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Els vint anys que acaba de celebrar la Universitat no són res en 
la història d’una institució que neix per romandre i té referents 
centenaris. Però la URV ja és reconeguda avui internacionalment 
i identificada com una universitat de referència que, malgrat 
que abasta a tots els àmbits de coneixement, ha assolit un 
elevat nivell d’especialització i també té un paper destacat en 
el desenvolupament regional.

Existeix, doncs, un model URV. La universitat que entre tots 
hem desenvolupat. És aquest model el que hem de preservar 
i seguir construint, sobretot en aquests moments crítics per 
al país.

A l’hora de construir el model URV d’universitat han estat fites 
significatives el Pla Estratègic de Recerca, que identifica àmbits 
clars d’especialització; el Pla Estratègic de Docència, que 
situa l’estudiant en el centre dels processos d’aprenentatge; 
l’alineament de docència i recerca en què es basa l’oferta de 
nous títols oficials de màster i doctorat, i el Pla Estratègic de 
Tercera Missió i el d’Internacionalització, que conflueixen en 
l’objectiu comú de contribuir a internacionalitzar la nostra 
regió.

Alhora, els resultats en docència, recerca i tercera missió s’han 
aixecat sobre la base de quatre elements que configuren una 
cultura URV: l’èmfasi en la recerca competitiva en tots els 
àmbits del coneixement, la importància de l’avaluació individual 
externa de l’activitat investigadora, el pacte de dedicació i el 
rigor en la gestió econòmica. 

Tot això es troba en la base del reconeixement com a Campus 
d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud, amb la suma de 
totes les estructures de recerca i de transferència implantades 
a les nostres comarques, la majoria de les quals han estat fruit 
de la nostra estratègia científica.

Els indicadors de docència i de recerca ens col·loquen entre les 
millors universitats estatals en productivitat i qualitat. La bona 
feina ens ha estat reconeguda per organismes internacionals 
i, pel que fa a l’Estat, amb el reconeixement del CEICS. Ara ens 
cal treballar perquè se’ns conegui millor i se’ns reconegui més 
a Catalunya i, particularment, a les nostres comarques com 
la universitat de qualitat que els indicadors diuen que som. 
Aquest nou número de la Revista URV, el 18, és un altre pas en 
aquesta direcció.

Francesc Xavier Grau
Rector de la Universitat Rovira i Virgili 
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// 20 anys en imatges

4

1999. Inici de les activitats de la URV Solidària

1992. Facultat de Lletres i Química, a la Plaça 
Imperial Tarraco

1995. Inauguració del Rectorat

1992. Manuel Vázquez Montalbán, lliçó inaugural del 
primer curs de la URV

1997. Eudald Carbonell, premi Príncep d’Astúries
J. Matías/Diario de Burgos

2006. Francesc Xavier Grau pren possessió com a 
rector

1992. Creació de la Coral URV

1999. Inauguració de la nova Facultat de Jurídiques, 
primer centre del campus Catalunya

2008. Romano Prodi, Premi al Diàleg Intercultural al 
Mediterrani

1998. Lluís Arola pren possessió com a rector
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1992. Creació de la Coral URV

1999. Inauguració de la nova Facultat de Jurídiques, 
primer centre del campus Catalunya

1993. Elecció del primer rector, Joan Martí

1999. Creació de la Fundació URV

2002. Inauguració del campus Sescelades

1994. Antoni Tàpies, primer honoris causa de la URV

1999. Primera actuació de l’Orquestra URV

2010. Reconeixement del CEICS

1994. Creació de l’Aula de Teatre

2007. Creació de la colla castellera Els Pataquers

2012. Inauguració del campus Terres de l’Ebre

1998. Lluís Arola pren possessió com a rector



 // Inauguració de curs

Enguany ha fet vint anys que va començar el primer curs de la URV, 
la universitat de les comarques de Tarragona. L’acte d’inauguració 
del curs 2012-13 va servir per fer balanç del camí recorregut, que 
l’ha portat a assolir el reconeixement internacional, expressat en 
la lliçó inaugural de la presidenta de l’Associació Europea 
d’Universitats (EUA), Maria Helena Nazaré, i a complir 
els objectius amb què es va crear, qualificats com 
“un cas d’èxit” pel president de la Generalitat, 
Artur Mas, el qual va presidir l’acte el 12 de 
setembre a l’Auditori Josep Carreras de 
Vila-seca. 

En aquest vintè aniversari la Universitat ha 
volgut distingir les persones i institucions 
que han contribuït de manera decisiva 
a aquest èxit. Per això, durant l’acte es va 
entregar el màxim guardó que concedeix la URV, 
la Medalla de Plata, als rectors Joan Martí i Castell 
i Lluís Arola Ferrer. Es tracta d’un reconeixement al lideratge 
que van exercir aquests dos professors encarregats de posar en 
marxa la universitat, el primer, i de consolidar-ne el model, el 
segon. 

En el seu discurs, l’actual rector, Francesc Xavier Grau, va valorar 
que la URV és avui un centre de referència, segons avaluacions 
d’organismes internacionals, amb un ampli ventall d’àmbits de 
coneixement i també amb un nivell alt d’especialització i amb 

un paper destacat en el desenvolupament regional. 
Segons el rector, el caràcter dual de la URV, 

“internacionalment rellevant i localment 
útil”, és potser el que millor la defineix, 
i és el resultat d’un model d’èxit decidit 
i desenvolupat per la institució sota el 
lideratge dels rectors Martí i Arola. Grau 
també va destacar les xifres dels primers 

vint anys: s’hi han format més de 30.000 
persones titulades, de les quals un 70% són 

fills de pares no universitaris, i més de 1.000 
doctors, i s’han publicat prop de 13.000 articles 

científics.

Tota aquesta feina s’ha basat en el lligam amb la societat 
i el seu suport, materialitzat en la col·laboració del món local: 
la Diputació de Tarragona i les ciutats universitàries, a les quals 
també es va voler fer un reconeixement lliurant-los la Medalla 
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Al costat dels antics rectors i els alcaldes de les ciutats 
universitàries, en l’acte d’inauguració de curs la Coral de la 
URV també va rebre la Medalla de Plata de la Universitat. És 
una distinció carregada de simbolisme, un reconeixement 

a la tasca duta a terme per la Coral, dirigida des 
que es va crear, fa vint anys, per la professora 

Montserrat Ríos. Es tracta d’un dels 
elements més estimats de la URV, el més 
transversal i integrador i potser el que 
simbolitza millor la màxima autoexigència 
en la recerca de l’excel·lència. 

Medalla de Plata 
per a la Coral URV 

de Plata de la URV, que van recollir els alcaldes de Tarragona, 
Josep Fèlix Ballesteros; Reus, Carles Pellicer; Vila-seca, Josep 
Poblet, i Tortosa, Ferran Bel, i el vicepresident de la Diputació 
de Tarragona, Albert Vallvé. També es va entregar un diploma 
de reconeixement al Consorci Universitari del Baix Penedès, 
representat pel president del Consell Comarcal del Baix Penedès, 
Joan Olivella.

Maria Helena Nazaré va pronunciar la lliçó “University and Society: 
Meeting challenges and creating opportunities” (vegeu entrevista 
a les pàgines 8 i 9) i el president Mas va plantejar que urgeix fer 
evolucionar la relació feble entre universitat i teixit productiu, per 
assolir una economia més competitiva. Va afirmar també que el 
sistema territorial d’universitats creat per la Generalitat a principi 
dels anys noranta, amb el qual va néixer la URV, ha estat un èxit 
en vista dels resultats d’aquesta institució, i aquest fet és motiu 
de confiança i esperança, però va advertir que cal racionalitzar el 
sistema universitari. 

El parlament del rector Grau va plantejar els reptes que té al 
davant la universitat catalana, que com a president de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ja va exposar al 
Parlament. Va insistir en l’exigència i la possibilitat de construir 
sinergies entre el món del coneixement i el de l’empresa, i la 
urgència de normalitzar el finançament universitari. En el 
mateix sentit, va anunciar un repte important de la 
URV: treballar per bastir projectes regionals amb 
la confluència d’esforços d’entitats privades, 
administracions i la mateixa universitat, 
per construir el sistema d’innovació i 
coneixement de la Catalunya Sud, on 
convergeixin la innovació, l’emprenedoria, 
la formació continuada i la transferència 
de coneixement i tecnologia.
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Vau avaluar la URV en el passat. Quina opinió en teniu en 
l’actualitat?
Una universitat ha de fer recerca i ser internacional, i no hi ha 
dubtes sobre la URV en aquest aspecte. Però a la vegada, la 
recerca ha de contribuir al desenvolupament econòmic de la 
regió. Analitzant la URV en el passat i en l’actualitat, es veu que la 

 // Entrevista

M. HELENA NAZARÉ Presidenta de l’Associació Europea d’Universitats (EUA)

“Les universitats  
  trauran Europa de la crisi” 
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Quin hauria de ser el rol de les universitats europees en el 
context actual?
La universitat hauria d’educar la gent perquè sigui capaç de 
participar en el desenvolupament econòmic i social de les 
regions, els països i fins i tot d’Europa. Les universitats són 
l’educació basada en la col·laboració i la integració amb 
l’entorn social i econòmic. 

Pel que fa al context actual, penso que les universitats poden 
treure i trauran Europa de la crisi. I crec que les claus són la 
col·laboració entre les universitats de dins i fora del país, i la 
reeducació i el reciclatge dels futurs treballadors, perquè 
a Europa la població s’està envellint.

Quin paper té la recerca en aquest context?  
No puc pensar en una universitat sense incloure-
hi la recerca. La universitat necessita fer recerca i 
educació, totes dues coses en col·laboració amb el 
món exterior. Si només parlem de recerca, ens referim 
a un centre de recerca. Si només parlem d’ensenyar, 
ens referim a un centre d’ensenyament. La universitat 
no és això, ni a Portugal ni a Espanya ni a la majoria de 
països europeus. La universitat hauria de basar el seu 
ensenyament en la recerca.

Què opineu sobre la universitat catalana i espanyola? 
No podem parlar d’Europa sense parlar d’Espanya i de 
Catalunya. El rol que la universitat espanyola té a Europa és 
molt bo, tot i que ha de millorar. La dimensió espanyola és 
suficient per justificar un paper més prominent en la recerca 
a escala europea.  
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Formació al llarg de la vida
La Dra. Nazaré destaca que la universitat europea s’ha 
d’adaptar a un procés de formació i reformació dels 
estudiants: 

“Actualment la majoria de països europeus debaten 
endarrerir la jubilació als 67 anys. Segurament d’aquí a un 
temps, l’edat de jubilació acabarà sent els 70 anys. D’una 
banda, perquè necessitem l’experiència de la gent gran 

i de l’altra, perquè no tenim generacions més joves que 
la reemplacin. Això significa que aquesta gent necessita 
continuar activa, però cal que es recicli. No estic parlant 
d’un reciclatge als 65 anys, però sí als 45, 50... Això, a 
més, és també una qüestió sociològica i cultural, i les 
universitats hi poden ajudar definitivament no només en 
l’actual reformació, reciclatge, sinó també millorant com 
es percep socialment el fet de tornar a la universitat.

contribució d’aquesta universitat al desenvolupament de la 
regió és molt alta. I com que només té 20 anys, compta amb 
l’avantatge de l’edat: es pot moure ràpid i així ho ha fet. A més, 
la URV ha estat de sort amb el lideratge dels rectors i gràcies 
a això ha estat més fàcil fer coses. La meva opinió sobre la 
URV és que altres universitats europees poden venir aquí, a 
aprendre de vosaltres.

Com veieu l’evolució i el futur de les 
universitats en general i en particular 
el de la URV?
Les universitats a Europa estan 
sotmeses a un gran estrès 
a causa de la duresa del 
moment econòmic, de la crisi. 
Els governs han de resoldre 
els dèficits públics. Però les 
universitats tenen un recorregut 
a llarg termini. Si les retallades 
sobrepassen determinats límits, es 
veuran seriosament malmeses en el 
futur. En aquest sentit, les universitats 
tenen la capacitat i l’habilitat de renéixer 
després d’una crisi. I renéixer més fortes del que eren abans. 
Això sona molt poètic, però el dia a dia no ho és tant. Estic 

elperfil  Rectora d’Europa
Enguany ha estat el primer en què una dona, M. Helena 
Nazaré, presideix l’Associació Europea d’Universitats 
(EUA). Nazaré, que ocuparà aquest càrrec fins al 2015, 
és física i va obtenir el títol de màster l’any 1972 a la 
Universitat de Lisboa i el doctorat el 1978 al King’s College 
de la Universitat de Londres. Des del 1988 és professora 

a la Universitat d’Aveiro, de la qual va ser rectora 
entre el 2000 i el 2010, ha liderat el grup de recerca en 
espectroscòpia de semiconductors al Departament de 
Física d’aquesta Universitat i ha participat en l’avaluació 
de nombroses universitats.

parlant de lideratge, d’autonomia, de reconfiguració completa 
del sistema. Totes aquestes coses que molts països necessiten 
poden aconseguir-se de dues maneres: a través dels diners o 
aprofitant la crisi per fer un pas endavant. Però s’ha de produir 
un canvi en el sistema de govern de la universitat, millorar la 
mobilitat i col·laborar amb altres països de dins i fora d’Europa. 

Europa no té gent jove, però té el coneixement. I Àfrica, 
Amèrica del Sud i fins i tot la Xina no tenen el 

coneixement, però tenen gent. Les universitats 
necessiten estar preparades per contribuir 

a aquest tipus de desenvolupament 
per atreure estudiants estrangers, per 
intercanviar personal i participar en el 
disseny de polítiques públiques. 

Quin paper té l’EUA?
Som una associació gran, amb uns 90 

membres de tot Europa. Intentem defensar 
els interessos de les universitats en el terreny 

de la política europea. Publiquem documents, 
com a punt de referència de les universitats, i 

intentem influir en les decisions polítiques que 
es prenen a Brussel·les sobre finançament, recerca, 

educació o qualitat. 



 // Evolució de la docència
EV

O
LU

CI
Ó

 D
E 

LA
 D

O
CÈ

N
CI

A 
//

 U
R

V,
 R

EV
IS

TA
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
TA

T 
R

O
VI

R
A 

I V
IR

G
IL

I

10

En els primers vint anys de vida de la Universitat Rovira i 
Virgili s’hi han titulat 31.795 persones i s’han defensat 1.151 
tesis doctorals. Aquesta és potser una de les contribucions 
més importants de la URV a la societat i una de les seves 
raons de ser. Per acomplir els objectius en aquest camp, la 
institució ha posat en marxa una oferta de formació àmplia, 
equilibrada i de qualitat, però també flexible i adaptada a les 
necessitats i l’evolució de la societat. 

La filosofia amb què s’ha desplegat el mapa d’ensenyaments 
sempre ha estat concebre i dissenyar els estudis de grau 
—abans diplomatures i llicenciatures— pensant en la 
demanda dels estudiants de l’entorn pròxim, i orientar els 
estudis de postgrau, tant els màsters com els doctorats, a 
l’especialització i l’excel·lència, de manera que sigui possible 
atreure talent d’arreu del món. 

Al curs 1992-93 es van començar a impartir els primers 
estudis a la URV, prenent com a base les estructures 
acadèmiques de les anteriors delegacions de les 
universitats de Barcelona. Concretament, 
s’hi impartien estudis de química, filosofia 
i lletres, medicina, magisteri i estudis 
tècnics. Ràpidament es va diversificar 
el mapa d’ensenyaments i dels 6.028 
alumnes del curs 1990-91, la població 
estudiantil es va duplicar en només 
sis anys. A partir de l’any 1997 la xifra 
d’alumnat s’ha mantingut estable, 
entre 11.000 i 12.000 persones, malgrat 

les oscil·lacions de la demografia en tots aquests anys. 
Aquest equilibri entre l’oferta d’ensenyaments i la demanda 
dels estudiants, i l’adaptació contínua de la Universitat a 
les necessitats de la societat han possibilitat fer amb èxit el 
trànsit al nou sistema de graus i màsters per adequar-se a 
l’espai europeu d’educació superior.

Alhora, el mapa d’ensenyaments de màster i doctorat s’ha 
alineat amb l’activitat dels grups de recerca de la Universitat, 
de manera que ha aconseguit captar de forma creixent 
l’interès d’estudiants internacionals amb gran talent, que 
en l’actualitat representen un 27% de l’alumnat de postgrau. 
Al curs 1992-93 hi havia 215 estudiants de doctorat, avui n’hi 
ha més d’un miler que treballen en la seva tesi doctoral. 
De la mateixa manera, els nous màsters s’han consolidat 
en només sis anys i avui tenen més d’un miler d’estudiants 
matriculats. 

Aquests nous estudis responen a la demanda 
social i empresarial d’especialistes en 

diverses àrees de coneixement, per tal 
de crear perfils professionals capaços 
d’innovar i amb domini de les noves 
eines tecnològiques. 

Formació equilibrada i de qualitat 
per a la societat d’avui
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L’evolució del nombre d’estudiants ha estat creixent des del primer moment. A partir de l’any 1997 la xifra s’ha mantingut estable, 
entre les 11.000 i 12.000 persones, de manera que s’ha aconseguit un equilibri entre l’oferta d’ensenyaments i la demanda d’estudiants.
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Dels 215 estudiants de doctorat del curs 1992-93 s’ha passat als 1.032 alumnes que han preparat les tesis, un camp que ha aconseguit 
captar de forma creixent l’interès d’estudiants internacionals.
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Màster Universitari
611 836 1.204807 1.102 1.223

08-0906-07 10-1109-1007-08 11-12

Els màsters oficials van començar l’any 2006. En només sis anys s’ha consolidat el nombre d’estudiants, i és a partir del curs 2011-12, 
amb els primers estudiants de grau, que comença el cicle natural dels màsters.
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La recerca, 
pedra angular de l’excel·lència
La recerca és una peça central de l’estratègia de la URV. Des del 
primer moment s’ha treballat amb la premissa que només els docents 
que investiguen, que estan atents a les últimes novetats en el seu 
camp d’estudis, poden fer una docència de qualitat i transmetre nous 
coneixements i impuls innovador als estudiants. Per tant, docència 
i recerca formen un tàndem inseparable. Alhora, els resultats de la 
recerca s’han convertit en component essencial de la transferència 
de nous coneixements a la societat, motor de la innovació del teixit 
econòmic i social i del progrés. Així, doncs, recerca, transferència 
de coneixements i innovació són les tres potes d’una taula, la de la 
implicació de la Universitat en la societat. 

El Pla Estratègic de Recerca, aprovat el 2001, va permetre a la URV 
mostrar-se al món i desenvolupar-se com una universitat que apostava 
per uns àmbits clars d’especialització en química i energia, nutrició i 
salut, turisme, arqueologia clàssica i paleoecologia humana i evolució 
social, i enologia. L’especialització no és un atzar, es correspon amb 
els sectors socioeconòmics amb més pes i projecció estratègica de 
l’entorn de la Universitat i de l’àmbit territorial al qual està vinculada 
per la llei de creació. Aquesta estratègia li ha permès sobresortir 
internacionalment en alguns camps i com a resultat, per exemple, 
l’ARWU 2012 (rànquing acadèmic mundial d’universitats - rànquing 
de Xangai) ha inclòs enguany per primer cop la URV entre les 200 
universitats més destacades del món en l’àmbit de la química.

Però la investigació de la Universitat és intensa en totes les branques 
de coneixement i l’Essential Science Indicators (ESI) ha establert que 
en el període 2001-2011 set àmbits científics han tingut destacada 
visibilitat internacional: química, enginyeria, medicina clínica, ciències 
agrícoles, ciències socials, medi ambient i ecologia, i informàtica. 

L’aposta per la recerca ha comportat que en només vint anys, la URV 
hagi passat dels cinc articles publicats durant el primer any als 803 del 
2011. En aquest període s’han publicat prop de 13.000 articles científics i 
més de 8.500 llibres o capítols de llibres. I aquesta producció científica 
ha estat d’alta qualitat, com indica l’evolució del nombre de citacions 
que aquests articles reben entre la comunitat científica (vegeu el gràfic). 

Per dimensió, considerant els principals indicadors (estudiants, 
personal acadèmic i pressupost), la URV ocupa el lloc 34è dins el 
sistema d’universitats de l’Estat. Però en el rànquing de producció 
i productivitat científica elaborat per la Universitat de Granada 
corresponent a 2011, apareix com la tercera universitat de l’Estat amb 
més productivitat de la recerca —la que valora la producció científica 
en proporció al nombre de professors—, i ha millorat dos llocs respecte 
al rànquing de l’any anterior. L’informe mundial SIR 2011, que fa un 
rànquing global, també situa la recerca de la URV com la tercera de 
més impacte normalitzat entre les universitats de l’Estat. 

Aquesta alta productivitat i impacte científic és el resultat de 
l’estratègia de posar èmfasi en la recerca competitiva, amb avaluacions 
internes periòdiques dels grups de recerca que 
serveixen de base per assignar recursos 
propis per a la investigació. També 
ha estat un element clau la 
importància de l’avaluació 
individual externa de 
l’activitat investigadora, 
com a base per a la 
consideració de personal 
investigador actiu. 
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L’aposta per la recerca es reflecteix en el continu creixement de la producció de la Universitat.
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Font: Web of Science (ISI Web of Knowledge)

El nombre de tesis doctorals defensades a la URV ha crescut sostingudament com a resultat de l’aposta per la recerca.
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Tesis doctorals

L’augment del nombre de citacions demostra la qualitat de la producció científica de la URV.
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Com a institució dedicada a l’educació superior, l’encàrrec 
primer de la Universitat és generar i transferir coneixement 
a través de la formació i la recerca. Però també té una 
tercera missió, definida per la responsabilitat social i la 
consegüent implicació en la societat que l’envolta.

Aquesta dimensió ha tingut durant aquests vint anys 
diferents expressions. D’una banda, la Universitat s’ha 
implicat activament en el debat econòmic i social del 
territori i ha impulsat, a través de la participació en la 
Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona, la 
redacció i seguiment del Pla Estratègic del 
Camp de Tarragona, i actualment té l’encàrrec 
de redactar el Pla Estratègic de les Terres 
de l’Ebre. 

D’altra banda i complementant l’estratègia 
de recerca i transferència de la Universitat, 
s’han creat els parcs científics i tecnològics 
i els centres tecnològics de la química i 
energia a Tarragona, de nutrició i salut a 
Reus, del turisme a Vila-seca i del vi a Falset. 

La relació amb la societat té altres expressions 
més lligades al desenvolupament territorial i social: 
des del desplegament del Campus Extens, amb les Antenes 
del Coneixement, passant per les Aules de la Gent Gran fins 

a l’impuls d’activitats culturals sorgides des de la comunitat 
universitària, com la Coral de la URV, l’Aula de Poesia, 
l’Orquestra URV, l’Aula de Debat, l’Aula de Cinema o l’Aula 
de Teatre. 

També, mantenint el compromís amb les persones adquirit 
per la URV des del principi, es fomenta la sensibilitat social i la 
solidaritat a través dels programes del Centre de Cooperació 

al Desenvolupament URV Solidària, que 
impliquen tant finançament de 

programes de diferents ONG a 
través dels pressupostos de 

la URV i les aportacions de la 
comunitat universitària, com 
la realització de projectes 
de cooperació internacional 
propis de la comunitat uni-
versitària, així com el suport 

a accions socials en el territori 
més proper. 

Compromís amb la societat 
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La consolidació d’aquesta estratègia de col·laboració regional per fer un salt 
endavant i construir una regió del coneixement a les comarques de Tarragona 
ha portat la Universitat a obtenir la menció com a Campus d’Excel·lència 
Internacional d’àmbit regional europeu pel CEI Catalunya Sud, amb els cinc 
subcampus: Química i Energia, Nutrició i Salut, Turisme, Patrimoni i Cultura i 
Enologia. És, per tant, un impuls a l’excel·lència de la Universitat i al seu entorn 
científic en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, però també el 
reconeixement de la seva contribució i compromís amb el desenvolupament 
social i econòmic. 

El Campus 
d’Excel·lència 
Internacional 
Catalunya 
Sud (CEICS)

 // CEICS

// Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona // URV Solidària
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Campus urbà i distribuït o campus únic? Dispersió dels centres o 
concentració d’escoles i facultats? Davant la disjuntiva plantejada 
l’any 1991 a l’hora de dissenyar el model d’universitat que s’estava 
creant, es va optar per un campus urbà. Això ha comportat una 
àmplia distribució dels espais i els estudis universitaris per tota la 
xarxa de ciutats mitjanes que conforma el teixit territorial de les 
comarques de Tarragona. 

