Col·lectiu RETS), Joan 

Ramon Sanchís (Universitat de València), Lluís Carreras (Universitat Rovira i 

Virgili), Joseba Polanco (Confederació de Cooperatives de Catalunya), Ruben 

Suriñach (Xarxa d’Economia Solidària), Joan Antoni Melé (Triodos Bank) i 

Esther Vivas (investigadora en moviments socials). 

Lloc: Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. 

Dies: 24, 25, 28 i 29 d’abril de 2014. 

Participants: 120 persones al llarg de les quatre sessions. 

 

 
Fotografia de la intervenció d’Esther Vivas a la sessió de clausura del curs Per una nova 
economia: equitat i justícia social. Sala de Juntes del Campus Catalunya. Tarragona, 29 d’abril 
de 2014. Font de la fotografia: Càtedra d’Inclusió Social  

 
 

3.2 IV Jornades d’Inclusió Social Habitatge i drets humans. Co-

organitzades amb la Càtedra d’Habitatge de la URV, amb la participació del Dr. 

Sergio Nasarre i del Dr. Héctor Simón, en motiu de la celebració del Dia 

Mundial dels Drets Humans. 

Dia: 10 de desembre de 2013. 



 7 

 

4. Divulgació científica  

 

4.1 Participació del Director de la Càtedra d’Inclusió Social al Encuentro sobre 

problemas sociales de la juventud: cultura, educación y exclusión social, 

organitzat per la UNED a Madrid, els dies 25 i 26 d’abril de 2014, amb la 

ponència: Los jóvenes con discapacidad y su integración en el sistema 

educativo español. 

 

 
Moment de la intervenció del Director de la Càtedra al Encuentro sobre problemas sociales de 
la juventud: cultura, educación y exclusión social. Fotografia: Càtedra d’Inclusió Social  

 

4.2 Conferència del Director de la Càtedra d’Inclusió Social titulada Canvis en 

la família del segle XXI, a l’arquebisbat de Tarragona, el dia 4 d’abril de 2014, 

amb la participació de 140 persones. 

http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/19517
http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/19517
http://www.uned.es/fac-poli/tendencias_sociales.htm
http://www.uned.es/fac-poli/tendencias_sociales.htm
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Conferència Canvis en la família del segle XXI, a l’arquebisbat de Tarragona. Fotografia: 
Càtedra d’Inclusió Social 

 

4.3 Col·laboració amb el Programa de Màster 2 Politiques de la ville et 

développement territorial, de la Universitat de Montpeller 3, el dilluns 31 de 

març de 2014. 

Hi participen el Director de la Càtedra, Dr. Àngel Belzunegui, i el tècnic de la 

Càtedra, Dr. Francesc Valls, com a convidats per a exposar dues sessions 

entorn a l’estudi sociològic del vincle social, de la pobresa, l’exclusió social i els 

barris desfavorits. Arran d’aquesta sessió es genera un acord de col·laboració 

mútua entre la Càtedra d’Inclusió Social i diversos membres d’equips de 

recerca de diverses universitats franceses que treballen en aquest àmbit. 

 

4.4 Col·laboració en la publicació del llibre L’acció social de les entitats 

d’Església, en la qual la Càtedra d’Inclusió Social hi ha participat conjuntament 

amb la Fundació Pere Tarrés, publicat a l’editorial Claret el març de 2014. 

 

4.5 Publicació de l’article Discapacidad y pobreza en España en el periodo 

2006-2011, a la revista Sistema, per part dels membres de la Càtedra Àngel 

Belzunegui i Francesc Valls, i del doctorand Xavier Puig. Número 233/234, 

gener de 2014. Aquest article és fruit d’un projecte de recerca obtingut per la 

Càtedra en el període 2011-2014. 

 

http://www.claret.cat/ca/llibre/laccio-social-des-de-les-entitats-desglesia
http://www.claret.cat/ca/llibre/laccio-social-des-de-les-entitats-desglesia
http://www.fundacionsistema.com/Shop/Issue/Details/439
http://www.fundacionsistema.com/Shop/Issue/Details/439
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4.6 Conferència titulada Processos migratoris i canvi social en la Catalunya 

contemporània, a la Universitat de Rennes 2, en col·laboració amb l’Institut 

Ramon Llull. Gener de 2014. 

 

5. Quadre resum 

 

5.1 Activitats organitzades i co-organitzades per la Càtedra 

Núm. Descripció Data Participants 

1 Curs Per una nova economia: 

equitat i justícia social 

Abril 2014 120 

2 Jornada participativa a Valls 

sobre la situació social del 

municipi 

Març 2014 60 

3 IV Jornades d’Inclusió Social: 

Habitatge i Drets Humans 

Desembre 

2013 

40 

Total de les activitats organitzades 220 

Nota: l’assistència de persones ha estat controlada en totes les activitats 

 

 

5.2 Activitats organitzades per altres organismes i on la Càtedra ha estat 

invitada a participar (presentació de ponències, etc.) 

Núm. Descripció Data Participants 

1 Conferència Canvis en la família 

del segle XXI, a l’arquebisbat de 

Tarragona 

Abril 2014 140 

2 Conferència al Encuentro sobre 

problemas sociales de la 

juventud: cultura, educación y 

exclusión social 

Abril 2014 60 

3 Programa de Màster 2 Politique 

de la ville et développement 

territorial, de la Universitat de 

Montpeller 3 

Març 2014 10 (curs 

restringit) 
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4 Conferència a la Universitat de 

Rennes 2 

Gener 2014 20 (curs 

restringit) 

5 Taula Reus Amunt Octubre 2013 30 

Total de les activitats on la Càtedra ha estat invitada 260 

Nota: s’incorporen només les activitats on els ponents hi han anat en representació de la 
Càtedra (no s’inclouen, per tant, aquelles on han participat per la seva condició de professorat 
de la URV) 