Amb el pas dels anys la institució ha anat superant les dificultats 
que signifiquen les instal·lacions disperses i, en canvi, ha capitalitzat 
positivament la decisió d’obrir el campus. Aquest model ha acostat 
de forma intensa la Universitat a la societat, la qual cosa ha facilitat 
la implicació del teixit social i empresarial, de les administracions 
locals i de les institucions. Aquest compromís no s’ha fet només en 
forma de campus universitari, sinó que s’ha vist potenciat a través 
del Campus Extens, amb les Antenes del Coneixement, i també 
amb les Aules de la Gent Gran, que es van desplegat des del 
primer moment fins a arribar pràcticament a tot el territori. 

La implicació social, econòmica i territorial s’ha reforçat amb 
l’impuls que la URV ha fet als parcs científics i tecnològics, 
que s’han convertit en punts crítics per a la innovació 
empresarial a partir del coneixement generat a 
la Universitat. 

Arribats a aquest punt, vint anys 
després de la creació, es pot dir que 
el desplegament de la Universitat manté una 
relació equilibrada amb l’estructura territorial 
i urbana de les comarques de Tarragona i 
tendeix a una simbiosi que facilita la realització 
dels seus objectius, sobretot 
el de contribuir al 
desenvolupament 
social i econòmic 
del sud de 
Catalunya. 

Simbiosi amb 
l’entorn territorial 

IMPLANTACIÓ TERRITORIAL

REUS

TARRAGONA

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AULA DE LA GENT GRAN

ANTENA DEL CONEIXEMENTCAMPUS I SEUS

El Morell

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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que signifiquen les instal·lacions disperses i, en canvi, ha capitalitzat 
positivament la decisió d’obrir el campus. Aquest model ha acostat 
de forma intensa la Universitat a la societat, la qual cosa ha facilitat 
la implicació del teixit social i empresarial, de les administracions 
locals i de les institucions. Aquest compromís no s’ha fet només en 
forma de campus universitari, sinó que s’ha vist potenciat a través 
del Campus Extens, amb les Antenes del Coneixement, i també 
amb les Aules de la Gent Gran, que es van desplegat des del 
primer moment fins a arribar pràcticament a tot el territori. 

La implicació social, econòmica i territorial s’ha reforçat amb 
l’impuls que la URV ha fet als parcs científics i tecnològics, 
que s’han convertit en punts crítics per a la innovació 
empresarial a partir del coneixement generat a 
la Universitat. 

Arribats a aquest punt, vint anys 
després de la creació, es pot dir que 
el desplegament de la Universitat manté una 
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 // Entrevista

Joan Martí i Castell, catedràtic de Filologia Catalana a la URV. Primer rector de la Universitat (1991-1998)

“El model universitari urbà  
  ha comportat una dispersió positiva” 
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competitiva, que compta com una de les més importants de l’Estat 
espanyol i de la Unió Europea. No són solament paraules meves; 
basta veure els rànquings internacionals.   

D’aquells dies, quins fets creieu que van ser més transcendentals 
per a la Universitat?
Els que he esmentat més amunt: la programació dels ensenyaments 
i la disponibilitat de les infraestructures necessàries. Com he dit, no 
volíem fer-ho tot, però allò que elegírem de fer requeria els recursos 
humans i materials que n’asseguressin la viabilitat en l’excel·lència, 
mai en la mediocritat. 

Expliqueu-nos alguna iniciativa que us estimeu especialment del 
que vau fer durant la vostra etapa com a rector.
Sens dubte, la conversió de l’Enologia 
d’estudi propi a estudi homologat 
i la consegüent creació a la 
URV de la primera Facultat 
d’Enologia de l’Estat 
espanyol. També 
l’enfortiment dels 
estudis de Química 
Bàsica i Aplicada, 
per exemple, amb la 
constitució de l’Escola 
Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química. 
Una iniciativa que fou 
polèmica va ser haver optat 
per un model universitari 
urbà i no per un campus 
tancat. En el seu moment 
va comportar una gran 
controvèrs ia . 

Quins eren els reptes de la Universitat quan vau assumir el 
càrrec?
Hi havia moltíssims reptes, perquè crear una nova universitat és molt 
complex. Però fonamentalment dos: dissenyar un model universitari 
determinat, i això afecta els ensenyaments a impartir i la demografia 
estudiantil, que no volíem que anés més enllà dels 15.000 estudiants, 
i, des del punt de vista material, disposar de les infraestructures 
necessàries, que havien d’augmentar considerablement, ja que 
s’havien de construir noves facultats i noves escoles. 

I quines eren les preocupacions que més temps us ocupaven?  
N’hi ha una que cal remarcar i que és humanament comprensible: hi 
havia una actitud de nostàlgia respecte a la Universitat de Barcelona, 
ja que és una universitat històrica i de gran prestigi. El personal que 
havia de ser de la URV no acabava de veure clar si era un benefici 
per a ells deixar de ser treballadors o estudiants de la UB i passar 
a ser-ho d’una universitat que estava per veure què seria i com 
aniria. Aquesta temença va durar molt poc i de seguida el col·lectiu 
universitari va posar-se a treballar per la nova universitat, amb 
entusiasme, il·lusió i complicitat i, sense oblidar del tot la UB, es va 
sentir orgullós de pertànyer a la universitat que anàvem fent amb 
fonaments sòlids. La URV no neix del no-res, comença d’una història 
anterior, la Divisió territorial de la UB, i això té importància en el 
sentit que arrenca amb una massa crítica de PDI, PAS i estudiants 
molt considerable i de gran qualitat, que permet fer les coses amb 
més tranquil·litat que si realment s’hagués partit de zero.  

Quins episodis són els que més recordeu de la vostra etapa com 
a rector?  
Em ve a la memòria que es va plantejar la possibilitat de començar 
els estudis de Ciències Jurídiques; comptàvem amb el professorat 
adient, però no teníem cap espai per instal·lar la facultat i fer les 
classes; doncs, tot i així, vam prioritzar sumar un ensenyament 
important, malgrat que no en tinguéssim cap seu; per sort, vam 
aconseguir un edifici tan emblemàtic com l’Antiga Audiència, on 
vam iniciar aquests estudis. Però més que episodis recordo sobretot 
la gran pinya que vam fer per tirar endavant un projecte global 
universitari seriós i amb futur. La voluntat d’assolir una universitat 
que no fos igual que totes les altres, sinó que s’adeqüés als nous 
models  que predominen darrerament, sobretot a Europa, va ser 
el que més em va preocupar, no només a mi, també a tota la 
comunitat. No partírem de la idea de fer com més ensenyaments, 
millor, sinó d’escollir adequadament aquells en què podríem 
destacar notablement i mitjançant els quals la URV servís més 
positivament i eficaçment la societat. Amb el temps, hem anat 
reconduint més o menys les coses, com és lògic. Però jo diria que, 
en els vint anys d’existència de la URV, bàsicament allò què vam 
iniciar s’ha mantingut i s’ha desenvolupat en la millora i la superació 
progressives. Avui la URV és una universitat altament competent i 



Primer curs acadèmic. Manuel Vázquez 
Montalbán en fa la lliçó inaugural.

Claustre Constituent. Escull Joan Martí com a 
primer rector de la Universitat.

Es crea de la Sindicatura de Greuges. Maties 
Vives, primer síndic.

Primer doctor honoris causa de la URV: Antoni 
Tàpies, el qual dóna una obra que s’adopta com 
a imatge de la Universitat.   

S’inaugura el nou edifici de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut a Reus.

El Rectorat s’instal·la a l’edifici històric de 
l’Escorxador.

S’organitza per primer cop la Setmana de la 
Ciència.

S’inaugura la nova seu de la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials, 
al campus Bellissens.

Es crea la Facultat d’Enologia 
(antiga Escola d’Enologia).

S’inicien les obres del campus 
Catalunya i del campus Sescelades.

Joan Martí  
Fites del seu mandat 
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Va assumir l’encàrrec de dirigir la creació d’una nova universitat 
i així ho va fer. La URV va néixer sota el seu mandat (1991-1998), 
en què es va partir d’uns pocs centres i estudis de la UB per crear 
els campus o el mapa d’ensenyaments. Catedràtic de Filologia 
Catalana a la URV, en l’actualitat Martí és membre numerari de 
l’Institut d’Estudis Catalans, també pertany al Consell del Centre 
d’Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbona i és membre de la 
Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana de la 
Generalitat de Catalunya, membre del Consell Assessor del Centre 
de Temes d’Estudis Contemporanis de la Generalitat, membre 
de la Comissió de Seguiment de la Xarxa d’Excel·lència Europea 
TRAMICTEC i patró de la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

Moltes persones es decantaven per un campus tancat on s’aglutinés 
tot. L’equip de govern vam creure que era millor una universitat urbana, 
sent conscients que comportava una relativa dispersió inevitable. A la 
llarga hem vist que ha estat una dispersió positiva, en el sentit que 
els professors visitants estan encantats de traslladar-se del campus 
Sescelades al campus Catalunya o pujar al Rectorat. Es passegen per 
una ciutat molt agradable, acollidora i de dimensions humanament 
molt confortables. Crec que va ser una bona tria i que, segurament, si 
haguéssim optat per un campus tancat, ens trobaríem ofegats. 

                    La URV és avui tal com us la 
imaginàveu fa vint anys?

Si us dic que 
essencialment sí, 
no us enganyo. És 
veritat que en vint 
anys i que després 
dels meus mandats 

la URV ha crescut 
en moltes coses, però 

no m’ha sorprès aquest 
creixement, perquè des 

del moment que la vam 
pensar en els orígens, vaig tenir 

la percepció que ja anàvem per aquest 
camí que sortosament s’ha recorregut sense treva. Sí, fa vint anys 
imaginava i aspirava a una URV com la que tenim avui.

Cap on creieu que hauria de caminar la Universitat a partir d’ara?
La URV hauria de canviar relativament poc pel que fa als principis 
bàsics que la mouen. Però ara la universitat en general està travessant 
una situació que ha suposat descarregar-hi unes penalitzacions que 
fan molt difícil assegurar-ne la continuïtat desitjable. En aquest sentit, 
estic amoïnat perquè la URV pugui seguir el seu creixement en la línia 
de qualitat, de projecció. És una universitat molt abocada al territori i ha 
tingut sempre una visió de col·laboració amb l’entorn més immediat, 
però com qualsevol universitat és principalment universal. Les 
relacions que ha arribat a establir la URV en vint anys amb tot el món 
universitari i no només l’europeu, sinó també dels Estats Units, Àsia 
i països emergents, són extraordinàries. Ha de continuar en aquesta 
línia; la qüestió és si podrà, si la deixaran. Si no la deixessin, voldria 
dir que els qui governen no saben o no volen saber de què depèn que 
una societat es recuperi d’una crisi de qualsevol mena: menystenir 
l’R+D+I és sezillament suïcida. I m’agradaria remarcar un aspecte: 

nosaltres som capdavanters en investigació: en la física, la 
química, les enginyeries, la biomedicina, l’enologia, 

la paleontologia, l’arqueologia, etc., àrees del 
coneixement d’impacte immediat, els 

resultats de la recerca de les quals són 
de visibilitat fàcil. Però la URV està fent 
també una gran tasca en els àmbits de 
les ciències humanes i socials, i això cal 
dir-ho, perquè la investigació en aquests 

camps és imprescindible, malgrat que els 
seus efectes no són ni tan perceptibles 

ni tangibles com en les altres ciències.

elperfil 

El primer rector



 // Entrevista

Lluís Arola Ferrer, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular a la URV. Rector de 1998 a 2006

“La recerca ha de ser    
  la principal prioritat de la URV”

En aquells moments inicials, què us ocupava més?  
Una universitat com la URV, que és a la demarcació de 
Tarragona, molt a prop de Barcelona, amb el seu potencial 
de coneixement universitari, si vol tenir futur i ser una 
universitat de qualitat a la llarga, ha de fer especial èmfasi 
en la investigació. Havíem de fer possible que no fos una 
universitat de comarques dedicada a l’ensenyament superior, 
per a la gent que no podia anar a Barcelona, que era el model 
que hi havia sobre la taula. Havíem d’aconseguir que fos una 
universitat investigadora, de primer nivell en uns àmbits 
d’especialització, que fes que els estudiants volguessin venir, 

no només perquè era a prop de casa, sinó perquè la trobaven 
atractiva i pensaven que podien formar-se adequadament. 
Per mi sempre ha estat un referent intentar que la recerca 
sigui el motor de canvi, de tirar endavant la Universitat.    

Recordeu algun episodi especial de la vostra etapa 
com a rector?
No especialment. Va ser una època de dedicació 
intensa a la gestió universitària i procurar que les 
coses funcionessin bé. Era contínuament anar fent 

coses i tirant endavant un projecte.   

Passat el temps, quins fets del vostre mandat creieu 
que han estat més transcendents per a la 

Universitat? 
Diria que el Pla Estratègic de Recerca, 
que vam elaborar i aprovar durant la 
meva etapa com a rector i encara segueix 
vigent. Va marcar un model d’universitat 
determinat: una universitat investigadora, 
especialitzada en cinc àrees temàtiques 
concretes que són les que avui dia 
segueixen sobre la taula, i buscant un 

alineament entre docència, recerca 
i relació amb la societat per tal que 
en aquestes especialitzacions fóssim 
competents, coneguts i reconeguts 
com una universitat solvent. Això es 
va aconseguir amb l’aprovació del Pla 
Estratègic i amb totes les mesures que 
van associar-se al desplegament. Una 
altra fita important va ser l’elaboració 
del mapa d’ensenyaments, a l’inici el 

mandat. Després d’analitzar quins 
ensenyaments calia fer a la URV 

en funció de l’especialització 
científica de l’entorn i del 

potencial, vam decidir 

Quins reptes tenia la Universitat quan vau començar el 
vostre mandat?
La Universitat feia set anys que funcionava i s’havien 
d’acabar de definir molts aspectes d’estratègia, de model i 
d’estructura. Bàsicament els reptes eren consolidar el mapa 
d’ensenyaments, l’estructura i el potencial de recerca de 
la Universitat, com l’havíem de definir perquè tingués prou 
consistència, com es relacionava la Universitat amb la societat, 
com creàvem una cultura universitària que fes possible la 
interacció del coneixement amb la societat per 
prestar servei.

Dels objectius que us vau marcar 
a l’inici del mandat, quins vau 
assolir? 
Tots. En vuit anys es pot 
fer i vam fer molta feina, 
i el que vam proposar-
nos al començament 
progressivament es va anar 
aconseguint.   



S’implanta el mapa d’ensenyaments.

Es crea la Fundació URV.

Es constitueixen el Voluntariat Lingüístic i la 
Comissió URV Solidària.

Les escoles d’Enginyeria inauguren el nou 
campus Sescelades.

S’aprova el Pla Estratègic de Recerca.

S’aprova el nou Estatut de la URV.

Es traslladen les facultats de Química i 
d’Enologia a Sescelades.

S’inaugura el Centre de Formació Permanent 
de la FURV, al Mas Miarnau de Reus.  

S’inaugura l’Escola Universitària de 
Turisme i Oci a Vila-seca.

Primer curs de la URV al campus 
de les Terres de l’Ebre.

Es crea l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Reus.

Lluís Arola  
Fites del seu mandat 
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Durant la seva etapa com a rector (1998-2006), es va aprovar 
el Pla Estratègic de Recerca de la URV, del qual Arola se 
sent especialment orgullós perquè va consolidar el model 
d’universitat investigadora que és ara la URV. Catedràtic de 
Bioquímica i Biologia Molecular a la URV, coordina el grup de 
recerca en Nutrigenòmica de la Universitat i dirigeix el Centre 
Tecnològic en Nutrició i Salut. Actualment presideix el Consell 
Català de Recerca i Innovació, òrgan assessor del Govern de la 
Generalitat en relació amb les polítiques i estratègies a mitjà i 
llarg termini en ciència, tecnologia i innovació. 

un seguit de centres i ensenyaments que s’havien de posar 
en marxa i que van marcar bastant el model de la Universitat 
des del punt de vista docent.   

Hi ha alguna iniciativa que us estimeu especialment? 
Estic molt satisfet del Pla Estratègic de Recerca, perquè va 
representar un canvi,  un referent i una manera de fer que ha 
possibilitat ser el que som avui.  

La URV és avui tal com us la imaginàveu fa vint anys?
El resultat que hem aconseguit en aquest període de temps és 
molt satisfactori. No sé si fa vint anys m’hauria pogut arribar 
a imaginar que seríem on som. La trajectòria de tot aquest 
temps i la feina que han fet totes les persones que s’han 
responsabilitzat de tirar endavant la URV és molt satisfactòria       

i potser m’ho hauria 
pogut imaginar 

com una 
utopia.

Cap on creieu 
que hauria de 
caminar la 
Universitat a 
partir d’ara?

Ara té un repte 
molt important. En 

moments de crisi 
com el que estem 

vivint, la priorització 
és imprescindible. Crec 

que la Universitat s’ha de 
repensar. Quan la vam definir fa vint anys i durant els vuit anys 
que jo vaig ser al capdavant, els condicionants econòmics, 
polítics i socials de l’entorn eren molt diferents dels que hi 
ha ara. Això vol dir que el model d’universitat que vam pensar 
en aquell moment ara no serveix. Per mi, la URV s’hauria de 
refundar, per adaptar-la a la situació que vivim i que viurem, 
que serà molt pitjor que l’actual. Si no ho fem, el futur pot ser 
trist, perquè el sistema universitari català no crec que pugui 
suportar una universitat com la URV d’avui si no som capaços 
de prioritzar adequadament les activitats que s’hi estan fent. 

Cap on hauria d’anar aquesta priorització?
S’ha de revisar tot, de dalt a baix. Els processos, l’estructura de 
recursos humans, de funcionament docent, de funcionament 
de la recerca, tot s’ha de revisar per ser molt més estrictes 
en la priorització i en l’excel·lència d’algunes activitats. 
Com que en el sistema no hi ha diners ni n’hi haurà, només 
serem una universitat d’èxit en el futur si ara som capaços 
d’emfatitzar encara més l’especialització científica i no perdre 
mai de vista que una universitat com la URV només té futur 
si la recerca segueix sent la principal prioritat. I això en els 
temps que corren és molt difícil. Per tant, cal replantejar tots 
els processos per destinar el màxim de recursos i potencial a 
l’activitat científica.

elperfil  

Impulsor de la recerca
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La imatge de la biblioteca universitària silenciosa, on l’usuari únicament 
hi accedeix, fa una consulta, llegeix, estudia i se’n va ha passat a la 
història. La reconversió de la biblioteca en un CRAI ha suposat un canvi 
radical i una adaptació a les noves necessitats d’estudiants, docents, 
investigadors i PAS. “Aquesta transformació es justifica pels canvis 
tecnològics introduïts en la difusió de la informació, la manera d’accedir-
hi i també per la metodologia d’aprenentatge utilitzada en els graus 
i màsters”, explica Antoni Gonzàlez Senmartí, secretari general de la 
URV i responsable del desplegament dels CRAI. “D’una banda, ja no és 
necessari desplaçar-se a les biblioteques per obtenir més informació i, 
de l’altra, el grau i el màster situen l’estudiant en el centre del procés 
d’aprenentatge i, per tant, ha de disposar dels recursos necessaris per 
assumir el paper que li atribueix el nou sistema d’educació superior”, 
afegeix. 

// CRAI

La metamorfosi de les biblioteques 
Els centres de recursos per a l’aprenentatge i la investigació (CRAI)

Ara, en un únic espai s’hi ofereix des d’atenció a l’usuari fins a un servei 
de suport per preparar material audiovisual per a la docència o per 
presentar treballs de recerca, passant per cursos de llengües, formació 
continuada o assessorament per millorar la producció docent i científica 
i la seva difusió. Els CRAI representen, per tant, “un canvi cultural i 
una nova forma d’organització, són una aposta emergent i estratègica 
de les universitats per concentrar i rendibilitzar els serveis de suport 
a la comunitat universitària, potenciar el treball en equips polivalents 
que gestionin millor la informació i el coneixement, minimitzar costos, 
ser més competitives i eficients en la gestió, i contribuir a l’educació 
informacional de la comunitat universitària”, sosté Gonzàlez. 

Ara, a banda del servei de biblioteca més tradicional, en els tres CRAI 
de la URV coincideixen el Servei Lingüístic, el Servei de Recursos 
Educatius, el Servei de Recursos Informàtics i TIC, l’Institut de Ciències 
de l’Educació i el Centre d’Atenció a l’Estudiant.

Roser Lozano, coordinadora dels CRAI de la URV, explica que tant 
l’estudiant com el PDI o el PAS troben resposta a les seves necessitats: 
“Hem creat espais per estudiar i treballar, amb sales separades per al 
treball en grup, amb zones per a l’esbarjo i amb possibilitat d’accés a 
les noves tecnologies”. 

A l’accés de cada CRAI s’ha situat el punt d’atenció a l’usuari, un servei 
d’informació centralitzat amb un horari d’atenció de més de dotze hores 
diàries. En aquesta mateixa planta, al CRAI del campus Sescelades (que 
ha començat a funcionar enguany), hi ha espais de treball per fer feina 
en grup amb l’ajuda d’una pissarra electrònica i videoconferències. 
S’ha reservat una zona per a l’espai d’aprenentatge de llengües, on una 
tècnica ofereix suport a l’autoaprenentatge de llengües i fixa itineraris 
pactats amb els usuaris per ajudar-los a assolir els seus objectius. 
També organitza grups de conversa físics i virtuals.

// La transformació de les biblioteques 
en centres de recursos per a 
l’aprenentatge i la investigació (CRAI) 
ha comportat adaptar els espais a les 
noves necessitats del segle XXI i al repte 
d’assolir l’excel·lència en la docència i 
en la recerca. A la URV ja estan actius 
els del campus Catalunya, Sescelades 
i Terres de l’Ebre. Actualment es 
construeix el de la Facultat de Turisme i 
Geografia, a Vila-seca.



Objectiu: l’excel·lència 
La URV ha apostat fort per la implantació dels CRAI. 
Les aportacions econòmiques que s’han obtingut del 
projecte de Campus d’Excel·lència Internacional han 
facilitat l’activació i consolidació dels CRAI del campus 
Catalunya, Sescelades i de les Terres de l’Ebre. Ara es 
construeix el CRAI del campus de Vila-seca i el proper 
repte, de moment sense data, és donar forma al del 
campus de Bellissens i al del Penedès. Segons Roser 
Lozano, s’ha aconseguit “un canvi de mentalitat tant dels 
usuaris com dels bibliotecaris i dels responsables dels 
serveis” de cara a assolir l’excel·lència en la docència i 
la investigació.

Conèixer i utilitzar 
la tecnologia 
Els usuaris han vist a la Factoria del CRAI una unitat 
valuosa que els dóna resposta a la necessitat de conèixer 
noves aplicacions tecnològiques. En aquest espai se’ls 
ajuda a elaborar material d’aprenentatge per a la docència, 
per a l’edició multimèdia de vídeos divulgatius o per a la 
presentació de treballs de recerca. Els usuaris també 
han sol·licitat suport per editar videocurrículums. “No 
es fa el material, però s’ofereix tot el suport perquè els 
estudiants i el personal docent i investigador (PDI) sàpiguen 
quines eines necessiten i com s’utilitzen”, explica Lozano. 
També s’hi organitzen accions formatives orientades a 
adquirir competències digitals i conèixer noves eines 
tecnològiques. 

A Sescelades la Factoria se situa a la planta baixa del CRAI, 
on es troba també la sala d’ordinadors, es fan préstecs de 
portàtils i s’han disposat sales i racons per desconnectar 
uns instants de la feina, com ara una sala amb una televisió i 
màquines per menjar o beure, o taules per poder fer trobades 
en grup sense que s’hagi de limitar el soroll: “Hem adaptat 
els espais als requeriments dels serveis i dels usuaris”, 
apunta la coordinadora. En tots els CRAI s’han creat espais 
socials d’aprenentatge, que es com es denominen aquests 
àmbits que integren tecnologia, informació, documentació 
i personal qualificat amb un disseny que afavoreix la 
convivència entre els usuaris i generen noves interaccions.
 
Tots aquests serveis s’afegeixen a la biblioteca que a 
Sescelades es troba en una planta independent de la resta. 
Un espai on regna el silenci i on s’han adaptat les taules 
perquè els usuaris puguin treballar de manera individual. 
Hi ha també l’hemeroteca, la sala de treball i sales de 
reunions, a més d’altres aules on s’imparteixen els cursos 
del Pla de formació permanent del PDI que organitza 
l’Institut de Ciències de l’Educació. 



 // Amics i Amigues de la URV

Amics i Amigues, 
compromís amb la URV 

La Universitat 
Rovira i Virgili 
ha engegat el

 projecte Amics 
i Amigues de 
la URV, una 
iniciativa que 
obre una via 

de participació 
per a tots 

aquells ciutadans 
interessats a vincular-

se al projecte i als 
objectius de la Universitat,

 motor de desenvolupament 
econòmic, social i cultural de les comarques del sud de 
Catalunya. El programa es dirigeix en primer lloc a aquelles 
persones amb un sentiment de pertinença a la institució, 
perquè tenen o han tingut una relació amb la URV i a 
través d’aquest projecte poden mantenir i reforçar aquests 
lligams. 

A Amics i Amigues s’hi poden associar directament totes 
les persones que en algun moment hagin format part de 
la comunitat universitària o que hi hagin estat vinculades 
per raons professionals o de formació. A banda, qualsevol 
ciutadà podrà participar-hi si és convidat per un membre de 
la comunitat universitària. 
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Un carnet acreditarà el compromís i la col·laboració 
amb la Universitat d’aquelles persones adherides al 
programa. Qui hi participi gaudirà 
d’uns serveis associats i 
de certs avantatges 
complementaris. 
Hi haurà cinc 
col·lectius 
d’usuaris que, 
segons la 
vinculació 
a la 
institució, es 
beneficiaran 
dels serveis 
gratuïtament o 
per unes quotes 
mòdiques. 

Podeu consultar més informació i emplenar el formulari 
d’adhesió a la web d’Amics i Amigues de la URV : 
http://www.urv.cat/amicsiamigues/

Feu-vos amic de la URV



elperfil  Mariano Cebolla
Mariano Cebolla (Sevilla, 1968) és fotògraf de 

professió i naturalista de formació. Col·labora 
estretament amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre 

des de l’any 1992, on va començar a treballar com a monitor d’educació 
ambiental. Ha treballat com a fotoperiodista en premsa comarcal, al 
setmanari L’Ebre i com a corresponsal gràfic de La Vanguardia a les 

Terres de l’Ebre. Actualment combina la feina com a fotògraf freelance 
amb la gestió d’espais naturals de la Fundació CatalunyaCaixa. Ha 
publicat diversos llibres d’autor, El delta de l’Ebre, Els Ports i La 
pedra en sec a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, a més 
de reportatges sobre temàtiques del Delta, els Ports i les Terres de 
l’Ebre a la revista Descobrir Catalunya, entre altres.

// Un arrossar segat, amb el rostoll, la llentia d’aigua i un cel de núvols i lluminós. Abans de les primeres 
pluges de tardor, el delta de l’Ebre ofereix uns dies formidables de llum i colors irrepetibles en tot l’any.Territori URV
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La Generalitat de Catalunya i la URV han formalitzat l’encàrrec per redactar el Pla 
Estratègic de les Terres de l’Ebre mitjançant la Càtedra d’Economia Local i Regional, amb 
seu a Tortosa, el qual ha d’establir el “full de ruta econòmic del territori”, en paraules 
del rector, Francesc Xavier Grau. El Pla té com a objectiu identificar aquells sectors 
estratègics i productius que poden generar teixit empresarial i, per tant, ocupació a 
les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. S’elaborarà en dues fases. La primera, 
de diagnosi, estarà enllestida a finals de 2012 i la segona es farà durant el 2013, en què 
es definiran les estratègies. Aquesta fase s’obrirà a la participació, amb tres grups de 
treball, competitivitat empresarial, model econòmic i territori, i governança i societat, i 
estarà alimentada amb jornades i conferències per poder extreure’n conclusions. 

La URV redacta 
el Pla Estratègic 
per a l’Empresa i 
l’Ocupació de les 
Terres de l’Ebre 



N
O

B
EL

 C
AM

PU
S 

//
 U

R
V,

 R
EV

IS
TA

 D
E 

LA
 U

N
IV

ER
SI

TA
T 

R
O

VI
R

A 
I V

IR
G

IL
I

26

Com si d’un experiment químic es tractés, el Campus d’Excel·lència 
Internacional Catalunya Sud va reunir 100 joves investigadors amb sis 
premis Nobel de química, amb els quals van interactuar durant tres dies. 
El resultat del procés: “una interacció fluïda i enriquidora”, en paraules 
del rector de la URV, Francesc Xavier Grau. L’experiment, batejat com 
Southern Catalonia Nobel Campus i amb el lema “Chemistry for life”, va 
tenir lloc de l’1 al 4 de juliol al Centre de Convencions de Port Aventura. El 
resultat ha animat els organitzadors a donar-hi continuïtat. 

Energia i sostenibilitat, salut i innovació oberta van ser els tres grans 
temes sobre els quals va girar la trobada. Els premis Nobel de química 
participants van ser: Sydney Altman, Ryöji Noyori, Karl Barry Sharpless, 
Aaron Ciechanover, Richard R. Schrock i Ada E. Yonath. La conferència 
inaugural, que es va fer el diumenge 1 de juliol, va anar a càrrec del premi 
Nobel d’economia 2004, Finn Kydland, que també va participar activament 
en la resta de la trobada.

El 2 de juliol hi van intervenir Ryöji Noyori, Karl Barry Sharpless i Richard 
R. Schrock i es va fer la primera taula rodona sobre investigació química 
i grans reptes, titulada “Energia i sostenibilitat”. Junt amb l’apreciació 
de la necessària col·laboració de tots els països en la preservació dels 
recursos naturals, es va transmetre la idea que la química pot aportar i 
aportarà la solució als problemes relacionats amb l’energia. “La química 
no és apreciada en la forma en què s’hauria de fer”, va dir Schrock, el 
qual va expressar el convenciment que “es deu al desconeixement. La gent 
no és conscient que si pot obrir l’aixeta i beure aigua amb tranquil·litat, 
prendre un medicament, posar-se una bena o comunicar-se amb algú 
a milers de quilòmetres de distància, és gràcies a la química, els seus 
desenvolupaments i la indústria que els fa arribar a la societat”. 

La química va funcionar
El segon dia de la jornada es va dedicar a salut i desenvolupament de 
fàrmacs. El Nobel de química Aaron Ciechanover el va anomenar la tercera 
revolució en medicina. D’una primera etapa de “descobriments casuals” 
de fàrmacs que abasta fins a la dècada dels seixanta es va passar al 
cribratge sistemàtic per desenvolupar noves molècules basat en un major 
coneixement d’enzims i receptors en el cos humà, mètode amb què s’ha 
treballat fins a la dècada del 2000. Ara arriba el tercer canvi. “La talla única 
no funciona”, va afirmar en aquest sentit Ciechanover, fugint de la idea de 
tractar de forma unificada els pacients que pateixen la mateixa malaltia. 
D’aquí les 4P que defineixen el que va anomenar la “tercera revolució” en 
medicina i desenvolupament de fàrmacs, la nova medicina: personalitzada, 
predictiva, preventiva i participativa.

El rector de la URV i president del CEICS, Francesc Xavier Grau, va 
valorar com a “molt positiu” el balanç dels tres dies, i va afegir que les 
conferències, taules rodones i tallers van aportar l’ambient i els elements 
científics adients per emmarcar la trobada personal entre els Nobel i els 
investigadors. Aquests últims van valorar la interacció com inspiradora per 
continuar i aprofundir en el seu treball de recerca. En aquest sentit, Grau 
va afirmar que “l’èxit que va tenir el Campus ens ha de permetre plantejar-
ne la continuïtat”. 

En l’organització del Nobel Campus van participar els agregats del CEICS 
de l’àmbit de la química: la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Institut 
d’Investigació Química de Catalunya (ICIQ), el Centre Tecnològic de la Química 
de Catalunya (CTQC) i les empreses BASF, Bayer, Dow i Repsol, a més de 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). El Nobel Campus ha 
estat finançat pel Ministeri d’Educació mitjançant una subvenció al CEICS 
en la convocatòria competitiva d’Enfortiment de l’any 2011, per desenvolupar 
l’actuació “La contribució de la química als reptes globals”.

 // Nobel Campus
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La química va funcionar

Podeu veure totes 
les intervencions del 
Campus Nobel, així com 
entrevistes als principals 
conferenciants a la web
http://vimeo.com/
channels/357270 

La investigació bàsica, les fonts de finançament i 
l’enfocament de les companyies farmacèutiques pel que 
fa a la recerca van centrar la taula rodona “Salut”, que va 
tenir lloc a continuació, dins del cicle Investigació Química 
i Grans Reptes.

“Més del 80% de les idees que fan avançar un país 
provenen d’investigacions realitzades en universitats 
o centres tecnològics, amb fons públics”, va emfatitzar 
el professor Altman. “El científic s’ha de guiar per la 
curiositat i la hipòtesi, de manera que estigui motivat. I 
per res més”, va afirmar una contundent Yonath. “Al final, 
es veuran les aplicacions pràctiques. Si no es fa així, es 
destrueix la ciència”. Ciechanover va anar més enllà: “Si 
els polítics comencen a limitar la recerca, comencen a dir 
quins camins han de seguir i quins s’han d’abandonar, 
serà el final de la raça humana.”

L’últim dia del Campus es va dedicar a les investigacions 
de les grans multinacionals químiques, que estan 
centrades en problemes que afronta la societat com la 
producció, distribució i emmagatzematge d’energia, la 
gestió de l’aigua o l’alimentació. Es va parlar sobre la 
innovació oberta i la participació d’universitats i centres 
tecnològics en les investigacions de les empreses.

Una llança 
a favor de la 
investigació 
bàsica

Fer un salt endavant en les capacitats d’innovació a les 
comarques del sud de Catalunya és l’objectiu del Fòrum CEICS, 
que tindrà lloc els dies 26 i 27 de novembre a Reus i a Tarragona. 
A banda, durant tot el mes de novembre s’organitzaran activitats 
prèvies relacionades amb les capacitats innovadores dels 
participants. El Fòrum serà la primera d’un seguit d’accions 
que se succeiran a partir d’ara per posicionar la regió 
com un dels entorns de referència internacional 
en innovació en l’horitzó 2020.

Els participants formaran part, de manera 
activa, d’aquest procés que ara es posa en 
marxa i ha de tenir continuïtat més enllà 
del Fòrum. Durant les jornades tindran 
oportunitat d’aprendre a ser innovadors a 
través de xerrades, tallers i el diàleg amb els 
protagonistes d’experiències innovadores de 
tots els àmbits. És per això que s’hauran d’implicar 
en aquest procés des d’uns dies abans de l’inici del 
Fòrum, per activar i desenvolupar les seves capacitats 
d’innovació. Alhora, formar part d’aquest procés també els 
permetrà incorporar-se a noves comunitats d’aprenentatge i 
creació de valor. 

El Fòrum s’adreça a persones que vulguin potenciar la 
capacitat d’innovació personal i la de la seva organització, 
i així s’impliquin en el desenvolupament de l’ecosistema 
d’innovació del sud de Catalunya: responsables, directius i 

professionals del sector privat i públic, del 
tercer sector, agents socioeconòmics i 

polítics i d’organismes i associacions 
professionals de la societat civil; 
professors, investigadors i tecnòlegs 
(universitat, centres de recerca i 
centres tecnològics) de totes les 
disciplines i estudiants i graduats 
de màster i doctorat.

El registre al Fòrum és gratuït i es pot 
fer a la pàgina web de l’esdeveniment: 

http://www.ceics.eu/forum2012/ca_
index.html. 

   El CEICS dedica el Fòrum 2012 
   a la innovació
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 // Nobel Campus

Quin consell donaríeu als joves estudiants a l’hora d’escollir un 
mentor?
És difícil de respondre. Crec que haurien de guiar-se per l’instint 
i la passió. Si al mentor escollit l’apassiona realment l’educació, 
la descoberta i tot el que fa, l’elecció haurà estat correcta. Però 
crec que el secret és anar canviant de mentor al llarg del temps, 
no estar sempre amb la mateixa persona, perquè així tindran 
diferents perspectives. 

Com vau descobrir la ubiquitina? 
La vam descobrir per casualitat. No la buscàvem. No estàvem 
interessats en la ubiquitina, sinó en el procés biològic. És a dir, 
mai s’està interessat en una molècula, sinó en un procés. Durant 
l’aprofundiment en el procés, va sorgir la ubiquitina.  

Podríeu destacar alguns exemples de processos regulats per la 
degradació de proteïnes amb la intervenció de la ubiquitina? 
Sí, hi ha molts processos, com la divisió de les cèl·lules. La manera 
com es divideixen implica que el mecanisme del procés funciona 
i, per tant, es podria fer front al càncer o a la divisió més ràpida de 
les cèl·lules. El sistema de la ubiquitina és important per eliminar 
proteïnes dolentes, defectuoses. Si el sistema és operatiu, moltes 
malalties degeneratives atribuïdes a la implicació de les proteïnes 
defectuoses, com l’Alzheimer o el Parkinson, es poden tractar. 
Així, doncs, hi ha nombrosos processos en què el sistema de la 
ubiquitina hi està implicat. 

El fet de caracteritzar la degradació de proteïnes ha servit per 
explicar les patologies d’algunes malalties neurodegeneratives 
i d’alguns càncers. Quins són els propers passos que seguireu 
en la investigació d’aquests camps? 
Bé, el primer pas serà transmetre els coneixements. Val a dir que 
la recerca encara no ha finalitzat. Vull dir que nosaltres encara 
n’investiguem els processos més bàsics. La pròxima mesura 
serà traslladar aquests coneixements al desenvolupament de 
medicaments. No es tracta de posar-s’hi demà a les vuit del matí, 
sinó que estem en un procés continu.

AARON CIECHANOVER, Nobel de química 
2004, juntament amb Avram Hershko i Irwin Rose, 
pel descobriment de la degradació de proteïnes 
mitjançant la ubiquitina 

La gent no creia en la vostra investigació al principi. Quines són 
les dificultats de ser una pionera?
Crec que al començament la majoria de treballs científics , si 
plantegen una qüestió important per la qual no obtenen resposta, 
generen dubtes entre molta gent. I potser jo també hauria 
d’haver-ne dubtat, potser no vaig ser prou cínica amb mi mateixa. 
Però no era veritat, jo encara volia entendre un procés de la vida 
molt important. Algunes persones no creuen en el que fan, jo no 
intento fer que hi creguin, només intento fer la meva ciència el 
millor que puc. 

Com vau reaccionar quan vau aconseguir provar el descobriment?  
Va ser una gran recompensa, l’autèntica felicitat, l’autèntica 
satisfacció. Quan vaig veure’n la primera estructura i vaig poder 
entendre què passava, o almenys una mica, va ser com crear. No 
podia dormir i ho tenia a dins, estava aclaparada, aclaparada. Tota 
la resta va ser agradable, però res no va ser tan intens com el 
descobriment. 

Heu dit que no voleu perdre la independència científica, la 
llibertat. Teniu cap consell, en aquest sentit, per als joves 
estudiants que han participat en el Campus Nobel? 
Tinc un consell per a tots el joves que volen ser científics. Primer 
de tot haurien de decidir si de veritat ho volen ser, és a dir, si es 
guien per la curiositat, d’una banda, i per la passió, de l’altra. I el 
segon és continuar, en el sentit que si mantenen aquestes dues 
coses, curiositat i passió, la resta es pot assolir, es pot afrontar. Hi 
haurà alguns moments difícils, però qui no té moments difícils? 

ADA E. YONATH, Nobel de química 2009, 
juntament amb Venkatraman Ramakrishnan i 
Thomas A. Steitz, per l’estudi de l’estructura i 
funció del ribosoma
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El vostre treball com a químic orgànic és investigar la química 
de la vida. Què busqueu? En què treballeu actualment al 
laboratori?
El meu pensament sobre la vida és que és meravellosa. Crec que 
per a nosaltres és impossible entendre-la, i que és estrany que 
creguem que la podem entendre. Al cap i a la fi, no estem tan 
allunyats del nostre entorn, excepte perquè som conscients de la 
nostra existència i el nostre cervell ha evolucionat. Per tant, jo diria, 
donada una forma de vida qualsevol, fins i tot un bacteri, posem-
la a prova i observem què passa. Si no passa res, no cal que hi 
prestem atenció.  

Heu dit en alguna ocasió que no enteneu per què molts científics 
espanyols treballen a l’estranger. És possible que hi hagi tensió 
entre el sistema educatiu i el sistema científic a Espanya?
Crec que el sistema científic d’aquí és magnífic, perquè he tingut 
quatre bones coneixences entre els meus alumnes. Crec que els 
professors de les universitats se senten amenaçats per iniciatives 
d’altres universitats, com ara l’intent de fer un MIT amb l’ajuda del 
MIT prop de Madrid, i, per tant, aquestes iniciatives fracassen per 
gelosia o pels problemes que suposa la manca de suport polític, 
causat suposo, per alguna mena de lobby universitari. 

Com es pot aconseguir que les persones s’interessin per la 
ciència? Aquest Campus Nobel ha estat útil per fer-ho? 
Només ho serà per a unes poques persones, però això ja és el 
que vull assolir. Vaig on convingui a parlar als estudiants. Potser 
només cinc, sis o set persones. No guanyaran premis Nobel, però 
m’ensenyen una cosa: sovint no en calen més de tres o quatre 
perquè tingui sentit. I la gent necessita creure en ella mateixa, 
sempre dic als estudiants que  cap de les meves idees va valer la 
pena fins al final dels estudis de postgrau. Van ser sempre idees 
rutinàries, així que t’has de donar una oportunitat. T’has de donar 
una oportunitat a tu mateix, però necessites tenir el cap molt ben 
posat i deixar que surtin les idees.

Teniu algun consell per als joves estudiants? 
Sí, els diria “embruteu-vos les mans”. Sobretot, si sou més 
teòrics, adquiriu una mica d’experiència amb les coses que tracteu 
de manera teòrica. No us quedeu només en la pura teoria. Ho 
comentava a alguns estudiants: no és fàcil, s’ha d’estar una mica 
sonat per voler fer ciència, perquè la majoria dels científics no 
treballen en el lloc adequat bona part del temps. La majoria de 
la gent, si té una espasa de Dàmocles sobre el cap, en té prou 
per desistir, però si sobre el cap hi tens totes aquestes coses i hi 
aprofundeixes més i més, al final les coneixes i  les entens.

K. BARRY SHARPLESS, Nobel de química 
2001, compartit amb William S. Knowles i Ryoji 
Noyori, pel treball en reaccions d’oxidació 
utilitzant catalitzadors quirals 

El vostre descobriment va suposar la producció massiva 
d’antibiòtics, medicaments i analgèsics. Arribaran aviat els nous 
fàrmacs contra el càncer, les malalties neurodegeneratives i el 
virus de la sida?
Sí, crec que sí. Per això necessitem molts tipus de catàlisis 
asimètriques, ja que calen diversos medicaments amb estructures 
diferents. La meva feina se centra en la catalització asimètrica, però 
amb això no n’hi ha prou.   

Fins a quin punt la “química verda” (respectuosa amb el medi 
ambient) és important per al desenvolupament de l’energia 
renovable? 
Penso que és molt important per estalviar energia. Avui dia som 
capaços de crear molts tipus de components orgànics, però la ciència 
es fa pas a pas i, a mesura que avança, va produint gran quantitat de 
residus que hauríem d’evitar. Necessitem desenvolupar reaccions 
catalítiques que no generin aquestes quantitats de residus; d’això 
se’n diu “química verda”.

Heu dit que la societat ha optat per utilitzar la ciència basada en 
la tecnologia com una eina per sobreviure, i que la nostra vida és 
un acte d’equilibri entre els dos pols del benefici i del risc. Aquest 
és el cas de l’energia nuclear? Quines lliçons podem aprendre del 
Japó? 
Penso que combatre l’energia nuclear en favor d’una energia 
renovable és l’ideal, però comporta molt de temps. No podem aturar 
de sobte la producció d’energia nuclear i es triga molt a desenvolupar 
nous processos energètics. Crec que hi han de participar molts 
tipus d’elements que s’haurien de combinar per generar energies 
renovables. És fàcil de dir que cal utilitzar energies renovables, però 
es triga molt de temps a desenvolupar tecnologies eficients.

Com influeix la crisi moral i econòmica en el desenvolupament de 
la ciència? Més enllà dels científics, quin paper hauria de tenir-hi 
la política? 
Crec que la inversió en ensenyament, ciència i tecnologia és molt 
important. Tot s’hauria de fer des d’una visió àmplia en el temps, 
més que des d’una visió a curt termini. Els polítics no tenen prou 
paciència per alimentar la gent jove i facilitar el desenvolupament de 
la ciència de les noves tecnologies. Considero que els governs haurien 
de continuar invertint en educació i en tecnologies científiques. 
Altrament, els països seran incapaços de sobreviure gaires anys.

Teniu cap consell per als joves estudiants sobre com es pot arribar 
a excel·lir en la ciència? 
La ciència és bonica, excitant i molt beneficiosa per a la societat; per 
això, animo la gent jove a introduir-s’hi.

RYÖJI NOYORI, Nobel de química 2001, en 
col·laboració amb William S. Knowles i Barry 
Sharpless, pel treball en reaccions d’hidrogenació 
utilitzant catalitzadors quirals 
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La metàtesi fa els processos industrials més simples, eficients i 
respectuosos amb el medi ambient...
Sí, la reacció que suposa la metàtesi és molt útil per crear una gran 
quantitat de molècules orgàniques, i aquest component després s’utilitza 
de diverses maneres per protegir el medi ambient, o simplement per 
fer que les reaccions siguin més eficients. Fa la reacció catalítica més 
eficient, respectuosa, encertada... 

En què treballeu actualment al laboratori? 
En les primeres variacions d’aquestes reaccions, de les reaccions de 
metàtesi. Són molt complexes i no sabem com controlar-les totalment. 
Ens agradaria controlar totalment aquestes reaccions a dues bandes per 
crear molècules orgàniques. 

Quin creieu que serà el proper “gran descobriment” en el vostre camp 
d’investigació? 
Crec que probablement serem capaços de controlar completament la 
formació de les bandes dobles, podrem dividir-les de diverses maneres 
per utilitzar-les en productes naturals i recursos químics, per exemple. 
Podríem ser capaços de crear bandes dobles específicament per a 
alguns medicaments necessaris. Per tant, crec que el control total de les 
reaccions de metàtesi serà el proper gran resultat que s’obtindrà. 

En tot el món hi ha preocupació perquè els joves no estan interessats 
per la ciència, en general, ni per la química, en particular. Podríeu 
transmetre un missatge per a aquells que volen ser químics? 
Penso que la química és el futur. Tot el que és important per a nosaltres, 
la medicina, la manera com vivim, los coses de què gaudim, tot implica la 
química. I hem de ser-ne conscients: la química és el nostre futur.

Pel que fa a la col·laboració entre la indústria i el món acadèmic, algunes 
veus de la indústria argumenten que la missió de les universitats és 
formar investigadors. Però, què passa amb la recerca bàsica? 
La investigació bàsica és el pilar dels acadèmics i ens agrada pensar que 
podem fer descobriments mitjançant la recerca bàsica. No es pot forçar ningú 
a fer descobriments, si no és que ja n’ha fet abans. Per tant, la investigació 
bàsica és molt important en qualsevol disciplina, no només en química.

La manera com us vau interessar per la ciència podria ser un exemple 
per als joves científics i la gent jove, que són el futur? 
Sempre vaig sentir que volia saber més del món natural, i suposo que 
el que em va fer interessar per la química va ser que el meu germà em 
va donar un equip de química, de manera que vaig començar a crear 
reaccions i transformar la matèria. Amb això passava el temps quan tenia 
uns vuit anys, i així des de llavors. De tota manera, abans d’això ja em vaig 
sentir atret pel fet de crear coses. El meu pare era fuster i, per tant, creava 
objectes a partir de la fusta, i jo encara ho faig ara. Crear amb les mans i 
utilitzar la ciència al mateix temps és el que realment m’agrada.

RICHARD R. SCHROCK, Nobel de química 
2005, juntament amb Yves Chauvin i Robert 
H. Grubbs, pel treball de la metàtesi olefínica, 
especialment realitzada en els alquens

Quin paper han de tenir els empresaris, les petites empreses 
i els innovadors com a forces motrius clau per al creixement a 
llarg termini?
Són la clau per al creixement a llarg termini en la majoria de nacions. 
I per això han de tenir en compte, a l’hora de prendre decisions, que 
cal fer que el medi ambient sigui raonable per a les activitats que hi 
tenen lloc. Certament, els impostos ambientals són dolents per als 
empresaris, perquè són decisions beneficioses a llarg termini, però 
també són crucials per al creixement a la llarga.  

Tenint en compte que som en un Campus Nobel de química, podem 
parlar de catàlisi, però en termes financers. Vau ser membre 
d’una comissió d’experts per buscar solucions a l’escalfament 
global. Els enginyers com poden esdevenir catalitzadors del 
creixement econòmic a llarg termini? 
Una de les solucions té a veure amb la geoenginyeria. És un 
emblanquidor de núvols, una solució que està envoltada d’incertesa. 
Els experts pensen que és prou prometedora i proposen continuar 
fent recerca per aprofundir-hi, amb una anàlisi de la ràtio de 
beneficis-costos . Per la naturalesa de la vida del planeta, crec que 
és una solució a curt termini, per intentar mantenir la temperatura 
de la Terra més baixa, però encara cal continuar buscant idees 
aplicables a llarg termini.

Suposo que no puc obviar una idea que s’ha discutit també, que és 
aplicar un impost sobre les emissions de carboni, que s’incrementen 
exponencialment de manera continuada. El millor d’això seria, 
si fos creïble, que suposadament les empreses prenguessin les 
pròpies iniciatives per reduir les emissions de carboni i, a més, 
se’ls condonessin impostos per potenciar la inversió en recerca  
per descobrir noves tecnologies.

Quin creieu que és l’aspecte més interessant de l’economia? 
Què diríeu a un jove estudiant per convèncer-lo per iniciar una 
carrera d’economista?
Una cosa que diria als estudiants és que busquin temes 
interessants. Llevat que puguis convèncer el lector del teu article 
que es tracta realment d’una qüestió interessant, és poc probable 
que continuï llegint-lo. Suposo que una altra cosa és no espantar-
se gaire si trobes un resultat que alguns consideren incorrecte. La 
primera vegada que vaig presentar els meus resultats del temps 
de consistència en una conferència, tothom va pensar que hi havia 
d’haver algun error , així que quan es va confirmar que no n’hi havia 
cap, d’alguna manera els va fer encara més interessants.

FINN KYDLAND, premi Nobel d’economia 
2004, juntament amb Edward C. Prescott, per les 
contribucions a la macroeconomia dinàmica: la 
consistència en el temps de la política econòmica i 
les forces impulsores darrere del cicle econòmic  

 // Nobel Campus
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En menys de vint minuts 
i amb només una punxada 

al dit es podrà detectar la 
malaltia celíaca. Un projecte europeu liderat per 
la URV ha creat un primer prototip per facilitar 
el diagnòstic de la malaltia i evitar la biòpsia 
intestinal. Ciara O’Sullivan, investigadora 
ICREA vinculada al Departament d’Enginyeria 
Química de la Universitat, l’ha liderat. 

Es tracta d’una tècnica diagnòstica no invasiva 
i de baix cost fruit de 54 mesos d’investigació 
en què han participat 20 socis pertanyents a 
10 països en el marc del projecte europeu 
CD-MEDICS (Coeliac Disease- Management, 
Monitoring and Diagnosis using Biosensors and 
an Integrated Chip System). Els investigadors 
han desenvolupat aquesta plataforma de 
diagnòstic que amb només una gota de sang 
detecta els marcadors genètics i serològics associats a la malaltia 
celíaca (HLA DQ2/DQ8) en menys de vint minuts.

En el cas que es localitzin aquests gens en el pacient, el dispositiu 
també examina si hi ha anticossos que indiquen que s’ha desenvolupat 
la malaltia i que la dieta del pacient fins ara ha inclòs gluten. Les 
proves es realitzen en petits cartutxos de microfluids d’un sol ús, que 
contenen assaigs, reactius, sensors i mecanismes de control de fluids. 
S’insereixen en un aparell, d’una mida similar a un ordinador portàtil, 
que analitza les dades dels sensors i proporciona la informació i els 
resultats de l’analítica al metge.

El dispositiu està dotat, a més, amb una interfície electrònica que 
permet connectar-se de forma directa amb els sistemes d’informació 
hospitalària, la qual cosa facilita que els metges accedeixin a l’historial 
del pacient de forma ràpida i senzilla.

El diagnòstic de la celiaquia,
en una punxada

 // CEICS

El desenvolupament d’aquest dispositiu intel·ligent, que segons els 
investigadors podria sortir al mercat en dos anys, evitarà la biòpsia 
per detectar la malaltia celíaca i també comportarà que es pugui 
diagnosticar més ràpidament en els centres d’atenció primària, 
hospitals o consultoris mèdics, amb l’avantatge afegit que és molt 
econòmic.

La celiaquia és un trastorn que afecta l’1% de la població europea. 
Es tracta d’una malaltia autoimmune desencadenada pel consum de 
gluten, proteïna present al blat, l’ordi, el sègol i la civada.

Per cada individu que està correctament diagnosticat amb la malaltia, 
hi ha set persones que no ho estan. Com que és molt difícil reconèixer-
la, la mitjana de detecció en un adult triga 11,7 anys.

Aliments que sacien 
El projecte tracta d’aprofitar el coneixement sobre com 
s’expressa la gana per crear productes nous o bé incorporar 
processos nous en l’elaboració de productes determinats, 
perquè aquests incrementin la capacitat de saciar. Es vol 
evitar que les persones s’hagin de medicar i aconseguir 
que amb els aliments puguin millorar la seva salut.

Una vegada s’hagin seleccionat els productes, es duran a 
terme els assajos en persones, que tindran dues fases. La 
primera estudiarà si a curt termini augmenten els senyals 
de sacietat i la segona analitzarà si, després de perdre pes, 
en introduir aquests aliments que sacien no hi ha un rebot 
i la persona no torna recuperar el pes.

Produir aliments que saciïn més ràpid i que allarguin 
aquesta sensació per contribuir a moderar la gana, 
mantenir una dieta equilibrada i sana i evitar la recuperació 
del pes perdut després d’una dieta. Aquest és l’objectiu 
que persegueix el projecte SATIN, una acció finançada 
pel VII Programa marc de la UE que estudia desenvolupar 
nous productes alimentaris que saciïn, amb l’objectiu de 
reduir la ingesta calòrica i, per tant,  controlar el pes i 
prevenir l’obesitat. En aquesta recerca hi participen dos 
dels investigadors del grup de recerca sobre Alimentació, 
Nutrició, Creixement i Salut Mental de la URV, Mònica 
Bulló i Jordi Salas. 
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Des de principis de juny, els investigadors de l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) ja treballen 
en la nova seu: un edifici ubicat al campus Sescelades situat 
estratègicament al costat del Servei de Recursos Científics i Tècnics 
de la URV. Les noves instal·lacions, de 3.000 m2, garanteixen a 
Catalunya la continuïtat en el lideratge internacional de l’estudi de 
l’evolució i comportament humans. L’estrena d’aquest edifici suposa 
un pas més en el procés iniciat l’any 1988, en què l’arqueòleg i actual 
director de l’IPHES, Eudald Carbonell, va arribar a Tarragona amb 
la idea de formar un equip d’investigació que fos referent mundial 
en l’estudi de l’evolució humana. 

La nova seu acull l’equip que fins ara treballava a l’edifici municipal 
de la plaça Imperial Tàrraco. Els 3.000 m2 estan distribuïts en 
tres plantes i l’espai es destina sobretot a laboratoris, despatxos, 

magatzems de col·leccions de fòssils i aules de docència. El projecte 
arquitectònic i d’instal·lacions ha estat redactat pels arquitectes 
Xavier Romaní, Joan Batet i l’enginyer Miquel Portell. Aquest 
Institut s’ha convertit en els darrers anys en un dels tres centres 
d’investigació amb més alt impacte científic a escala internacional 
en el camp de l’evolució humana. Nascut el 2006, l’IPHES consta 
d’una plantilla de 62 persones entre personal investigador, tècnic 
i administratiu. 

El procés de finalització de les obres coincideix amb una nova etapa 
de creixement del nombre de personal investigador i de projectes de 
recerca que gestiona el centre. A més, suposarà també un estímul 
per a les activitats docents i de socialització, de manera que s’obrirà 
encara més a la societat en general. Les noves instal·lacions seran 
també un element clau per propiciar les accions de mecenatge.

Simplificar i millorar l’eficiència dels treballs de camp de les 
excavacions arqueopaleontològiques és l’objectiu d’ARCH-e system, 
una aplicació informàtica sense fils i pionera al món creada entre el 
grup de recerca d’Autoecologia Humana del Quaternari de la URV i 
l’IPHES. El sistema, que ja s’ha provat en jaciments com Atapuerca, 
disposa d’una estació robòtica que permet posicionar un objecte en 
relació amb el lloc on s’ha trobat (coordenar) de forma automàtica i 
sense la intervenció d’un operari, entre altres aplicacions. Alhora, la 
recollida de dades dóna la possibilitat d’incloure fotografia, dibuix i 
registre multimèdia, com vídeo o veu. Aquest sistema ajuda a millorar 
la qualitat de les dades i reduir errors, ja que afavoreix la precisió 
en el posicionament de l’objecte i l’automatització del procés. La 
URV va signar un conveni amb l’IPHES i Al-top Topografia, perquè 
aquesta empresa pugui comercialitzar el nou producte informàtic. 
El projecte ha rebut l’assessorament de la Fundació URV.

Tecnologia per a 
excavacions més eficients

// CEICS

L’IPHES 
estrena seu pròpia al campus Sescelades
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De la teoria a la pràctica. Després de mesos d’immersió en matèria de 
vitivinicultura, alumnes formació professional de Falset, Pontevedra 
i Valdepeñas van fer una estada formativa de final de curs al Parc 
Tecnològic del Vi (VITEC) de Falset. Així finalitzava el programa 
ENOR&D, un projecte d’innovació aplicada a la transferència de 
coneixement en la formació professional vitivinícola. 

Durant una setmana, els prop de noranta alumnes i docents del cicle 
formatiu en Vitivinicultura de l’IES Priorat (Falset), del CIFP a Granxa 
(Pontevedra) i de l’IES Gregorio Prieto (Valdepeñas) van participar en 
sessions teòriques i pràctiques sobre viticultura, enologia, laboratori 
i anàlisi sensorial, tant al mateix centre tecnològic com a les vinyes 
de l’entorn. Durant la seva estada van visitar cellers de la zona, van 
fer una jornada al Penedès i sessions de tast de vins.

Aquesta estada va posar el punt i final a uns mesos intensos en 
matèria de formació. Des del desembre de 2011 els tècnics de VITEC 
van fer estades als tres instituts de formació professional amb 
sessions teòriques i pràctiques amb els alumnes. Paral·lelament 
s’han desenvolupat activitats formatives dirigides al professorat 
dels tres instituts i els docents han fet cursos en línia de viticultura, 
de nutrició i fertilització i de viticultura de precisió.

El Ministeri d’Educació ha finançat amb 174.000 euros aquest 
projecte en què intervé el Centre de Formació Permanent de la 
Fundació URV, que s’encarrega de virtualitzar els continguts per 
a professorat i alumnat de l’institut de Falset i de dos instituts de 
Pontevedra i Ciudad Real.

Finalitza 
un programa 
d’alt nivell 
en vitivinicultura

VITEC treballa en la reducció del grau i l’oxigen del vi 
Desenvolupar una tecnologia que permeti disminuir l’oxigen 
del vi i reduir el grau alcohòlic a escala industrial són els 
objectius del projecte INNPACTO 2010, en què treballa el 
Parc Tecnològic del Vi (VITEC), en col·laboració amb Inoxpa i 
Freixenet. 

El grau alcohòlic del vi ha augmentat en els darrers anys, 
sobretot a causa del canvi climàtic, però també perquè el 
mercat demana vins molt aromàtics, harmònics i complexos. En 
aquest sentit, la principal línia de recerca del projecte s’enfoca 
a mantenir la fracció aromàtica del vi, ja que és la més volàtil 
i la primera que se’n desprèn. La tècnica de desalcoholització 
que s’està posant a punt, anomenada destil·lació osmòtica, es 
diferencia de les actuals perquè no necessita tractar el vi a 
altes pressions ni temperatures. 

El projecte també pretén arribar a mantenir la qualitat dels 
romanents de vi de campanyes anteriors, ja que el fet de 
conservar-lo en tines durant un cert temps comporta que 
s’oxidi i perdi qualitat. Desoxigenar-lo evita que els compostos 
aromàtics s’oxidin, de manera que se’n redueix la concentració. 
En aquest sentit, s’estudia l’evolució dels vins desoxigenats en 
ampolla davant els mateixos vins sense desoxigenar-los. 

El projecte, de quatre anys de durada, ha rebut el cofinançament 
del Ministeri d’Economia i Competitivitat i està previst que 
acabi a finals del 2013.



 // CEICS

Des del mes de juliol, els allotjaments turístics de la Costa 
Daurada poden consultar de primera mà i en línia les 
dades d’ocupació i els preus del seu municipi i de 
zones veïnes per comparar-les amb les pròpies. 
El sistema d’informació turística de la Costa 
Daurada i Terres de l’Ebre Tourism Data 
System és una plataforma tecnològica 
per comprovar el nivell d’ocupació dels 
allotjaments de les comarques de 
Tarragona i per gestionar els preus per 
a petites i mitjanes empreses. 

Aquesta eina tecnològica, creada 
pel Consorci per a la Millora de la 
Competitivitat del Turisme i l’Oci a les 
Comarques de Tarragona, incorpora 
dos mòduls amb solucions per als 
allotjaments turístics. El primer 
(E-Ocupació) consisteix en un sistema 
en línia per captar i consultar dades 
que mesuren els nivells d’ocupació 
dels allotjaments turístics i que elabora 
l’Observatori de Turisme de Costa Daurada. 
Alhora, permet que els establiments tinguin 
dades comparades del seu negoci amb les 
mitjanes d’ocupació del seu municipi i zona, i 
també amb els municipis i zones veïnes.

El segon mòdul es tracta d’un programa que facilita 
la gestió de preus a les petites i mitjanes empreses turístiques. 
Permet comparar el preu propi amb el preu mitjà de comercialització en 
operadores en línia tant de les destinacions de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre 
com d’altres destinacions competidores del Mediterrani espanyol i internacional. Ambdós mòduls contribuiran a 
millorar la gestió i la competitivitat del sector turístic a la Costa Daurada.

Tourism Data System s’ha desenvolupat en el marc dels programes Plataforma i E-negoci, amb el cofinançament del FEDER (eix 1) i la Diputació 
de Tarragona. La URV, l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació d’Estudis Turístics de la Costa Daurada van fundar l’any 2010 el Consorci. 

El valor del patrimoni cultural com a actiu fora de temporada
Partint de la Ruta del Paisatge dels Genis, que integra actius de quatre 
municipis de les comarques de Tarragona (Horta de Sant Joan, Mont-
roig, Reus i el Vendrell), el Consorci per a la Millora de la Competitivitat 
del Turisme i l’Oci a les Comarques de Tarragona i l’empresa de 
sostenibilitat ambiental Adhoc han compartit metodologies d’anàlisi i 
valorització patrimonial amb la destinació italiana de Forte dei Marmi 
i la consultora ICS en el marc d’un projecte europeu ERNEST. 

L’objectiu ha estat reforçar la valorització del patrimoni cultural com a 
element diversificador del territori i com a actiu desestacionalitzador. 
El projecte de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre ha identificat 
amb diferent rang d’importància altres enclavaments vinculats a 
la Ruta dels Genis, de manera que s’hi poden afegir i així arrodonir 
l’actiu turístic i generar fluxos al territori. 
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Es crea un nou sistema 
d’informació turística 
en línia 



 // URV-Societat
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20 anys
de suport

Amb motiu de la commemoració dels vint anys, la Universitat Rovira i Virgili vol donar 
les gràcies a totes aquelles entitats i institucions patrocinadores el suport de les quals 
ha ajudat a desenvolupar la seva tasca. La URV també vol agrair la confiança de les 
més de 550 empreses i institucions que compten amb l’expertesa de la Unviersitat per 
fer recerca i innovació.

• Fundació Caixa Tarragona

• Catalunya Caixa

• Repsol

• Fundación Repsol

• Banco Santander

• DOW Chemical Ibérica

• Fundació Mútua Catalana

• Fundación Bancaja/Fundación INCYDE

• BASF Española

• Diputació de Tarragona

• Bayer

• Fundación Bayer

• Clariant Ibérica

• IQUA (Industrias Químicas Asociadas)

• AEQT (Associació Empresarial 

   Química de Tarragona)

• “la Caixa”

• Obra Social “la Caixa”

• Fundació Reddis

• Col·legi de Notaris de Catalunya

• Fundació Cultural de Reus Pedrol Rius

• Ajuntament de Reus

• Ajuntament de Tarragona

• Ajuntament de Tortosa

• PortAventura

• Cambra de Comerç de Reus

• EMATSA (Empresa Mixta d’Aigües de Tarragona)

• EMT (Empresa de Transports de Tarragona)

• SMAUHSA (Empresa d’Habitatge i Urbanisme de Tarragona)

• Cajamar

• Fundación ONCE

• Rius i Rius Assessors

• Fundació Gresol

• Ajuntament de la Pobla de Mafumet

• Hospital Universitari Joan XXIII (ICS)

• SAGESSA

• Institut Pere Mata

• Fundació Lluís Carulla

• LG Electronics España

• Fundació Cinca-Piqué

• Lear Corporation

• Grünental Pharma
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 // URV-Societat

La Diputació de Tarragona i la URV han renovat l’aliança a fi 
de promoure un model econòmic a la demarcació basat en el 
coneixement. En concret, la Diputació continuarà donant suport a 
les activitats universitàries impulsades per la URV que suposin una 
millora i un avantatge competitiu per als municipis del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, i que, al mateix temps, contribueixin 
a basar el sistema productiu en la societat del coneixement com 
a instrument per millorar i modernitzar el territori. Es tracta d’un 
acord marc de caràcter pluriannal amb una vigència de quatre 
anys (2012-15) i l’import per a cadascuna de les anualitats es 
fixarà d’acord amb les activitats previstes i el pressupost de cada 
exercici econòmic. Aquest acord dóna continuïtat a la col·laboració 
iniciada l’any 2008 entre la Diputació i la URV. Aquell any totes dues 
institucions creaven l’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement, 
un ens pioner que treballa per ajudar les empreses que orienten 
la seva activitat en l’àmbit de la investigació, la innovació i la 
creativitat. 

Es renova la col·laboració per 
impulsar la societat del coneixement Conveni per analitzar la 

mobilitat del sector turístic

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (ATM) i la 
Fundació d’Estudis Turístics de la Costa Daurada (FETCD), formada 
pel sector turístic públic, privat i la URV, treballaran conjuntament 
en la generació i anàlisi d’informació sobre la mobilitat dels turistes 
de la Costa Daurada. Un conveni permetrà creuar la informació que 
cada un dels dos organismes té en les seves bases de dades per 
aproximar-se el màxim possible al coneixement de la mobilitat del 
sector turístic. L’explotació de dades es farà a partir de dos eixos 
principals: del tractament específic del període de temporada alta 
turística a Cambrils-Salou-La Pineda-Tarragona, i del tractament 
conjunt del Camp de Tarragona. 

Impulsar la investigació en l’àmbit de la química i l’energia és 
l’objectiu del conveni signat entre la URV i Henkel Ibérica aquest 
estiu. A través del programa d’ajuts URV-Henkel de mobilitat 
postdoctoral se seleccionaran dos investigadors postdoctorals, 
un dels quals provinent d’una de les universitats de la República 
Popular de la Xina amb les quals Henkel té establertes 
col·laboracions científiques. Cadascun d’ells durà a terme un 
projecte, dedicat a la recerca i el desenvolupament tecnològic de 
polímers utilitzant noves tècniques de polimerització radicalària 
a partir de cianoacrilats, que serviran per formular adhesius 
nous amb propietats autoadhesives i aplicar-los com a cola 
termofusible. La dotació del programa d’ajuts, cofinançat entre 
empresa i universitat, és de 120.000 euros. 

Henkel i la URV col·laboren en 
un programa d’ajuts de mobilitat 
postdoctoral

Un acord marc de col·laboració entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya 
(CTQC) permetrà potenciar les activitats de recerca i la capacitat 
de projecció internacional en el camp de la Química. El CTQC té 
l’objectiu de contribuir a millorar la competitivitat de les empreses 
químiques i esdevenir un centre de referència internacional en 
química sostenible. De la seva banda, la UPC pot aportar recerca, 
desenvolupament i aplicació de noves tecnologies, transferència 
de tecnologia i formació en noves tècniques. L’acord estimula 
la col·laboració i estableix les condicions de treball en comú. 
Els investigadors de la UPC col·laboraran en les activitats del 
CTQC, podran utilitzar els seus serveis generals i de suport a la 
recerca, i les seves infraestructures de gestió de la recerca i de 
transferència de coneixement i tecnologia en les activitats que 
duguin a terme.

Acord per potenciar la recerca i la 
projecció internacional en química

// Maria Mas, presidenta del patronat del CTQC; el rector de la URV, 
Francesc Xavier Grau; el rector de la UPC, Antoni Giró, i el director 
general de la Fundació Privada CTQC, Fernando Torres.
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Les principals empreses agroalimentàries de les comarques de 
Tarragona s’han adherit al conveni signat el 27 de juny entre la 
URV i la Cambra de Comerç de Reus, per potenciar els estudis 
d’Enginyeria Agroalimentària i dotar-se de personal especialitzat. 
Les empreses consideren aquest ensenyament una peça molt 
important per disposar de personal tècnic especialitzat i millorar la 
seva competitivitat. Aquest suport l’han fet públic amb la redacció 
d’un manifest. 

Empenta empresarial a l’Enginyeria 
Agroalimentària de la URV

Un conveni marc signat entre l’Ajuntament de Calafell i la URV permetrà 
impulsar i ampliar l’activitat cultural que el consistori ofereix a la 
ciutadania. La Universitat, de la seva banda, reforçarà a través d’aquest 
acord la relació amb les poblacions del territori. D’entrada, totes 
dues institucions s’han compromès a intercanviar informació sobre 
les activitats d’interès mutu que fa cadascuna i facilitarà la concreció 
d’activitats a través de convenis específics. El conveni té una durada de 
tres anys, prorrogables automàticament pel mateix període.

Col·laboració amb 
l’Ajuntament de Calafell

Un total de 29 estudiants de la URV han aconseguit les beques 
Santander CRUE CEPYME, que els possibilita fer pràctiques durant 
tres mesos entre maig i setembre en petites i mitjanes empreses i 
amb treballadors autònoms, amb una remuneració de 600 euros al 
mes. Aquest programa de beques complementa la formació dels 
estudiants perquè visquin la realitat de l’àmbit professional, ampliant 
els seus coneixements i afavorint el contacte amb empreses que 
podrien facilitar-los la inserció laboral.

Beques Santander CRUE CEPYME per 
a 29 estudiants de la URV

Un conveni de col·laboració entre la URV i el Consorci Universitari 
del Baix Penedès (CUBP) permetrà mantenir i dinamitzar la seu 
del Baix Penedès de la Universitat, situada al recinte de l’alberg 
Sancta Maria Maris (Coma-ruga). D’una banda, la URV va crear 
la seu per actuar com a motor del progrés cultural i per acostar 
al Baix Penedès el coneixement que genera. De l’altra, la finalitat 
del Consorci ha estat implantar estudis universitaris a la comarca. 
Aquesta seu, impulsada als anys noranta com a centre adscrit a la 
URV promogut pel CUBP, va començar  impartint la diplomatura 
de Relacions Laborals. Actualment és seu de la URV i s’hi poden 
estudiar els graus d’Infermeria i d’Educació Infantil. 

Conveni per dinamitzar 
la URV al Baix Penedès

L’Associació Empresarial Química de Tarragona, representada pel president, 
Joan Pedrerol, i la URV, pel rector, Francesc Xavier Grau, han signat dos 
convenis de col·laboració per donar continuïtat als premis de recerca de 
batxillerat i al programa APQUA de divulgació de la química. Els premis de 
recerca  de batxillerat de química, que atorguen la Facultat de Química i la 
URV, tenen una antiguitat de 14 anys i compten amb el patrocini total de 6.000 
euros de l’AEQT per enguany. L’altre conveni signat fa referència a APQUA, 
el programa de divulgació de la química que va néixer fa 23 anys. Aquest 
acord renova l’aplicació del programa escolar a 25 centres de secundària del 
Tarragonès i a un total de 3.000 estudiants, per al curs 2012-13. 

L’Associació Empresarial Química de 
Tarragona es compromet amb la URV

Catalunya Caixa ha guanyat per quart cop consecutiu el concurs per fer el 
manteniment de la targeta xip que hi ha al carnet universitari de la URV. 
El contracte és per un període de dos anys renovable per dos anys més. 
La targeta xip de la URV permet la identificació segura dels membres de 
la comunitat universitària, i per tant possibilita fer tràmits oficials amb 
signatura amb certificat digital i també accedir a diferents serveis, tant interns 
com externs de la Universitat. La nova targeta incorporarà com a principal 
novetat tecnologies sense contacte. Amb aquesta iniciativa la URV, amb la 
col·laboració de Catalunya Caixa, segueix al capdavant entre les universitats 
de l’Estat que apliquen tecnologies digitals al funcionament diari.

Catalunya Caixa torna a gestionar el 
manteniment del carnet universitari 
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“Política econòmica, incertesa i creixement” és el títol de la 

conferència que el premi Nobel d’economia Finn E. Kydland va 

impartir el 7 de juny a l’Aula Magna de la Facultat d’Economia 

i Empresa. La xerrada va analitzar l’impacte de les decisions 

polítiques en el creixement econòmic i es va organitzar en 

el marc del XVII Congrés SIGEF (Societat Internacional de 

Gestió i Economia Fuzzy), que va tenir lloc a Reus i Cambrils. 

Kydland va rebre el premi Nobel “per les seves contribucions 

a la macroeconomia dinàmica, la consistència en el temps 

de la política econòmica i les forces impulsores dels cicles 

econòmics”.  

Finn E. Kydland, a la Facultat 
d’Economia i Empresa

que ha donat lloc al naixement de la URV, fent-ne un balanç 

globalment positiu. L’expresident de la Generalitat es va 

proclamar “productivista” i va assegurar que, al costat 

de la recerca, cal valorar la indústria i més en general la 

producció de coses, com a base fiable per a l’economia d’un 

país, conceptes que conflueixen en el CREIP, per la qual 

cosa va expressar la seva satisfacció de participar en la 

inauguració del curs. (1)

L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol va impartir la lliçó 

inaugural del curs 2012-13 del Centre de Recerca en Economia 

Industrial i Economia Pública (CREIP), el 2 d’octubre, a l’Aula 

Magna de la Facultat d’Economia i Empresa de Reus. Amb el 

títol “Política i cultura del no”, Pujol va defensar la inversió 

en recerca com una prioritat i va qualificat d’”insensatesa” 

plantejar retallades en aquest àmbit. A més, va reivindicar 

el model d’universitats impulsat fa vint anys pel seu govern, 

Jordi Pujol inaugura el curs del CREIP

El director general i promotor d’Arandipur SL i MBA per la 

URV, Jorge Ruiz, va impartir la conferència de clausura de 

la setzena edició del màster de Direcció i Gestió d’Empreses 

(MBA) el 25 de juny. Amb el títol “No soy el más fuerte ni el 

más inteligente, pero me adapto al futuro”, l’emprenedor va 

explicar com va crear una microempresa d’èxit, competitiva 

i adaptada a la situació actual, sense considerar-se una 

persona excel·lent, sinó pensant des del punt de vista 

multidisciplinari. 

Jorge Ruiz, a la clausura del 16è MBA

1
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El vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional, Eugeni 

Gay, va pronunciar el 12 de juliol la lliçó de cloenda del curs 

2011-12 del màster d’Accés a l’Advocacia, que imparteixen 

conjuntament la URV i els col·legis d’Advocats de Tarragona, 

Reus i Tortosa. A l’acte també van assistir Antonio Salas, Pere 

Lluís Huguet i Josep Canício, degans dels col·legis d’Advocats 

de Tarragona, Reus i Tortosa, respectivament, així com 

Alfonso González, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques 

de la URV.

Eugeni Gay, a la cloenda del màster 
d’Accés a l’Advocacia
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El director del diari Ara, Carles Capdevila, va exercir com a 

padrí dels alumnes que es van graduar el 15 de juny en la 

promoció 2007-2012 de les llicenciatures de Periodisme i 

Publicitat i Relacions Públiques de la URV. L’acte, patrocinat 

per la Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en 

Comunicació, va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat de 

Lletres, al campus Catalunya.  (4) 

Carles Capdevila, padrí dels 
llicenciats en Comunicació

L’ambientòleg, comunicador i redactor del Pla de medi 

ambient de la Universitat Ramon Folch va pronunciar la 

conferència “Per què ens cal un nou model productiu?”. 

Ho va fer durant la presentació del llibre Informe sobre la 

docència i la recerca en sostenibilitat i medi ambient a la 

Universitat Rovira i Virgili, impulsat per la Càtedra DOW-

URV de Desenvolupament Sostenible, el 26 de setembre. 

L’informe, en format llibre de Publicacions URV, ha estat 

coordinat pel professor Joan Alberich, del Departament de 

Geografia. (3)

Ramon Folch presenta l’informe 
sobre sostenibilitat a la URV

El Rectorat de la URV va acollir del 30 de maig a l’1 de juny les 

Jornades de la Comissió Sectorial de la CRUE de Secretaris 

Generals (COSEG), que van reunir cinquanta responsables 

de secretaries generals d’universitats. Durant la trobada, i 

a través de l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques a 

partir de les aportacions dels ponents, es va reflexionar i 

debatre sobre temes universitaris d’actualitat, en un context 

econòmic i jurídic especialment difícil i canviant. (2)

Una cinquantena de secretaris 
generals d’universitats, a la URV

2

3

4
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Una delegació de Suny System, el sistema que formen 64 
universitats de l’estat de Nova York, es va desplaçar a la URV el 
28 de setembre per conèixer-la i identificar possibles àrees de 
cooperació. Durant la seva estada es van reunir amb el rector, 
Francesc Xavier Grau, i la vicerectora de Relacions Internacionals, 
Anna Ardèvol, i van visitar els campus. En la trobada es van 

presentar els sistemes universitaris respectius, Suny i el català, 
i també el de la URV. La Universitat formarà part del sistema 
d’informació Ucosmic d’universitats, i treballarà la possibilitat 
d’intercanviar estudiants, professorat i personal tècnic dins 
el marc general dels sistemes Suny-Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP).

   Representants de l’agrupació 
d’universitats de Nova York, a la URV

Un total de 97 estudiants de diferents universitats dels EUA, Egipte i 
Mèxic han participat en el programa Study Abroad 2012. Aquests cursos, 
organitzats per la URV a través del Pla Estratègic d’Internacionalització, 
estan orientats a estudiants estrangers i tenen una durada d’entre un 
mes i un any acadèmic. Els universitaris, d’entre 19 i 22 anys, tenen 
com a requisit acadèmic fer una estada d’estudis a l’estranger (study 
abroad) per aconseguir el títol de grau. 

Catorze estudiants de l’Institut Tecnològic de Monterrey (Mèxic) van 
participar al curs La Ciutat Mediterrània: Mirant al Futur a partir del 
Passat, que va tenir lloc del 18 al 29 de juny a l’Escola d’Arquitectura 
de Reus (ETSA). Els joves van conviure durant la seva estada amb 
estudiants d’Arquitectura de la URV, amb els quals compartien el 
curs, que tenia com a objectiu estudiar la ciutat mediterrània, la seva 
configuració, transformació i la integració d’espais i equipaments 
en una trama urbana consolidada. Dos estudiants de la mateixa 

   Prop de 100 estudiants estrangers 
han participat en l’Study Abroad 2012

universitat també van participar en el curs semestral d’Arquitectura 
que va començar al gener i va finalitzar al juny a l’ETSA. 

Pràctiques de Recerca als Laboratoris d’Enginyeria és el nom del 
curs en què van participar 24 estudiants d’Enginyeria Química de la 
Universitat del Caire (Egipte), entre els mesos de juny i juliol. 

De la seva banda, 32 estudiants de la Universitat James Madison 
dels Estats Units van fer curs Salut, Llengua i Cultura Espanyoles a 
la Mediterrània , que va tenir lloc del 12 de maig al 10 de juny. Dels 
Estats Units també van venir alumnes del Bates College, que estudien 
Història, Economia, Psicologia o Llengües Clàssiques. Durant la seva 
estada, que va començar el 26 d’agost i finalitza el 22 de desembre, 
assistiran al curs Semestre Bates de Tardor a Tarragona 2012, sobre 
història i narrativa espanyoles.

Uns 70 alumnes xinesos van rebre el 31 de maig els diplomes i les actes 
de qualificació de final del curs 2011-12 a l’Aula Magna del campus 
Catalunya. Aquests joves van cursar tres programes acadèmics 
diferents a la URV, homologats pels centres universitaris d’origen.

El curs passat els joves venien de les universitats de Dalian, 
Shenzhen, Tianjin, Nanquín i Binhai i van seguir tres programes 
docents: el Curs Universitari d’Espanyol Intermedi, el Curs 
Universitari de Llengua i Cultura Hispànica i el d’Especialització en 
Llengua Espanyola.

El Programa formatiu per a estudiants xinesos, que es va iniciar el 
2005 i en el qual participen 200 joves, va rebre l’any passat el Premi 
a la qualitat docent en la modalitat col·lectiva, que atorga el Consell 
Social de la URV, i el premi Vicens Vives.

Diplomes a  
70 alumnes xinesos
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Fomentar els programes de mobilitat d’estudiants de pregrau i regular-
ne el funcionament és l’objectiu principal del conveni signat el 20 de 
juny pel rector de la URV, Francesc Xavier Grau, i representants de 
la Northeastern University de Boston. A la signatura també hi va ser 
present el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. 

D’acord amb aquest conveni, cada any acadèmic totes dues universitats 
es comprometen a acceptar fins a quatre estudiants en règim semestral 
de qualsevol disciplina de l’altra universitat. Cada tres anys, les 
universitats compensaran el nombre d’estudiants d’intercanvi durant 
els tres anys anteriors. Cada institució selecciona els estudiants que 
participaran en aquesta mobilitat, matriculats a la universitat d’origen, 
i ha d’oferir un programa d’estudis adequat als joves que reben. 

   La URV intercanviarà estudiants amb 
la Northeastern University de Boston

Uns 70 alumnes xinesos van rebre el 31 de maig els diplomes i les actes 
de qualificació de final del curs 2011-12 a l’Aula Magna del campus 
Catalunya. Aquests joves van cursar tres programes acadèmics 
diferents a la URV, homologats pels centres universitaris d’origen.

El curs passat els joves venien de les universitats de Dalian, 
Shenzhen, Tianjin, Nanquín i Binhai i van seguir tres programes 
docents: el Curs Universitari d’Espanyol Intermedi, el Curs 
Universitari de Llengua i Cultura Hispànica i el d’Especialització en 
Llengua Espanyola.

El Programa formatiu per a estudiants xinesos, que es va iniciar el 
2005 i en el qual participen 200 joves, va rebre l’any passat el Premi 
a la qualitat docent en la modalitat col·lectiva, que atorga el Consell 
Social de la URV, i el premi Vicens Vives.

Diplomes a  
70 alumnes xinesos

José María Maya, rector de la Universitat CES de Colòmbia, i el rector 
de la URV, Francesc Xavier Grau, van subscriure el 30 de juny un 
conveni per intercanviar en els àmbits de docència, recerca i gestió 
tant professorat com alumnat i personal d’administració i serveis. 
L’interès cooperatiu comença per una estada que faran dos estudiants 
colombians de Medicina a l’Institut Psiquiàtric Universitari Pere 
Mata de Reus. S’establiran relacions amb el grup d’investigació en 
Psiquiatria i diferents línies de recerca, per estudiar l’esquizofrènia i 
l’epidemiologia en salut mental. El conveni, a més, facilita la realització 
d’activitats acadèmiques conjuntes, projectes de recerca, formació i 
gestió, d’acord amb els interessos comuns. 

   Intercanvi de personal 
i coneixement amb la 
Universitat CES 
de Colòmbia

Un total de 46 estudiants procedents diverses universitats brasileres 
estudiaran durant aquest any a la URV en el marc del programa 
Ciència sense Fronteres, organitzat pel Consell Nacional de 
Desenvolupament Científic i Tecnològic del Brasil, en col·laboració 
amb el Centre Internacional de la URV. 

Els alumnes cursen Medicina, Enginyeria Química, Enologia, 
Biotecnologia i Química a la Universitat. Es tracta de la primera 
edició d’aquest programa anual, que té la voluntat de continuar en 
els propers cursos. 

   46 alumnes brasilers 
estudien un curs a la URV 
amb el programa   
Ciència sense Fronteres
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    Roger Guimerà, investigador ICREA al Departament d’Enginyeria Química, ha estat distingit 

amb el premi Erdos-Renyi 2012, que reconeix el millor investigador en ciència de les xarxes de 

menys de 40 anys en l’àmbit internacional. Aquesta distinció s’ha concedit per primer cop en 

el marc de la Conferència NetSci2012, que va tenir lloc del 18 al 22 de juny a la Northeastern 

University. El premi consisteix en un diploma i 3.000 dòlars en efectiu per donar suport a les 

activitats dels joves investigadors i està patrocinat per la Xarxa Ciència i Societat. Guimerà 

forma part del grup de recerca SEESlab (Science&Engineering of emergent Systems), del 

Departament d’Energia Química. L’any 2010 va rebre el Premi de recerca 2010 per a joves 

investigadors de la Generalitat. 

    Mercè Gisbert, professora de Pedagogia i exvicerectora 

de la Universitat, és membre del Plenari del CoNCA, 

segons va aprovar el Ple del Parlament de Catalunya per 

àmplia majoria el 13 de juny. Gisbert és doctora en Ciències 

de l’Educació i especialista en tecnologies aplicades a 

l’educació. Experta en cultura popular i tradicional a les 

Terres de l’Ebre, ha estat presidenta de l’Agrupació Musical 

Senienca.  

   El catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional de la URV, 

Josep Oliveras, presideix des del 25 de juny la Societat 

Catalana de Geografia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Conrea la geografia en tots els seus aspectes per estendre’n 

el coneixement al poble català, i aplegar i publicar els 

treballs de les persones que s’hi dediquen. Oliveras ha estat 

membre de la Comissió Nacional de Delimitació Territorial 

de Catalunya i president de la Ponència sobre territori i 

infraestructures del Pla Estratègic del Camp de Tarragona 

(2008).

      El catedràtic de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial 

de la URV, Josep Domingo, va rebre el 3 d’octubre la medalla 

Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic. La Generalitat 

va atorgar aquest reconeixement a tretze personalitats i tres 

institucions. Domingo dirigeix la Càtedra UNESCO de Privadesa 

de Dades (http://unescoprivadesa.urv.cat). La seva recerca se 

centra en les tecnologies de privadesa i seguretat de dades, 

incloent-hi el secret estadístic i els protocols criptogràfics, amb 

èmfasi en la conciliació de privadesa, seguretat i funcionalitat 

en la societat de la informació.
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   Els professors i investigadors David Domingo, de la URV, 

juntament amb Pere Masip i Lluís Micó, de la Universitat 

Ramon Llull, són coautors de l’article “Convergence hit the 

wall: reassessing theoretical approaches to explain innovation 

failure in newsrooms”. Aquest treball científic ha rebut el premi 

al Simposi Internacional d’Innovació als Mitjans de Comunicació 

i serà publicat a la revista International Communication Gazette. 

L’article analitza els motius pels quals fracassa el procés de 

convergència de redaccions periodístiques a la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

 iMicroQ, empresa dedicada al desenvolupament de 

tecnologia i productes per a la seguretat agroalimentària 

i el diagnòstic clínic, ha guanyat el premi Emprenedor XXI 

de Catalunya. L’empresa, derivada de la URV i que opera a 

Tarragona, ha rebut una aportació econòmica de 5.000 euros 

i la participació en dues experiències de formació i de treball 

en xarxa internacional, com el curs Ignite Fast Track, que 

imparteix la Universitat de Cambridge, i un pont tecnològic 

a Silicon Valley, per conèixer de primera mà algunes de les 

empreses líders mundials en innovació.  

   El treball “Analysis of gastric emptyng in morbidly obese patients 

candidates of bariatric surgery” va obtenir el premi a la millor 

comunicació pòster en el 20è Congrés Internacional de l’Associació 

Europea de Cirurgia Endoscòpica (EAES), que va tenir lloc a Brussel·les 

del 20 al 23 de juny. Els autors del pòster són E. Raga, F. Sabench, M. 

Hernàndez, M. París, A. Cabrera, M. Vives, S. Blanco i D. del Castillo. El 

treball correspon a una de les línies de recerca clínica i experimental 

de cirurgia bariàtrica i metabòlica que treballen entre el Departament 

de Cirurgia de l’Hospital Universitari Sant Joan i la Facultat de Medicina 

i Ciències de la Salut (Departament de Medicina i Cirurgia). 

   El curtmetratge “1H92”, dels alumnes de segon curs del grau de 

Comunicació Fran Ramírez (director i guionista) i Marc Andreu, 

Marta Arjona, Pilar Borrellas i Aleix Figueres (guionistes), ha 

obtingut una menció especial dels Premis SGAE Nova Autoria 

2012, que concedeixen la Societat General d’Autors i Editors i la 

Fundació Autor en el marc del Festival Internacional de Cinema 

Fantàstic de Catalunya, que va tenir lloc a Sitges. Es tracta del 

primer cop que Sitges projecta una producció d’estudiants de la 

URV.

    L’enòloga Anna Rovira ha guanyat el premi Jaume Ciurana 2012, 

convocat per Rius&Rius Assessors, consultora vitivinícola integral i 

la Facultat d’Enologia. Rovira ha estat la millor estudiant del grau 

d’Enologia, amb millor expedient acadèmic i proposta de projecte 

professional, i va acabar els estudis al curs 2011-12. El premi està 

dotat amb 3.000 euros i es destina a fer realitat el seu projecte 

professional. Durant l’entrega de premis la catedràtica de Nutrició 

i Bromatologia de la Universitat de Sevilla i exdirectora executiva de 

l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ana Troncoso, 

va pronunciar la conferència “Vino y seguridad alimentaria”.

         El professor Jordi Salas-Salvadó ha estat guardonat amb 

el premi Josep Trueta de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de 

Catalunya i Balears, en reconeixement a la seva trajectòria 

professional i científica per la important contribució en el 

camp de la nutrició, que té una repercussió directa en la 

pràctica clínica. Catedràtic de Nutrició i Bromatologia de 

la URV, també ha estat premiat pel millor article científic 

publicat l’any 2011 a la revista americana Diabetes care. 
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El Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) 
va organitzar al juliol la segona edició del Campus Científic 
d’Estiu, un programa impulsat pel Ministeri d’Educació i 
la FECYT que està adreçat als estudiants de 4t d’ESO i 1r de 
batxillerat matriculats en centres escolars espanyols que han 
demostrat habilitats especials en l’àmbit científic.

Uns 120 alumnes van prendre part en les activitats científiques 
dissenyades específicament per a aquest programa, que van 
ser dirigides per professors universitaris i d’ensenyament 
secundari. Van conviure en un entorn universitari i d’investigació 
amb estudiants de diferents comunitats autònomes.

Els tallers tenien l’objectiu que els estudiants s’aproximessin a 
la ciència, la tecnologia i la innovació. Els que es van impartir a 

El Campus Científic d’Estiu del CEICS 
acull 120 estudiants

// Viu la URV

Tarragona estaven vinculats a algunes de les àrees prioritàries 
d’investigació del CEICS. Així, es van preparar: H2 Creative Junior 
(Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química), Química per a 
un món més sostenible (Facultat de Química), Com preparar un 
fàrmac? (Institut Català d’Investigació Química, ICIQ) i TIC TAC 
Robot (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria).

El Campus es va organitzar en quatre torns d’una setmana 
cadascun i, durant l’estada, els estudiants van participar en 
un dels quatre tallers. A més, es van dur a terme activitats 
esportives, culturals i lúdiques a Tarragona i al seu entorn.

Fes Ciència amb la Càtedra de Ciència i Humanisme
Acostar-los al món de la recerca i estimular vocacions en els 
estudiants de secundària va ser l’objectiu plantejat pel campus 
Fes Ciència a la URV, que va tenir lloc al campus Sescelades del 25 
al 29 de juny organitzat per la Càtedra de Ciència i Humanisme. Els 
participants, procedents de diversos instituts de la demarcació, 
van ser seleccionats pel professorat del seu centre, es van 
distribuir en dos grups, un per a cada línia de recerca: física i 
tecnologia, de la qual era responsable el professor Francesc 
Díaz, cap del grup de recerca Física i Cristal·lografia de Materials, 
i Prehistòria, de la qual es va responsabilitzar l’investigador Lluís 
Batista, de l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social. 
En les dues línies es van fer sessions teòriques, pràctiques, 
tallers i activitats interactives, cerques d’informació en línia, 
debats científics i conclusions de les jornades.
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Un total de 28 cursos i 742 alumnes matriculats és el balanç de la 
Universitat d’Estiu 2012, que es va fer del 25 de juny al 19 de juliol. 
Enguany les activitats van tenir lloc a Tarragona, Reus, Alcover, 
Tortosa i Jesús. Al Camp de Tarragona es van organitzar 23 cursos, 
amb 642 alumnes, i a les Terres de l’Ebre l’oferta va ser de 5 cursos 
amb 100 alumnes matriculats. Aquestes activitats formatives, tant 
virtuals com presencials, van proporcionar la possibilitat de formar-
se en diferents àmbits del coneixement i reciclar-se en qüestions 
d’actualitat.

Un total de 970 persones, 
a la Universitat d’Estiu 

La cinquena edició del programa URV Ciutadana va atorgar els 
diplomes d’assistència i aprofitament del curs d’enguany. En l’acte de 
lliurament, al qual van assistir el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, 
i la vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària, Maria Bargalló, 
els estudiants van rebre 18 diplomes d’aprofitament, 30 diplomes 
d’assistència i una que ha assolit un títol propi de la URV (60 crèdits). Es 
tracta de M. Victòria Candel, estudiant de URV Ciutadana des del curs 
acadèmic 2008-09. Les assignatures que cursen els alumnes i que tenen 
més demanda pertanyen als ensenyaments de la Facultat de Lletres.

La URV Ciutadana 
atorga 50 diplomes 

Els tretze membres del personal d’administració i serveis del 
Centre Internacional, encapçalats per Joan Blanch, han guanyat el 
premi Consell Social a la qualitat i millora contínua de la gestió 
administrativa i tècnica del PAS 2012. La proposta presentada ha 
estat “Automatització de la gestió de la convocatòria de mobilitat 
d’estudiants a la URV”. 

La mobilitat dels estudiants avança molt ràpidament i en els últims 
cinc anys s’ha augmentat el 45%. Aquesta realitat ha fet necessària 
l’adaptació d’alguns procediments, amb l’objectiu de garantir la 

El PAS del Centre Internacional,  
guanyador d’un premi del Consell Social

qualitat, control i rigor als usuaris d’aquest servei. En aquest sentit, 
durant el curs acadèmic 2010-11 el Centre Internacional va iniciar 
la redefinició dels processos de gestió de la mobilitat, motivats per 
la necessitat de controlar més l’activitat. Aquest canvi comportava 
articular tots els actors i unitats implicats. En la primera fase del 
projecte s’ha aconseguit millorar la gestió, control i explotació de les 
dades de mobilitat, ja que el Centre Internacional ha confeccionat 
les bases de dades que permeten controlar la gestió diària, nodrir 
els indicadors i els informes pertinents. 

L’estudiant del grau de Periodisme Arnau Marín va guanyar el 
IV Concurs de fotografia digital per a la comunitat URV, premiat 
amb 600 euros. Enguany el tema era el vintè aniversari de la 
Universitat i en la descripció de la fotografia l’autor diu: “Fa 
vint anys la URV va néixer a Tarragona. Durant aquestes dues 
dècades, la URV ha anat arrelant i s’ha ramificat fins a abastar la 
pràctica totalitat de les comarques tarragonines. Amb aquesta 
imatge es vol simbolitzar aquest fet, mitjançant les branques 
que surten de l’emblema de la Universitat i arriben fins als vint, 
on podem trobar els diferents espais que ocupa la URV”.

L’estudiant Arnau Marín guanya el IV Concurs de fotografia digital

“40 anys d’estudis de Química a 
Tarragona” és el títol de l’exposició que 
s’ha organitzat per commemorar el 
40è aniversari d’aquest ensenyament 
a Tarragona. La mostra és itinerant. 
Primer es va instal·lar a l’antiga seu 
de la Facultat de Química, a la plaça 
Imperial Tàrraco; després, al pati Jaume 
I de l’Ajuntament de Tarragona i a partir 
de la segona quinzena de novembre i 
fins Nadal es podrà visitar al CRAI del 
campus Sescelades. 

Els estudis de Química celebren els quaranta anys amb una exposició



// Publicacions URV

Amb la voluntat que les paraules de l’autor tinguin ressò més enllà 
de les nostres fronteres i de difondre el pensament i la figura de la 
persona que dóna nom a la Universitat, Publicacions URV ha presentat 
In Defence of Democracy, la traducció a l’anglès del llibre Defensa de 
la democràcia, d’Antoni Rovira i Virgili. 

L’obra la conformen quatre textos que pertanyen al recull denominat 
Defensa de la democràcia, publicat l’any 1930 i reeditat el 2010 per 
iniciativa del Memorial Democràtic juntament amb l’Editorial Pòrtic i 
la URV. Els articles seleccionats són: “Els defectes de la democràcia”, 
“La ciutadania i la professió”, “El bon escepticisme” i “Pessimisme i 
optimisme”. 

Els textos van ser redactats a començament del segle XX, però tot 
i el pas del temps aquest fet no comporta falta de connexió amb la 
realitat actual, ja que mantenen una vigència per damunt dels anys: 
recullen algunes reflexions que són constants en la vida dels homes 
i les dones del món actual, més enllà del fet polític, amb referències 

interessants a la ciència 
i al·lusions a la poesia. 
La publicació de l’obra
ha estat possible
gràcies a la gene-
rositat dels familiars 
que serven el llegat 
intel·lectual d’Antoni 
Rovira i Virgili i, en
especial, de la seva 
filla, Teresa Rovira 
i Comes, envers 
la URV. 

In Defense of Democracy
Antoni Rovira i Virgili. Edició a cura de John Style

L’obra ha estat considerada una fita de l’etnologia 
que va inaugurar per alguns el gènere —literari 
i antropològic— de narratives autobiogràfiques 
dels indis americans. L’etnòleg Paul Radin, 
amb el seu característic esperit de mostrar-
nos la cultura dels winnebago “tal com eren”, 
va ser l’artífex d’aquesta fita. Es tracta d’un 
text extraordinàriament vívid que ens endinsa 

en el món cultural d’aquest grup ètnic a partir 
de l’experiència d’un dels seus individus, en un 
escenari de profunds canvis i transformacions 
socials. L’objectiu de Radin va ser copsar el 
món emocional d’un indígena americà des 
del seu punt de vista, intentant eliminar les 
interferències de l’etnògraf i mantenint el 
llenguatge col·loquial.

Tro ressonant
Paul Radin

Els autors d’aquest text, físics i filòsofs, 
descriuen l’estat del coneixement actual sobre 
l’Univers des del punt de vista de les ciències 
i de la filosofia. Així mateix, analitzen les 

controvèrsies sorgides entorn de l’anomenat 
“model concordant”, construït a partir del Big 
Bang, així com les seves implicacions. L’obra 
també està disponible en castellà.

La cosmologia en el segle XXI: entre la física i la filosofia
Diversos autors. Edició a cura de Manuel Sanromà
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Avances en lexicografía hispánica
Diversos autors. Edició d’Antoni Nomdedeu, Esther Forgas i Maria Bargalló

El conjunt d’aportacions incloses en Avances 
de lexicografía hispánica presenta un ampli 
panorama de les investigacions recents sobre 
aquest camp. S’ofereixen, doncs, interessants 
reflexions sobre la lexicografia, permanentment 

en revisió, ja que les transformacions que ha 
experimentat en els darrers anys suposen 
un continu desafiament per als investigadors 
d’aquesta àrea de la lingüística aplicada. L’obra 
està dividida en dos volums.



 // resumen en ESPAÑOL

El modelo URV de universidad 

Los veinte años que acaba de celebrar la Universidad son solo 
una pequeña parte de la historia de una institución que nació para 
permanecer y que cuenta con referentes centenarios. Hoy la URV 
es una entidad reconocida internacionalmente e identificada como 
una universidad de referencia que, aunque abarca todos los ámbitos 
de conocimiento, ha alcanzado un elevado nivel de especialización y 
desempeña un papel destacado en el desarrollo regional.
Existe, pues, un modelo URV de universidad que hemos desarrollado 
entre todos y que debemos preservar y seguir construyendo, sobre 
todo en estos momentos críticos para el país.
En el proceso de construcción del modelo URV de universidad han 
sido hitos significativos el Plan Estratégico de Investigación, que 
identifica claramente una serie de ámbitos de especialización; 
el Plan Estratégico de Docencia, que sitúa al estudiante en el 
centro de los procesos de aprendizaje; la alineación de docencia e 
investigación, en la que se basa la oferta de nuevos títulos oficiales 
de máster y doctorado, y los planes estratégicos de la Tercera 
Misión y de Internacionalización, que coinciden en el objetivo común 
de contribuir a internacionalizar nuestra región.

Asimismo, los resultados en docencia, investigación y tercera 
misión se han levantado sobre los cuatro elementos que configuran 
la cultura URV: el énfasis en la investigación competitiva en todos 
los ámbitos del conocimiento, la importancia de la evaluación 
individual externa de la actividad investigadora, el pacto de 
dedicación y el rigor en la gestión económica. Todo ello está en la 
base del reconocimiento como Campus de Excelencia Internacional 
Cataluña Sur, que suma todas las estructuras de investigación y de 
transferencia implantadas en nuestras comarcas, la mayoría de las 
cuales han sido fruto de nuestra estrategia científica.
Los indicadores de docencia y de investigación nos sitúan entre las 
mejores universidades estatales en productividad y calidad. Nuestro 
trabajo ha sido reconocido por organismos internacionales y por 
el Estado mediante el reconocimiento del CEICS. Ahora tenemos 
que trabajar para que se nos conozca mejor —y se nos reconozca 
más— en Cataluña, y particularmente en nuestras comarcas, como 
la universidad de calidad que los indicadores dicen que somos. Este 
nuevo número de la Revista URV es un paso más en esa dirección.

Francesc Xavier Grau
Rector de la Universitat Rovira i Virgili

PRESENTACIÓN // PÁG. 3
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VEINTE AÑOS DE LA URV // PÁGS. y6 7

“Una universidad internacionalmente relevante y localmente útil”

Este curso se cumplen veinte años desde que comenzó el primer 
curso de la URV, la universidad de las comarcas de Tarragona. El 
acto de inauguración del curso 2012-2013 sirvió para hacer balance 
del camino recorrido, que la ha llevado a cumplir los objetivos con los 
que se creó y a alcanzar el reconocimiento internacional, expresado 
en la lección inaugural de la presidenta de la Asociación Europea 
de Universidades (EUA), María Helena Nazaré. El presidente de 
la Generalitat, Artur Mas, que presidió esta inauguración el 12 de 
septiembre en el Auditorio Josep Carreras de Vila-seca, calificó la 
trayectoria de la URV como “un caso de éxito”. 
En este vigésimo aniversario, la Universidad ha querido distinguir 
a las personas e instituciones que han contribuido de manera 
decisiva a este éxito. Por esta razón, durante el acto se entregó el 
máximo galardón que concede la Universidad, la Medalla de Plata, 
a los rectores Joan Martí i Castell y Lluís Arola Ferrer. Se trata de 
un reconocimiento al liderazgo que ejercieron estos dos rectores 
encargados de poner en marcha la universidad, el primero, y de 
consolidar el modelo, el segundo. 
En su discurso, el rector actual, Francesc Xavier Grau, valoró que 
la URV es hoy una universidad de referencia, según evaluaciones 
de organismos internacionales, con un amplio abanico de ámbitos 
de conocimiento y también con un nivel alto de especialización, así 
como con un papel destacado en el desarrollo regional. Según el 
rector, el carácter dual de la URV, “internacionalmente relevante y 
localmente útil”, es quizás el que mejor la define, y es el resultado 
de un modelo de éxito decidido y desarrollado por la institución bajo 
el liderazgo de los rectores Martí y Arola. Grau también destacó las 
cifras de los primeros veinte años de la URV: se han formado más de 

30.000 personas tituladas, de las cuales un 70% son hijos de padres 
no universitarios, más de 1.000 doctores, y se han publicado cerca de 
13.000 artículos científicos.
Todo este trabajo se ha basado en el vínculo con la sociedad y en 
su apoyo, materializado en la colaboración del mundo local: la 
Diputación de Tarragona y las ciudades universitarias, a las que 
también se quiso hacer un reconocimiento entregándoles la Medalla 
de Plata de la URV, que recogieron los alcaldes de Tarragona, 
Josep Fèlix Ballesteros; de Reus, Carles Pellicer; de Vila-seca, 
Josep Poblet, y de Tortosa, Ferran Bel, así como el vicepresidente 
de la Diputación de Tarragona, Albert Vallvé. También se entregó 
un diploma de reconocimiento al Consorcio Universitario del Baix 
Penedès, representado por el presidente del Consell Comarcal del 
Baix Penedès, Joan Olivella.
María Helena Nazaré pronunció la lección “University and Society: 
Meeting challenges and Creating Opportunities” (Véase la entrevista 
en las páginas siguientes). Por su parte, el presidente Mas planteó 
que urge hacer evolucionar la débil relación entre universidad 
y el tejido productivo para lograr una economía más competitiva. 
Asimismo, afirmó que el sistema territorial de universidades creado 
por la Generalitat a principios de los años noventa, con el que nació 
la URV, ha sido un éxito en vista de los resultados de esta institución, 
e insistió en que este hecho es motivo de confianza y esperanza. 
De todos modos, también advirtió que es necesario racionalizar el 
sistema universitario. 
El discurso del rector Grau planteó los retos que tiene por delante 
la universidad catalana, que ya expuso en el Parlamento como 
presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas 

Continua en la página siguiente 6



 // resumen en ESPAÑOL

(ACUP). Insistió en la posibilidad –y en la necesidad- de construir 
sinergias entre el mundo del conocimiento y el de la empresa, y en 
la urgencia de normalizar la financiación universitaria. En el mismo 
sentido, anunció un reto importante de la URV: trabajar para construir 
proyectos regionales con la confluencia de esfuerzos de entidades 
privadas, administraciones y la propia universidad, para construir el 
sistema de innovación y conocimiento de la Cataluña Sur, en el que 
converjan la innovación, la emprendeduría, la formación continua y 
la transferencia de conocimiento y tecnología.

Medalla de Plata para la Coral URV 
Junto a los antiguos rectores y los alcaldes de las ciudades 
universitarias, en el acto de inauguración de curso la Coral de la URV 
también recibió la Medalla de Plata de la Universidad. Es una distinción 
cargada de simbolismo, un reconocimiento a la labor realizada por la 
coral, dirigida desde su creación, hace veinte años, por la profesora 
Montserrat Ríos. Se trata de una de las entidades más apreciadas 
de la URV, la más transversal e integradora y quizá la que simboliza 
mejor la máxima autoexigencia en la búsqueda de la excelencia. 
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“Las universidades sacarán a Europa de la crisis”

M. HELENA NAZARÉ 
Presidenta de la Asociación Europea de Universidades (EUA)
¿Cuál debería ser el rol de las universidades europeas en el 
contexto actual?
La universidad debería educar a la gente para que sea capaz de 
participar en el desarrollo económico y social de las regiones, de 
los países e incluso de Europa. Las universidades son la educación 
basada en la colaboración y la integración con el entorno social y 
económico. 
En cuanto al contexto actual, pienso que las universidades pueden 
sacar y sacarán a Europa de la crisis. Y creo que las claves son, 
por una parte, la colaboración entre las universidades de dentro y 
fuera del país, y por otra, la reeducación y el reciclaje de los futuros 
trabajadores, porque en Europa la población está envejeciendo.
 ¿Qué papel tiene la investigación en este contexto?
No puedo pensar en la universidad sin incluir en ella la 
investigación. La universidad necesita investigar y enseñar, ambas 
cosas en colaboración con el mundo exterior. Si solo hablamos de 
investigación, nos referimos a un centro de investigación y si sólo 
hablamos de enseñar, nos referimos a un centro de enseñanza. La 
universidad no es eso, ni en Portugal ni en España ni en la mayoría 
de países europeos. La universidad debería basar su enseñanza en 
la investigación. 
¿Qué opina sobre la universidad catalana y española?
No podemos hablar de Europa sin hablar de España y de Cataluña. 
El rol que la universidad española tiene en Europa es muy bueno, 
aunque debe mejorar. La dimensión española es suficiente para 
justificar un papel más prominente en la investigación a escala 
europea. 
Evaluó a la URV en el pasado. ¿Qué opinión le merece en la 
actualidad?
Una universidad debe investigar y ser internacional, y la URV no 
presenta dudas en este aspecto. Al mismo tiempo, la investigación 
debe contribuir al desarrollo económico de la región y analizando la 
URV en el pasado y en la actualidad, es evidente que la contribución 
de esta universidad al desarrollo de la región es muy alta. Si tenemos 
en cuenta que solo tiene veinte años, cuenta con la ventaja de la 
edad: se puede mover rápido y así lo ha hecho. Además, la URV ha 
tenido suerte con el liderazgo de sus rectores y gracias a ello ha 
sido más fácil hacer cosas. Mi opinión sobre la URV es que otras 
universidades europeas pueden venir aquí, a aprender de vosotros.

¿Cómo ve la evolución y el futuro de las universidades en general 
y en particular el de la URV?
Las universidades en Europa están sometidas a un gran estrés 
debido a la dureza del momento económico, de la crisis, ya que 
los gobiernos tienen que  resolver los déficits públicos. Pero las 
universidades tienen un recorrido a largo plazo. Si los recortes 
sobrepasan determinados límites, se verán seriamente dañadas 
en el futuro. En este sentido, las universidades tienen la capacidad 
y la habilidad de renacer después de una crisis. Y renacer más 
fuertes de lo que eran antes. Esto suena muy poético, pero el día 
a día no lo es tanto. Estoy hablando de liderazgo, de autonomía, de 
reconfiguración completa del sistema. Todas estas cuestiones que 
muchos países necesitan pueden conseguirse de dos maneras: a 
través del dinero o aprovechando la crisis para dar un paso adelante. 
Pero debe producirse un cambio en el sistema de gobierno de la 
universidad, mejorar la movilidad y colaborar con otros países de 
dentro y de fuera de Europa. Europa no tiene gente joven, pero tiene 
el conocimiento, mientras que África, América del Sur e incluso 
China no tienen el conocimiento, pero disponen de gente. Las 
universidades necesitan estar preparadas para contribuir a este tipo 
de desarrollo para atraer estudiantes extranjeros, para intercambiar 
personal y participar en el diseño de políticas públicas. 
¿Qué papel tiene la EUA?
Somos una asociación grande, con unos 900 miembros de toda 
Europa. Intentamos defender los intereses de las universidades en 
el terreno de la política europea. Publicamos documentos, como 
punto de referencia de las universidades, e intentamos influir en las 
decisiones políticas que se toman en Bruselas sobre financiación, 
investigación, educación o calidad. 
Usted ha destacado que la universidad europea se tiene que adaptar 
a un proceso de formación y reformación de los estudiantes
Actualmente la mayoría de países europeos debaten retrasar 
la jubilación a los 67 años. Seguramente de aquí a un tiempo la 
edad de jubilación acabará siendo de 70 años. Por un lado, porque 
necesitamos la experiencia de la gente mayor y, por el otro, porque 
no tenemos generaciones más jóvenes que la reemplacen. Esto 
significa que esta gente necesita continuar activa, pero es necesario 
que se recicle. No estoy hablando de un reciclaje a los 65 años, pero 
sí a los 45, 50... Esto, además, es también una cuestión sociológica y 
cultural, y las universidades pueden ayudar definitivamente, no sólo 
en la actual reformación, reciclaje, sino también mejorando cómo 
se percibe socialmente el hecho de volver a la universidad.

6 Viene de la página anterior



Formación equilibrada y de calidad para la sociedad de hoy

En los primeros veinte años de vida de la Universidad Rovira i 
Virgili se han titulado 31.975 personas y se han defendido 1.151 
tesis doctorales. Esta es quizás una de las contribuciones más 
importantes de la URV a la sociedad y una de sus principales 
razones de ser. Para cumplir los objetivos en este ámbito, la 
institución ha desarrollado una oferta de formación amplia, 
equilibrada y de calidad, pero también flexible y adaptada a las 
necesidades y a la evolución de la sociedad. 
La filosofía con la que se ha desplegado el mapa de titulaciones 
siempre ha sido, por una parte, la de concebir y diseñar los 
estudios de grado —antes diplomaturas y licenciaturas— 
pensando en la demanda de los estudiantes del entorno próximo, 
y por otra, orientar los estudios de posgrado, tanto los másteres 
como los doctorados, a la especialización y la excelencia, de 
manera que sea posible atraer talento de todo el mundo. 
El curso 1992-1993 se empezaron a impartir los primeros estudios 
en la URV, tomando como base las estructuras académicas de 
las anteriores delegaciones de las universidades de Barcelona. 
Concretamente, se impartían estudios de química, filosofía y 
letras, medicina, magisterio y estudios técnicos. Rápidamente 
se diversificó el mapa de titulaciones y de los 6.028 alumnos del 
curso 1990-1991, la población estudiantil se duplicó en solo seis 

años. A partir del año 1997 la cifra de alumnos se ha mantenido 
estable, entre 11.000 y 12.000 estudiantes, pese a las oscilaciones 
de la demografía en todos estos años. Este equilibrio entre 
la oferta de titulaciones y la demanda de los estudiantes, y la 
adaptación continua de la Universidad a las necesidades de la 
sociedad han hecho posible cambiar con éxito al nuevo sistema 
de grados y másteres para adecuarse al espacio europeo de 
educación superior.
Asimismo, el mapa de las titulaciones de máster y doctorado se 
ha alineado con la actividad de los grupos de investigación de la 
Universidad, por lo que se ha logrado captar, de forma creciente, 
el interés de estudiantes internacionales con gran talento, que 
en la actualidad representan un 27% del alumnado de posgrado. 
El curso 1992-1993 había 215 estudiantes de doctorado, mientras 
que en la actualidad hay más de un millar que trabajan en su 
tesis doctoral. Del mismo modo, los nuevos másteres se han 
consolidado en sólo seis años y hoy tienen más de 1.000 de 
estudiantes matriculados. 
Estos nuevos estudios responden a la demanda social y 
empresarial de especialistas en diversas áreas de conocimiento, 
para crear perfiles profesionales capaces de innovar y con 
dominio de las nuevas herramientas tecnológicas. 

EVOLUCIÓN DE LA DOCENCIA // PÁG. 10
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EVOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN // PÁG. 12

La investigación, piedra angular de la excelencia

La investigación es un componente central de la estrategia de la URV. Desde 
el primer momento se ha trabajado con la premisa de que solo los docentes 
que investigan, que están atentos a las últimas novedades en su ámbito 
de estudios, pueden ofrecer una docencia de calidad y transmitir nuevos 
conocimientos e impulsos innovadores a los estudiantes. Por tanto, docencia 
e investigación forman un tándem inseparable. A su vez, los resultados de la 
investigación se han convertido en componente esencial de la transferencia 
de nuevos conocimientos a la sociedad, motor de la innovación del tejido 
económico y social del progreso. Así pues, investigación, transferencia 
de conocimientos e innovación son las tres patas de una mesa, la de la 
implicación de la Universidad en la sociedad. 
El Plan Estratégico de Investigación, aprobado en 2001, permitió a la 
URV mostrarse al mundo y desarrollarse como una universidad que 
apostaba por unos ámbitos claros de especialización en química y energía, 
nutrición y salud, turismo, arqueología clásica, paleoecología humana y 
evolución social, y enología. La especialización no es un azar sino que se 
corresponde con los sectores socioeconómicos con más peso y proyección 
estratégica del entorno de la Universidad y del ámbito territorial al que está 
vinculada por la ley de creación. Esta estrategia le ha permitido sobresalir 
internacionalmente en algunos ámbitos y como resultado, por ejemplo, el 
ARWU 2012 (ranking académico mundial de universidades —conocido como 
ranking de Shangai) ha incluido este año por primera vez a la URV entre las 
200 universidades más destacadas del mundo en el ámbito de la química. 
De todos modos, la investigación de la Universidad es intensa en todos 
los ámbitos del conocimiento y el Essential Science Indicators (ESI) 
ha establecido que en el periodo 2001-2011 la URV ha tenido destacada 

visibilidad internacional siete ámbitos científicos: química, ingeniería, 
medicina clínica, ciencias agrícolas, ciencias sociales, medio ambiente y 
ecología e informática. 
La apuesta por la investigación ha supuesto que, en solo veinte años, la 
URV haya pasado de los cinco artículos publicados durante el primer año a 
los 803 del 2011. En este periodo se han publicado cerca de 13.000 artículos 
científicos y más de 8.500 libros. Y esta producción científica ha sido de 
alta calidad, como indica la evolución del número de citaciones que estos 
artículos reciben entre la comunidad científica (ver cuadro página 13). 
Por dimensión, si consideramos los indicadores principales (estudiantes, 
personal académico y presupuesto), la URV ocupa el lugar 34 dentro del 
sistema de universidades del Estado. Pero en el ranking de producción 
y productividad científica elaborado por la Universidad de Granada 
correspondiente a 2011, aparece como la tercera universidad del Estado con 
más productividad de la investigación —parámetro que valora la producción 
científica en proporción al número de profesores—, y ha mejorado dos 
lugares respecto a la clasificación del año anterior. El informe mundial  2011, 
que hace un ranking global, también sitúa la investigación de la URV como 
la tercera de más impacto normalizado entre las universidades del Estado. 
Esta alta productividad e impacto científico es el resultado de la estrategia 
de poner énfasis en la investigación competitiva, con evaluaciones internas 
periódicas de los grupos de investigación que sirven de base para asignar 
recursos propios para la investigación. También ha sido un elemento clave la 
importancia de la evaluación individual externa de la actividad investigadora, 
como base para la consideración del personal investigador activo. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA // PÁG. 14

Compromiso con la sociedad

Como institución dedicada a la educación superior, la primera 
responsabilidad de la Universidad es generar y transferir 
conocimiento a través de la formación y la investigación. Pero 
también tiene una tercera misión, definida por la responsabilidad 
social y la consiguiente implicación en la sociedad que la rodea.
Esta dimensión ha tenido diferentes expresiones durante los últimos 
veinte años. Por un lado, la Universidad se ha implicado activamente 
en el debate económico y social del territorio y ha impulsado, a 
través de la participación en la Mesa Socioeconómica del Camp de 
Tarragona, la redacción y seguimiento del Plan Estratégico del Camp 
de Tarragona. Además, actualmente tiene el encargo de redactar el 
Plan Estratégico de las Terres de l’Ebre. 
Por otra parte y de manera complementaria a la estrategia de 
investigación y transferencia de la Universidad, se han creado los 
parques científicos y tecnológicos y centros tecnológicos de la 
química y energía en Tarragona, de nutrición y salud en Reus, del 
turismo en Vila-seca y del vino en Falset. 
La relación con la sociedad tiene otras expresiones más vinculadas 
al desarrollo territorial y social: desde el implantación del Campus 
Extenso, con las Antenas del Conocimiento, pasando por las Aulas 
de la Tercera Edad hasta el impulso de actividades culturales 
surgidas desde la comunidad universitaria, como la Coral de la URV, 
el Aula de Poesía, la Orquesta URV, el Aula de Debate, el Aula de 
Cine o el Aula de Teatro. 

Además, manteniendo el compromiso con las personas adquirido 
por la URV desde sus inicios, se fomenta la sensibilidad social y la 
solidaridad a través de los programas del Centro de Cooperación 
al Desarrollo URV Solidaria, que implican tanto la financiación de 
programas de diferentes ONG a través de los presupuestos de la 
URV y las aportaciones de la comunidad universitaria, como la 
realización de proyectos de cooperación internacional propios de la 
comunidad universitaria, así como el apoyo a acciones sociales en 
el territorio más cercano. 

El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS) 
La consolidación de esta estrategia de colaboración regional para 
dar un paso hacia adelante y construir una región del conocimiento 
en las comarcas de Tarragona ha llevado a la Universidad a obtener 
la mención como Campus de Excelencia Internacional de ámbito 
regional europeo para el CEI Cataluña Sur, con los cinco subcampus: 
Química y Energía, Nutrición y Salud, Turismo, Patrimonio y Cultura y 
Enología. Es, por tanto, un impulso a la excelencia de la Universidad 
y su entorno científico en los ámbitos de la docencia, la investigación 
y la innovación, pero también un reconocimiento a su contribución y 
compromiso con el desarrollo social y económico. 

DESPLIEGUE TERRITORIAL // PÁG.

Simbiosis con el entorno territorial

¿Campus urbano y distribuido o campus único? ¿Dispersión de los 
centros o concentración de escuelas y facultades? Ante la disyuntiva 
planteada en 1991 a la hora de diseñar el modelo de universidad que 
se estaba creando se optó por un campus urbano. Esto ha conllevado 
una amplia distribución de los espacios y los estudios universitarios 
por la red de ciudades medianas que conforma el tejido territorial de 
las comarcas de Tarragona. 
Con el paso de los años la institución ha ido superando las 
dificultades que comporta la dispersión de las instalaciones y, en 
sentido contrario, ha capitalizado positivamente la decisión inicial 
de abrir el campus. Este modelo ha acercado de forma intensa la 
Universidad a la sociedad, lo que ha facilitado la implicación del 
tejido social y empresarial, de las administraciones locales y de 
las instituciones. Este compromiso no se ha hecho solo en forma 
de campus universitario, sino que se ha visto potenciado a través 

del Campus Extenso, con las Antenas del Conocimiento, así como 
con las Aulas de la Tercera Edad, que se han desplegado desde el 
primer momento hasta llegar prácticamente a todo el territorio. 
La implicación social, económica y territorial se ha reforzado 
con el impulso que la URV le ha dado a los parques científicos y 
tecnológicos, que se han convertido en puntos esenciales para la 
innovación empresarial a partir del conocimiento generado en la 
Universidad. 
Llegados a este punto, veinte años después de su creación, se puede 
decir que el desarrollo de la Universidad mantiene una relación 
equilibrada con la estructura territorial y urbana de las comarcas 
de Tarragona y tiende a una simbiosis que facilita la realización 
de sus objetivos, sobre todo el de contribuir al desarrollo social y 
económico del sur de Cataluña. 

y16 17
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“El modelo universitario urbano ha comportado una dispersión positiva”

JOAN MARTÍ I CASTELL
Catedrático de Filología Catalana en la URV. Primer rector de la 
Universidad (1991-1998)
¿Cuáles eran los retos de la Universidad cuando asumió el cargo?
Teníamos muchísimos retos, porque crear una nueva universidad es 
muy complejo. Pero fundamentalmente dos: en primer lugar, diseñar 
un modelo universitario determinado, y esto afecta a las titulaciones a 
impartir y a la demografía estudiantil, ya que no queríamos que fuera 
más allá de los 15.000 estudiantes, y, en segundo lugar, desde el punto 
de vista material, disponer de las infraestructuras necesarias, que tenían 
que aumentar considerablemente, ya que era necesario construir nuevas 
facultades y nuevas escuelas. 
¿Y cuáles eran las preocupaciones que más tiempo le ocupaban?
Hay una destacada y que es humanamente comprensible: había una 
actitud de nostalgia respecto a la Universidad de Barcelona, ya que es 
una universidad histórica y de gran prestigio. El personal que tenía que 
pasar a ser de la URV no acababa de ver claro si era un beneficio para 
ellos dejar de ser trabajadores o estudiantes de la UB y pasar a serlo de 
una universidad que estaba por ver qué sería y cómo iría. Este recelo duró 
muy poco y el colectivo universitario se puso a trabajar rápidamente para 
la nueva universidad que íbamos construyendo con cimientos sólidos. 
La URV no nace de la nada, viene de una historia anterior: la división 
territorial de la UB. Esta circunstancia es importante puesto que el nuevo 
proyecto arranca con una masa crítica de PDI, PAS y estudiantes muy 
considerable y de gran calidad, que permite hacer las cosas con más 
tranquilidad que si realmente se hubiera partido de cero. 
¿Qué episodios son los que más recuerda de su etapa como rector?
Me viene a la memoria que se planteó la posibilidad de empezar los 
estudios de Ciencias Jurídicas; contábamos con el profesorado adecuado, 
pero no teníamos ningún espacio para instalar la facultad y hacer las 
clases. Aun así, priorizamos sumar al proyecto una titulación importante, 
a pesar de que no tuviéramos sede. Afortunadamente, conseguimos un 
edificio tan emblemático como la Antigua Audiencia, donde iniciamos 
estos estudios. Pero más que episodios concretos, recuerdo sobre 
todo la gran unión de todos para tirar adelante un proyecto global 
universitario serio y con futuro. La voluntad de alcanzar una universidad 
global que no fuera igual que las otras, sino que se adecuara a los 
nuevos modelos que predominan últimamente, sobre todo en Europa, 
fue lo que más me preocupó, no solo a mí, también a toda la comunidad 
universitaria. No partíamos de la idea de hacer cuantas más titulaciones 
mejor, sino de escoger adecuadamente aquellas en que podríamos 
destacar notablemente, mediante las que la URV sirviera más positiva 
y eficazmente a la sociedad. Con el tiempo, hemos ido reconduciendo 
más o menos las cosas, como es lógico. Pero yo diría que, en los veinte 
años de existencia de la URV, básicamente aquello que iniciamos 
se ha mantenido y se ha desarrollado mejorándose y superándose 
progresivamente. Hoy la URV es una universidad altamente competente 
y competitiva, que cuenta como una de las más importantes del Estado 
español y de la Unión Europea. No son solo palabras mías; basta con ver 
los rankings internacionales. 
De aquellos días, ¿qué hechos cree que fueron más trascendentales 
para la Universidad?
Los que he mencionado anteriormente: la programación de las 
titulaciones y la disponibilidad de las infraestructuras necesarias. Como 
he dicho, no queríamos hacerlo todo, pero aquello que íbamos a elegir 

hacer requería los recursos humanos y materiales que aseguraran su 
viabilidad en excelencia, nunca en la mediocridad. 
Explíquenos alguna iniciativa a la que le tenga especial cariño de lo 
que hizo durante su etapa como rector. 
Sin duda, la conversión de Enología de estudio propio en estudio 
homologado y la consiguiente creación en la URV de la primera Facultad 
de Enología del Estado español. También el fortalecimiento de los 
estudios de Química Básica y Aplicada, por ejemplo, con la constitución 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química. Una iniciativa 
polémica fue haber optado por un modelo universitario urbano y no por 
un campus cerrado. En su momento comportó una gran controversia ya 
que muchas personas preferían un campus cerrado donde se aglutinara 
todo. El equipo de gobierno creímos que era mejor una universidad 
urbana, siendo conscientes de que comportaba una relativa dispersión 
inevitable. Con el tiempo, hemos visto que ha sido una dispersión 
positiva, en el sentido de que los profesores visitantes están encantados 
de trasladarse del Campus Sescelades al Campus Cataluña o subir al 
Rectorado porque pasean por una ciudad muy agradable, acogedora y de 
dimensiones humanamente muy confortables. Creo que fue una buena 
elección y que, seguramente, si hubiéramos optado por un campus 
cerrado, nos sentiríamos asfixiados. 
¿La URV es tal como la imaginaba hace veinte años?
Si os digo que esencialmente sí, no os engaño. Es verdad que en veinte 
años y después de mi mandato, la URV ha crecido en muchas cosas, pero 
no me ha sorprendido este crecimiento, porque desde el momento en 
que la diseñamos, en sus orígenes, tuve la percepción de que ya íbamos 
por este camino que afortunadamente se ha recorrido sin tregua. Sí, hace 
veinte años imaginaba y aspiraba a una URV como la que tenemos hoy. 
¿Hacia dónde cree que debería caminar la Universidad a partir de 
ahora?
La URV debería cambiar relativamente poco por lo que respecta a 
los principios básicos que la mueven. Pero ahora la universidad en 
general está atravesando una situación que ha supuesto que tenga 
que cargar con unas penalizaciones que hacen muy difícil asegurar 
una continuidad deseable. En este sentido, estoy preocupado porque la 
URV pueda seguir su crecimiento en la línea de calidad y de proyección. 
Es una universidad muy centrada en el territorio y ha tenido siempre 
una visión de colaboración con el entorno más inmediato, pero, como 
cualquier universidad, es principalmente universal. Las relaciones 
que ha llegado a establecer la URV en veinte años con todo el mundo 
universitario, no solo en Europa, sino también en los Estados Unidos, 
Asia y en los países emergentes, son extraordinarias. Debe continuar 
en esta línea; la cuestión es si podrá y si la dejarán. Si no la dejaran, 
querría decir que los que gobiernan no saben o no quieren saber de qué 
depende que una sociedad se recupere de una crisis de cualquier tipo: 
menospreciar la I+D+I es sencillamente suicida. Y me gustaría remarcar 
un aspecto: nosotros somos abanderados en investigación (en física, 
química, en ingenierías, en biomedicina, en enología, en paleontología, 
en arqueología, etc.), en áreas del conocimiento de impacto inmediato, 
en las que los resultados de la investigación son fácilmente visibles. 
Pero la URV está haciendo también una gran labor en los ámbitos de 
las ciencias humanas y sociales, y es necesario insistir en ello, porque 
la investigación en estos campos es imprescindible, a pesar de que sus 
efectos no son ni tan perceptibles ni tangibles como en otras ciencias. 

ENTREVISTA // PÁGS. y18 19
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Continua en la página siguiente 6

“La investigación debe ser la principal prioridad de la URV”

LLUÍS AROLA FERRER
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la URV. 
Rector de 1998 a 2006
¿Qué retos tenía la Universidad cuando comenzó su mandato?
La Universidad hacía siete años que funcionaba y tenían que acabarse 
de definir muchos aspectos de estrategia, de modelo y de estructura. 
Básicamente los retos eran consolidar el mapa de titulaciones, la 
estructura y el potencial de investigación de la universidad. Había que 
decidir cómo definíamos este potencial para que tuviera suficiente 
consistencia, cómo se relacionaba la Universidad con la sociedad, 
y cómo creábamos una cultura universitaria que hiciera posible la 
interacción del conocimiento con la sociedad para prestar el servicio 
encomendado.
De los objetivos que se marcó al inicio del mandato, ¿cuáles alcanzó?
Todos. En ocho años se podía hacer —e hicimos— mucho trabajo, y lo 
que propusimos al comienzo se fue consiguiendo progresivamente. 
En aquellos momentos iniciales, ¿qué le ocupaba más?
Una universidad como la URV, que está en la demarcación de 
Tarragona, muy cerca de Barcelona, con su potencial de conocimiento 
universitario, si quiere tener futuro y ser una universidad de calidad a 
largo plazo, debe poner especial énfasis en la investigación. Teníamos 
que hacer posible que no fuera una universidad de comarcas dedicada 
a la enseñanza superior, para la gente que no podía ir a Barcelona, que 
era el modelo que había sobre la mesa. Teníamos que conseguir que 
fuera una universidad investigadora, de primer nivel, en unos ámbitos 
de especialización, que hiciera que los estudiantes quisieran venir, no 
solo porque estaba cerca de casa, sino porque la encontraban atractiva 
y pensaban que podían formarse adecuadamente. Para mí siempre ha 
sido un referente intentar que la investigación sea el motor de cambio, 
de sacar adelante la Universidad. 
¿Recuerda algún episodio especial de su etapa como rector?
No especialmente. Fue una época de dedicación intensa a la 
gestión universitaria y procurar que las cosas funcionaran bien. Era 
continuamente ir haciendo cosas y sacando adelante un proyecto. 
Pasado el tiempo, ¿qué hechos de su mandato cree que han sido 
más trascendentales para la Universidad?
Diría que el Plan Estratégico de Investigación, que elaboramos y 
aprobamos durante mi etapa como rector y aún sigue vigente. Marcó 
un modelo de universidad determinado: una universidad investigadora, 
especializada en cinco áreas temáticas concretas que son las que 
hoy en día siguen sobre la mesa. Al mismo tiempo, se pretendías 
un alineamiento entre docencia, investigación y relación con la 
sociedad para que en estas especializaciones fuéramos competentes, 
conocidos y reconocidos como una universidad solvente. Esto se logró 

con la aprobación del Plan Estratégico y con todas las medidas que 
se asociaron a su despliegue. Otro hito importante fue la elaboración 
del mapa de titulaciones, en el inicio del mandato. Tras analizar qué 
enseñanzas eran necesarias en la URV en función de la especialización 
científica del entorno y del potencial, decidimos una serie de centros 
y enseñanzas que debían ponerse en marcha y que determinaron el 
modelo de la Universidad desde el punto de vista docente. 
¿Hay alguna iniciativa a la que le tenga especial cariño? 
Estoy muy satisfecho del Plan Estratégico de Investigación, porque 
representó un cambio, un referente y una manera de hacer las cosas 
que ha hecho posible que seamos lo que somos hoy. 
¿La URV es hoy tal como se la imaginaba hace veinte años?
El resultado que hemos conseguido en este periodo de tiempo es muy 
satisfactorio. No sé si hace veinte años hubiera podido llegar a imaginar 
que estaríamos donde estamos. La trayectoria de todo este tiempo y el 
trabajo que han hecho todas las personas que se han responsabilizado 
de sacar adelante la URV es muy satisfactoria y quizás me lo hubiera 
podido imaginar como una utopía.
¿Hacia donde cree que debería caminar la Universidad a partir de ahora?
Ahora tiene un reto muy importante. En momentos de crisis como el 
que estamos viviendo, la priorización es imprescindible. Creo que la 
Universidad debe replantearse. Cuando la definimos hace veinte años 
y durante los ocho años que yo estuve al frente, los condicionantes 
económicos, políticos y sociales del entorno eran muy diferentes de 
los que hay ahora. Esto quiere decir que el modelo de universidad que 
definimos en ese momento ahora no sirve. Para mí, la URV debería 
refundarse, para adaptarla a la situación que vivimos y a la que 
viviremos, que será mucho peor que la actual. Si no lo hacemos, el 
futuro puede ser triste, porque no creo que el sistema universitario 
catalán pueda soportar una universidad como la URV de hoy si no 
somos capaces de priorizar adecuadamente las actividades que se 
están haciendo. 
¿Hacia dónde debería ir esta priorización?
Debe revisarse todo, de arriba a abajo: los procesos, la estructura de 
recursos humanos, de funcionamiento docente, de funcionamiento 
de la investigación. Hay que revisarlo para ser mucho más estrictos 
en la priorización y en la excelencia de algunas actividades. Como en 
el sistema no hay —ni habrá— dinero, sólo conseguiremos ser una 
universidad de éxito si ahora somos capaces de enfatizar aún más 
la especialización científica y de no perder nunca de vista que una 
universidad como la URV solo tiene futuro si la investigación sigue 
siendo la principal prioridad. Y en los tiempos que corren esto es muy 
difícil. Por tanto, hay que replantear todos los procesos para destinar 
el máximo de recursos y potencial a la actividad científica.

ENTREVISTA // PÁGS. y20 21

Los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI)
La metamorfosis de las bibliotecas 

La transformación de las bibliotecas en centros de recursos para 
el aprendizaje y la investigación (CRAI) ha comportado adaptar los 
espacios a las nuevas necesidades del siglo XXI y al reto de alcanzar 

la excelencia en la docencia y en la investigación. En la URV ya 
están activos los del Campus Catalunya, Campus Sescelades y 
Campus Terres de l’Ebre. Actualmente se está construyendo el de 
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la Facultad de Turismo y Geografía, en Vila-seca.
La imagen de la biblioteca universitaria silenciosa, donde el 
usuario únicamente accede, hace una consulta, lee y estudia ya 
ha pasado a la historia. La reconversión de la biblioteca en un 
CRAI ha supuesto un cambio radical y una adaptación a las nuevas 
necesidades de estudiantes, docentes, investigadores y PAS. 
“Esta transformación se justifica por los cambios tecnológicos 
introducidos en la difusión de la información, la manera de acceder 
a ella y también por la metodología de aprendizaje utilizada en los 
grados y másteres”, explica Antoni Gonzàlez Senmartí, secretario 
general de la URV y responsable del desarrollo de los CRAI. “Por 
un lado, ya no es necesario desplazarse a las bibliotecas para 
obtener más información y, por otro, el grado y el máster sitúan 
al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y, por tanto, 
debe disponer de los recursos necesarios para asumir el papel 
que le atribuye el nuevo sistema de educación superior “, añade. 
Ahora, en un único espacio se ofrece desde atención al usuario 
hasta un servicio de apoyo para preparar material audiovisual para 
la docencia o para presentar trabajos de investigación, pasando 
por cursos de idiomas, formación continua o asesoramiento para 
mejorar tanto la producción docente y científica como su difusión. 
Los CRAI representan, por tanto, “un cambio cultural y una nueva 
forma de organización. Son una apuesta emergente y estratégica 
de las universidades para concentrar y rentabilizar los servicios de 
apoyo a la comunidad universitaria, potenciar el trabajo en equipos 
polivalentes que gestionen mejor la información y el conocimiento, 
minimizar costes, ser más competitivos y eficientes en la gestión 
y contribuir a la educación informacional de la comunidad 
universitaria”, sostiene González. 
Ahora, además del servicio de biblioteca más tradicional, en los 
tres CRAI de la URV coinciden el Servicio Lingüístico, el Servicio de 
Recursos Educativos, el Servicio de Recursos Informáticos y TIC, 
el Instituto de Ciencias de la Educación y el Centro de Atención al 
Estudiante.
Roser Lozano, coordinadora de los CRAI de la URV, explica que 
tanto el estudiante como el PDI o PAS encuentran respuestas a 
sus necesidades: “Hemos creado espacios para estudiar y trabajar, 
con salas separadas para el trabajo en grupo, con zonas para el 
descanso y con posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías”. 
En el acceso de cada CRAI ha situado el punto de atención al 
usuario, un servicio de información centralizado con un horario 
de atención de más de doce horas diarias. En la misma planta, 

en el CRAI del Campus Sescelades (que ha empezado a funcionar 
este año), hay espacios de trabajo para trabajar en grupo con la 
ayuda de una pizarra electrónica y videoconferencias. También se 
ha reservado una zona para el espacio de aprendizaje de lenguas, 
donde el personal técnico ofrece apoyo al autoaprendizaje de 
lenguas y fija itinerarios pactados con los usuarios para ayudarles 
a alcanzar sus objetivos. También organiza grupos de conversación 
tanto presenciales como virtuales.

Conocer y utilizar la tecnología
Los usuarios han visto en la Factoría del CRAI una unidad 
valiosa que ofrece respuestas a sus necesidades de conocer 
nuevas aplicaciones tecnológicas. En este espacio se les ayuda 
a elaborar material de aprendizaje para la docencia, para la 
edición multimedia de vídeos divulgativos o para la presentación 
de trabajos de investigación. Los usuarios también han solicitado 
apoyo para editar videocurrículums. “No se hace el material, pero 
se ofrece todo el apoyo para que los estudiantes y el personal 
docente e investigador (PDI) sepan qué herramientas necesitan y 
cómo se utilizan”, explica Lozano. También se organizan acciones 
formativas orientadas a adquirir competencias digitales y conocer 
nuevas herramientas tecnológicas. 
En Sescelades, la Factoría se sitúa en la planta baja del CRAI, 
donde se encuentra también la sala de ordenadores, se hacen 
préstamos de portátiles y se han dispuesto salas y rincones para 
desconectar unos instantes del trabajo, como una sala con una 
televisión y máquinas para comer o beber, o mesas para poder 
hacer reuniones sin que se tenga que limitar el ruido: “Hemos 
adaptado los espacios a los requerimientos de los servicios y 
de los usuarios”, apunta la coordinadora. En todos los CRAI se 
han creado espacios sociales de aprendizaje —que es como se 
denominan estos ámbitos— que integran tecnología, información, 
documentación y personal cualificado con un diseño que favorece 
la convivencia entre los usuarios y genera nuevas interacciones. 
Todos estos servicios se añaden a la biblioteca, que en Sescelades 
se encuentra en una planta independiente del resto. Un espacio 
donde reina el silencio y en el que se han adaptado las mesas 
para que los usuarios puedan trabajar de manera individual. Aquí 
también podemos encontrar la hemeroteca, la sala de trabajo y 
salas de reuniones, además de otras aulas donde se imparten los 
cursos del Plan de Formación Permanente del PDI que organiza el 
Instituto de Ciencias de la Educación. 

AMIGOS Y AMIGAS DE LA URV // PÁG.

Amigos y Amigas, compromiso con la URV

La URV ha puesto en marcha el proyecto Amigos y Amigas de la URV, 
una iniciativa que abre una vía de participación para todos aquellos 
ciudadanos interesados en vincularse al proyecto y a los objetivos de 
la Universidad, motor de desarrollo económico, social y cultural de 
las comarcas del sur de Cataluña. El programa se dirige en primer 
lugar a aquellas personas con un sentimiento de pertenencia a la 
institución, porque tienen o han tenido una relación con la URV y a 
través de este proyecto pueden mantener y reforzar estos lazos. 
En Amigos y Amigas se pueden asociar directamente todas las 
personas que en algún momento hayan sido miembros de la comunidad 
universitaria o que hayan estado vinculadas por razones profesionales 

o de formación. Además, cualquier ciudadano podrá participar si es 
invitado por un miembro de la comunidad universitaria. 
Un carnet acreditará el compromiso y la colaboración con la 
Universidad de aquellas personas adheridas al programa. Quien 
participe disfrutará de unos servicios asociados y de ciertas ventajas 
complementarias. Habrá cinco colectivos de usuarios que, según 
la vinculación a la institución, se beneficiarán de los servicios 
gratuitamente o por unas cuotas módicas. 
Podéis consultar más información y rellenar el formulario de adhesión 
a la web de Amigos y Amigas de la URV: 
http://www.urv.cat/amicsiamigues/ 
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Como si de un experimento químico se tratara, el Campus de Excelencia 
Internacional Cataluña Sur reunió durante tres días a 100 jóvenes 
investigadores con seis premios Nobel de Química. El resultado fue, en 
palabras del rector de la URV, Francesc Xavier Grau, “una interacción fluida 
y enriquecedora”. El experimento, bautizado como Southern Catalonia Nobel 
Campus y con el lema “Chemistry for life”, tuvo lugar del 1 al 4 de julio en 
el Centro de Convenciones de Port Aventura. Su éxito ha animado a los 
organizadores a darle continuidad.
Energía y sostenibilidad, salud e innovación abierta fueron los tres grandes 
ejes sobre los que giró el encuentro. Los premios Nobel de Química invitados 
fueron Sydney Altman, Ryöji Noyori, Karl Barry Sharpless, Aaron Ciechanover, 
Richard R. Schrock y Ada E. Yonath. La conferencia inaugural, que se celebró 
el domingo 1 de julio, estuvo a cargo del premio Nobel de Economía 2004, Finn 
Kydland, que también participó activamente en el resto del encuentro.
El 2 de julio intervinieron Ryöji Noyori, Karl Barry Sharpless y Richard R. 
Schrock y tuvo lugar la primera mesa redonda sobre investigación química y 
grandes retos, titulada “Energía y sostenibilidad”. Más allá de coincidir en la 
necesaria colaboración de todos los países en la preservación de los recursos 
naturales, se transmitió la idea de que la química puede y debe aportar la 
solución a los problemas relacionados con la energía que hay que afrontar. 
“La química no es apreciada en la medida en que debería serlo”, dijo Schrock, 
quien expresó el convencimiento de que es una percepción que “se debe al 
desconocimiento. La gente no es consciente de que si puede abrir el grifo y 
beber agua con tranquilidad, tomar un medicamento, ponerse una venda o 
comunicarse con alguien a miles de kilómetros de distancia, es gracias a la 
química, a sus desarrollos y a la industria que los hace llegar a la sociedad”. 
El segundo día de las jornadas se dedicó a la salud y al desarrollo de 
fármacos. El Nobel de Química Aaron Ciechanover se refirió a este último 
aspecto como “la tercera revolución en medicina”. De una primera etapa de 
“descubrimientos casuales” de fármacos, que se prolongó hasta la década 
de los sesenta, se pasó al cribado sistemático para desarrollar nuevas 
moléculas, basado en un mayor conocimiento de enzimas y receptores en 
el cuerpo humano, método con el que se ha trabajado hasta la década de 
2000. Ahora llega el tercer cambio. “La talla única no funciona”, afirmó en 
este sentido Ciechanover, para quien hay que huir de la idea de que hay que 
tratar de forma similar a los pacientes que padecen la misma enfermedad. 
De ahí las 4 P que definen lo que llamó la “tercera revolución” en el ámbito de 
la medicina y el desarrollo de fármacos, la “nueva medicina”: personalizada, 
predictiva, preventiva y participativa.

El rector de la URV y presidente del CEICS, Francesc Xavier Grau, valoró muy 
positivamente el desarrollo de las jornadas y añadió que las conferencias, 
mesas redondas y talleres aportaron el ambiente y los elementos científicos 
adecuados para enmarcar el encuentro personal entre los Nobel y los 
investigadores. Estos últimos valoraron la interacción como inspiradora para 
profundizar en su trabajo de investigación. En este sentido, Grau afirmó que 
“el éxito del Campus debe permitirnos plantear su continuidad”. 
En la organización del Nobel Campus participaron los agentes agregados 
del CEICS del ámbito de la química: la Universitat Rovira i Virgili (URV), el 
Instituto de Investigación Química de Cataluña (ICIQ), el Centro Tecnológico 
de la Química de Cataluña (CTQC) y las empresas BASF, Bayer, Dow y Repsol, 
además de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT). El 
Nobel Campus ha sido financiado por el Ministerio de Educación mediante 
subvención al CEICS en la convocatoria competitiva de Fortalecimiento del 
año 2011, para desarrollar la actuación “La contribución de la química a los 
retos globales”.

Una lanza en favor de la investigación básica
La investigación básica, las fuentes de financiación y el enfoque de las 
compañías farmacéuticas en relación con la investigación centraron la mesa 
redonda “Salud”, que tuvo lugar en el marco del ciclo Investigación Química 
y Grandes Retos.
“Más del 80% de las ideas que hacen avanzar a un país provienen de 
investigaciones realizadas en universidades o centros tecnológicos con 
fondos públicos”, subrayó el profesor Altman. “El científico debe guiarse por 
la curiosidad y la hipótesis, de modo que le motiven. Por nada más”, afirmó 
una contundente Yonath. “Al final, se verán las aplicaciones prácticas. Si no se 
hace así, se destruye la ciencia”. Ciechanover fue aún más allá: “Si los políticos 
empiezan a limitar la investigación y empiezan a decir qué caminos se deben 
seguir y cuáles se deben abandonar, la raza humana llegará a su fin”.
El último día del Campus se dedicó a las investigaciones de las grandes 
multinacionales químicas, que se centran en problemas que afronta 
la sociedad en su conjunto, como la producción, la distribución y el 
almacenamiento de energía, la gestión del agua o la alimentación. En este 
marco, se abordó particularmente la innovación abierta y la participación de 
universidades y centros tecnológicos en las investigaciones de las empresas.
Podéis ver todas las invervenciones del Campus Nobel, así como las 
entrevistas a los principales conferenciantes en la web 
http://vimeo.com/channels/357270

La química funcionó

NOBEL CAMPUS // PÁG.

TERRITORIO URV // PÁG. 25

La URV redactará el Plan Estratégico para la Empresa y 
el Empleo de las Terres de l’Ebre 

La Generalitat de Catalunya y la URV han formalizado el encargo 
para redactar el Plan Estratégico de las Terres de l’Ebre mediante la 
Cátedra de Economía Local y Regional, con sede en Tortosa, que debe 
establecer la “hoja de ruta económica del territorio”, en palabras del 
rector, Francesc Xavier Grau. El Plan tiene como objetivo identificar 
aquellos sectores estratégicos y productivos que pueden generar tejido 
empresarial y, por tanto, empleo en las cuatro comarcas de las Terres de 

l’Ebre. Se elaborará en dos fases: la primera, de diagnóstico, estará lista 
a finales de 2012, y la segunda, en la que se definirán las estrategias, se 
desarrollará durante 2013. Esta fase se abrirá a la participación de otros 
actores, mediante la formación de tres grupos de trabajo: competitividad 
empresarial, modelo económico y territorio, y gobernanza y sociedad. Se 
organizarán jornadas y conferencias para que sus conclusiones sirvan 
de base para los trabajos de esta fase del proyecto. 
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Producir alimentos que sacien más rápido y que alarguen esta 
sensación para contribuir a moderar el hambre, mantener una 
dieta equilibrada y ssana y evitar la recuperación del peso perdido 
després de una dieta. Éste es el objetivo que persigue el proyecto 
SATIN, una acción financiada por el VII Programa marco de la UE 
que estudia desarrollar nuevos productos alimentarios que sacien, 
con el objetivo de reducir la ingestión calórica y, por tanto, controlar 
el peso y prevenir la obesidad. En esta investigación participan dos 
de los investigadores del grupo de investigación sobre Alimentación, 
Nutrición, Crecimiento y Salud Mental de la URV, Mònica Bulló y 
Jordi Salas. 

El proyecto trata de aprovechar el conocimiento sobre cómo se 
expresa el hambre para crear productos nuevos o bien incorporar 
procesos nuevos en la elaboración de productos determinados, 
para que estos incrementen la capacidad de saciar. Se quiere evitar 
que las personas se hayan de medicar y conseguir que cno los 
alimentos puedan mejorar su salud. 
Una vez se hayan seleccionado los productos, se llevarán a cabo los 
ensayos en personas, que tendrán dos fases. La primera estudiará si a 
corto plazo aumentan las señales de saciedad y la segunda analizará 
si, después de perder peso, al introducir estos alimentos que sacian 
no hay un rebote y la persona no vuelve a recuperar el peso.

Alimentos que sacian

El IPHES estrena sede propia en el Campus Sescelades

Desde principios de junio, los investigadores del Instituto Catalán 
de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) trabajan en su 
nueva sede: un edificio ubicado en el Campus Sescelades y situado 
estratégicamente junto al Servicio de Recursos Científicos y Técnicos 
de la URV. Las nuevas instalaciones, de 3.000 m2, garantizan a Cataluña 
la continuidad en el liderazgo internacional del estudio de la evolución 
y el comportamiento humanos. El estreno de este edificio supone un 
paso más en el proceso iniciado en 1988, cuando el arqueólogo y actual 
director del IPHES, Eudald Carbonell, llegó a Tarragona con la idea 
de formar un equipo de investigación que se convirtiera en referente 
mundial en el estudio de la evolución humana.
La nueva sede acoge el equipo que hasta ahora trabajaba en el edificio 
municipal de la plaza Imperial Tarraco. Los 3.000 m2 se distribuyen 

en tres plantas y su espacio se destina principalmente a laboratorios, 
despachos, almacenes de colecciones de fósiles y aulas. El proyecto 
arquitectónico y de instalaciones ha sido redactado por los arquitectos 
Xavier Romaní y Joan Batet y por el ingeniero Miquel Portell.
El IPHES se ha convertido en los últimos años en uno de los tres centros 
de investigación con mayor impacto científico a nivel internacional en el 
campo de la evolución humana. Creado en 2006, cuenta con una plantilla 
de 62 personas entre personal investigador, técnico y administrativo.
La finalización de las obras coincide con una etapa de incremento 
del personal investigador y del número de proyectos de investigación 
gestionados por el centro. Las nuevas instalaciones, además, supondrán 
un estímulo para las actividades docentes y de socialización, y serán un 
elemento clave para propiciar las acciones de mecenazgo.

CEICS // PÁG. 32

El diagnóstico de la celiaquía, en un pinchazo

En menos de veinte minutos y con sólo un pinchazo en el dedo 
se podrá detectar la enfermedad celíaca. Un proyecto europeo 
liderado por la URV ha creado un primer prototipo para facilitar 
el diagnóstico de la enfermedad y evitar la biopsia intestinal. Ciara 
O’Sullivan, investigadora ICREA vinculada al Departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad, lo ha liderado. 
Se trata de una técnica diagnóstica no invasiva y de bajo coste 
fruto de 54 meses de investigación en que han participado 20 
socios pertenecientes a 10 países en el marco del proyecto europeo 
CO-MEDICS (Coeliac Disease-Management, Monitoringand 
Diagnosis using Biosensors and an Integrated Chip System). Los 
investigadores han desarrollado esta plataforma de diagnóstico 
que con sólo una gota de sangre detecta los marcadores genéticos 
y serológicos asociados a la enfermedad celíaca (HLA DQ2/DQ8) en 
menos de veinte minutos. 
En el caso de que se localicen estos genes en el paciente, el 
dispositivo también examina si hay anticuerpos que indican que se 
ha desarrollado la enfermedad y que la dieta del paciente hasta 
ahora ha incluido gluten. Las pruebas se realizan en pequeños 
cartuchos de microfluidos de un solo uso, que contienen ensayos, 
reactivos, sensores y mecanismos de control de fluidos. Se insieren 

en un aparato, de una mida similar a un ordenador portátil, que 
analiza los datos de los sensores y proporciona la información y los 
resultados de la analítica al médico. 
El dispositivo está dotado, además, con una interficie electrónica 
que permite conectarse de forma directa con los sistemas de 
información hospitalaria, lo que facilita que los médicos accedan al 
historial del paciente de forma rápida y sencilla. 
El desarrollo de este dispositivo inteligente, que según los 
investigadores podría salir al mercado en dos años, evitará la biopsia 
para detectar la enfermedad celíaca y también compotará que se 
pueda diagnosticar más rápidamente en los centros de atención 
primaria, hospitales o consultorios médicos, con la ventaja añadida 
de que es muy económico. 
La celiquía es un trastorno que afecta al 1% de la población 
europea. Se trata de una enfermedad autoinmune desencadenada 
por el consumo de gluten, proteína presente en el trigo, cebada, 
centeno y avena. 
Por cada individuo que está correctamente diagnosticado con la 
enfermedad, hay siete personas que no lo están. Como es muy 
difícil reconocerla, la media de detección en adulto tarda 11,7 años. 

CEICS // PÁG. 31
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Se crea un nuevo sistema de comunicación turística en línea

Desde el pasado mes de julio, los alojamientos turísticos de la Costa 
Daurada pueden consultar en línea los datos de ocupación y los 
precios vigentes en su municipio y en las zonas vecinas. Tourism 
Data System, el sistema de información turística de la Costa Daurada 
y las Terres de l’Ebre, es una plataforma tecnológica pensada para 

que las pequeñas y medianas empresas puedan conocer el nivel de 
ocupación de los alojamientos de las comarcas de Tarragona y así 
gestionar mejor los precios.
Esta herramienta tecnológica, creada por el Consorcio para la 
Mejora de la Competitividad del Turismo y el Ocio en las Comarcas 

CEICS // PÁG. 34

Tecnología para excavaciones más eficientes

De la teoría a la práctica. Tras varios meses de inmersión en 
materia de vitivinicultura, alumnos de formación profesional de 
Falset, Pontevedra y Valdepeñas realizaron una estancia formativa 
de final de curso en el Parque Tecnológico del Vino (VITEC) de Falset. 
Así finalizaba el programa ENOR&D, un proyecto de innovación 
aplicada a la transferencia de conocimiento en la formación 
profesional vitivinícola.
Durante una semana, los cerca de noventa alumnos y docentes 
del ciclo formativo en Vitivinicultura del IES Priorat (Falset), del 
CIFP A Granxa (Pontevedra) y del IES Gregorio Prieto (Valdepeñas) 
participaron en sesiones teóricas y prácticas sobre viticultura, 
enología, laboratorio y análisis sensorial que se desarrollaron tanto 
en el propio centro tecnológico como en los viñedos del entorno. 
Durante su estancia visitaron bodegas de la zona, pasaron un día en 

el Penedès y realizaron sesiones de cata de vinos.
Esta estancia puso el punto y final a unos intensos meses en 
materia de formación. Desde diciembre de 2011, los técnicos 
de VITEC visitaron los tres institutos de formación profesional, 
donde ofrecieron sesiones teóricas y prácticas a los alumnos. 
Paralelamente se llevaron actividades formativas dirigidas al 
profesorado de los tres institutos, y los docentes han seguido cursos 
en línea de viticultura, de nutrición y fertilización y de viticultura de 
precisión.
El Ministerio de Educación ha financiado con 174.000 euros este 
proyecto en el que participa el Centro de Formación Permanente 
de la Fundación URV, que se ocupa de la virtualización de los 
contenidos ofrecidos al alumnado de los centros citados.

Desarrollar una tecnología que permita disminuir el volumen de 
oxígeno del vino y reducir el grado alcohólico a escala industrial 
son los objetivos del proyecto INNPACTO 2010, en el que trabaja el 
Parque Tecnológico del Vino (VITEC), en colaboración con Inoxpa y 
Freixenet. 
El grado alcohólico del vino ha aumentado en los últimos años, 
sobre todo a causa del cambio climático, pero también porque el 
mercado pide vinos muy aromáticos, armónicos y complejos. En este 
sentido, la principal línea de investigación del proyecto se orienta a 
mantener la fracción aromática del vino, que es la más volátil y la 
primera que se desprende. La técnica de desalcoholización que se 
está poniendo a punto, llamada destilación osmótica, se diferencia 

de las actuales porque no necesita tratar el vino a altas presiones 
ni temperaturas elevadas. 
El proyecto también busca mantener la calidad de los remanentes 
de vino de campañas anteriores, pues su conservación en tinas 
durante un cierto tiempo comporta su oxidación y, por tanto, una 
pérdida de calidad. Su desoxigenación evita que los compuestos 
aromáticos se oxiden. En este sentido, se estudia la evolución de 
los vinos desoxigenados en botella frente a los mismos vinos sin 
someterlos a desoxigenación.
El proyecto, de cuatro años de duración, ha recibido la cofinanciación 
del Ministerio de Economía y Competitividad y está previsto que 
acabe a finales de 2013.

Finaliza un programa de alto nivel en vitivinicultura

VITEC trabaja en la reducción del grado y el oxígeno del vino

CEICS // PÁG. 33

Simplificar e incrementar la eficiencia de los trabajos de campo de 
las excavaciones arqueopaleontológicas es el objetivo de ARCH-e 
System, una aplicación informática inalámbrica pionera en el 
mundo desarrollada entre el grupo de investigación de Autoecología 
Humana del Cuaternario de la URV y el IPHES. El sistema, que ya se 
ha probado en yacimientos como el de Atapuerca, dispone de una 
estación robótica que permite, entre otras aplicaciones, posicionar 
un objeto de forma automática en relación con el lugar donde se ha 
encontrado (coordenadas), sin que sea necesaria la intervención de 

un operario. La recogida de datos, por otra parte, permite incluir 
fotografías, dibujos y registros multimedia, como vídeo o voz. Este 
sistema ayuda a mejorar la calidad de los datos y a reducir errores, 
pues supone una mayor precisión en el posicionamiento del objeto 
y la automatización del proceso. La URV ha firmado un convenio 
con el IPHES y Al-top Topografía para que esta empresa pueda 
comercializar el nuevo producto informático. El proyecto ha recibido 
el asesoramiento de la Fundación URV.

Continua en la página siguiente 6
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de Tarragona, incorpora dos módulos con soluciones para los 
alojamientos turísticos. El primero (e-Ocupación), pensado para 
recoger y, al mismo tiempo, ofrecer los datos relativos a los niveles 
de ocupación de los alojamientos turísticos, será asimismo de gran 
utilidad para los informes que elabora el Observatorio de Turismo de 
la Costa Daurada. Por otra parte, permite que los establecimientos 
puedan comparar los datos de su negocio con las medias de 
ocupación de su municipio y zona, así como de los municipios y 
zonas vecinas.
El segundo módulo es un programa que facilita la gestión de precios 
a las pequeñas y medianas empresas turísticas. Permite comparar el 

precio propio con el precio medio de comercialización en operadoras 
en línea tanto de los destinos de la Costa Daurada y las Terres de 
l’Ebre como de otros destinos competidores del Mediterráneo 
español e internacional. Ambos módulos contribuirán a mejorar la 
gestión y la competitividad del sector turístico en la Costa Dorada.
Tourism Data System se ha desarrollado en el marco de los 
programas Plataforma y e-Negocio, con la cofinanciación del FEDER 
(eje 1) y la Diputación de Tarragona. El Consorcio para la Mejora de la 
Competitividad del Turismo y el Ocio en las Comarcas de Tarragona 
fue fundado en 2010 por la URV, el Ayuntamiento de Vila-seca y la 
Fundación de Estudios Turísticos de la Costa Daurada.

Cerca de 100 estudiantes extranjeros han participado en el Study Abroad 2012

La URV intercambiará estudiantes con la Northeastern University de Boston

Un total de 97 estudiantes procedentes de diferentes universidades de 
Estados Unidos, Egipto y México han participado en el programa Study 
Abroad 2012. Los cursos que conforman este programa, organizados 
por la URV en el marco del Plan Estratégico de Internacionalización, 
están dirigidos a estudiantes extranjeros y tienen una duración de 
entre un mes y un año académico. Estos universitarios, de entre 19 
y 22 años, deben realizar una estancia de estudios en el extranjero 
(study abroad) para poder obtener el título de grado.
Catorce estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey (México) 
participaron en el curso “La Ciudad Mediterránea: Mirando al Futuro 
a partir del Pasado”, que tuvo lugar del 18 al 29 de junio en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Reus (ETSA). Los jóvenes 
convivieron durante su estancia con estudiantes de Arquitectura de 
la URV que asistían también a este curso, que tenía como objetivo 
estudiar la ciudad mediterránea, su configuración, su transformación 
y la integración de espacios y equipamientos en una trama urbana 

consolidada. Dos estudiantes de la misma universidad participaron 
asimismo en el curso semestral de Arquitectura que comenzó en 
enero y finalizó en junio en la ETSA. 
“Prácticas de Investigación en los Laboratorios de Ingeniería” es el 
nombre del curso en el que participaron 24 estudiantes de Ingeniería 
Química de la Universidad de El Cairo (Egipto) entre los meses de 
junio y julio. 
Por su parte, 32 estudiantes de la Universidad James Madison 
de Estados Unidos siguieron el curso “Salud, Lengua y Cultura 
Españolas en el Mediterráneo”, que tuvo lugar del 12 de mayo al 10 de 
junio. De Estados Unidos proceden también los alumnos del Bates 
College que estudian Historia, Economía, Psicología o Lenguas 
Clásicas. Durante su estancia, que comenzó el 26 de agosto y finaliza 
el 22 de diciembre, asisten al “Semestre Bates de Otoño Tarragona 
2012”, sobre historia y narrativa españolas.

Fomentar los programas de movilidad de estudiantes de pregrado y regular 
su funcionamiento son los principales objetivos del convenio firmado el 20 
de junio por el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, y representantes de 
la Northeastern University de Boston. En la firma también estuvo presente 
el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.
De acuerdo con este convenio, ambas universidades se comprometen 
a aceptar cada año académico, en régimen semestral, hasta cuatro 

estudiantes de cualquier disciplina de la otra universidad. Las 
universidades se obligan a compensar el número de estudiantes de 
intercambio por periodos de tres años. Cada una de ellas seleccionará 
a los estudiantes que participarán en esta movilidad de entre sus 
matriculados, y debe ofrecer un programa de estudios adecuado a 
los jóvenes que reciba.

Representantes de la agrupación de universidades de Nueva York visitan la URV

Una delegación de Suny System, sistema integrado por 64 
universidades del estado de Nueva York, se desplazó hasta la URV 
el pasado 28 de septiembre para conocerla e identificar posibles 
áreas de cooperación. Durante su estancia, sus representantes se 
reunieron con el rector, Francesc Xavier Grau, y la vicerrectora de 
Relaciones Internacionales, Anna Ardèvol, y visitaron el campus. En 

el encuentro se presentaron los respectivos sistemas universitarios. 
La URV se integrará en el sistema de información Ucosmic de 
universidades y estudiará la posibilidad de intercambiar estudiantes, 
profesorado y personal técnico en el marco general de los sistemas 
Suny-Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP).

INTERNACIONALIZACIÓN // PÁGS. y40 41

6 Viene de la página anterior



 // resumen en ESPAÑOL
re

su
m

en
 e

n 
ES

PA
Ñ

O
L 

//
 U

R
V,

 R
EV

IS
TA

 D
E 

LA
 U

N
IV

ER
SI

TA
T 

R
O

VI
R

A 
I V

IR
G

IL
I

58

PUBLICACIONES URV// PÁG. 46

In Defense of Democracy

Antoni Rovira i Virgili. 
Edición a cargo de John Style
Con el propósito de que las palabras del autor tengan eco más allá 
de nuestras fronteras y de difundir el pensamiento y la figura de 
la persona que da nombre a la Universidad, Publicacions URV ha 
presentado In Defense of Democracy, la traducción al inglés del libro 
Defensa de la democracia, de Antoni Rovira i Virgili.
La obra la conforman cuatro textos que pertenecen a la recopilación 
Defensa de la democràcia, publicada en 1930 y reeditada en 2010 por 
iniciativa del Memorial Democràtic, junto con la editorial Pòrtic 
y la URV. Los artículos seleccionados son “Els defectes de la 
democràcia”, “La ciutadania i la professió”, “El bon escepticisme” y 
“Pessimisme i optimisme”.

Los textos fueron redactados a principios del siglo XX, pero esto no 
supone que estén alejados de la realidad actual, pues mantienen 
su vigencia muchos años después: recogen algunas reflexiones que 
son constantes en la vida de los hombres y las mujeres del mundo, 
más allá de lo político, con referencias interesantes a la ciencia y 
alusiones a la poesía. 
La publicación de la obra ha sido posible gracias a la generosidad de 
los familiares que conservan el legado intelectual de Antoni Rovira i 
Virgili, y en especial de su hija, Teresa Rovira i Comes, hacia la URV.

El Campus Científico de Verano del CEICS acoge 120 estudiantes

El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS) organizó 
el pasado mes de julio la segunda edición del Campus Científico de 
Verano, un programa impulsado por el Ministerio de Educación y la 
FECYT dirigido a los estudiantes de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato 
matriculados en centros escolares españoles que han demostrado 
tener unas habilidades especiales en el ámbito científico.
Alrededor de 120 alumnos participaron en las actividades científicas 
diseñadas específicamente para este programa, que fueron dirigidas por 
profesores universitarios y de enseñanza secundaria. Esta experiencia 
les permitió convivir en un entorno universitario y de investigación con 
estudiantes procedentes de diferentes comunidades autónomas.
Los talleres tenían el objetivo de que los estudiantes se acercaran a 

la ciencia, la tecnología y la innovación. Los que se impartieron en 
Tarragona estaban vinculados a algunas de las áreas prioritarias de 
investigación del CEICS: H2 Creative Junior (Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Química), Química para un mundo más sostenible 
(Facultad de Química), ¿Cómo preparar un fármaco? (Instituto Catalán 
de Investigación Química, ICIQ) y TIC TAC Robot (Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería).
El Campus se organizó en cuatro turnos de una semana cada uno; 
durante la estancia, los estudiantes participaron en uno de los cuatro 
talleres. Paralelamente, se llevaron a cabo diversas actividades 
deportivas, culturales y lúdicas en la ciudad de Tarragona y su 
entorno.

VIVE LA URV // PÁG. 44
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PRESENTATION // PAGE

The URV university model

The URV has just celebrated its twentieth anniversary, but such 
a period forms only a small part of a university tradition that in 
Tarragona goes back centuries and of an institution that was born 
to last much longer. Today the URV is internationally recognized and 
identified as a leading university that, despite working across all 
ambits of knowledge, has achieved a high level of specialization and 
plays an important role in the development of the region in which it 
located.
Consequently, we can state confidently that the URV has developed 
its own university model, a model that is comprised of the university 
that we have all worked so hard together to develop. It is this model 
that we have to preserve and to continue building on, particularly at 
this critical time for the country.
During the construction of the URV university model, there have been 
significant milestones such as: the Strategic Research Plan, which 
identifies clear ambits of specialization; the Strategic Teaching Plan, 
which places the student at the centre of the learning processes; the 
alignment of teaching and research on which the offer of new official 
Master’s and doctoral degrees is based; and the strategic plans for 
the Third Mission and Internationalization, which have the common 
objective of internationalizing our region.

At the same time, the results in teaching, research and the third 
mission have been built on the foundation of the four elements that 
make up the URV’s culture: the emphasis on competitive research 
in all areas of knowledge, the importance of external individual 
evaluation of research activity, the working hours agreement and 
rigorous economic management. 
All of this can be seen in the recognition of the URV as the Campus of 
International Excellence Southern Catalonia, which brings together 
all of the research and transfer structures in our region, most of 
which are the result of our own scientific strategy.
The teaching indicators situate us among the best universities in the 
country in terms of productivity and quality, and our good work has 
been recognized by international organizations and by the state when 
it awarded us CEICS status. Now it is up to us to work to be known 
and recognized throughout Catalonia and, in particular, throughout 
our own region as the quality university that the indicators say we 
are. This new edition of the URV Journal, number 18, is another step 
in this direction.

Francesc Xavier Grau
Rector of the Universitat Rovira i Virgili 

A university that is internationally important and locally useful 

This year sees the twentieth anniversary since the URV, the 
university of the Tarragona regions, inaugurated its first academic 
year. The inaugural act for the 2012-13 academic year was an 
opportunity to take stock of the university’s journey to date, during 
which it has achieved international recognition, as expressed in 
the inaugural lecture given by Maria Helena Nazaré, president 
of the European Association of Universities (EUA), and met 
the objectives on which it was founded, a situation described a 
“resounding success” by the president of the Catalan Government, 
Artur Mas, who presided over the act on 12 September in the Josep 
Carreras Auditorium at Vila-seca. 
During its twentieth anniversary year, the university has sought 
to recognize those individuals and institutions that have made 
decisive contributions to this success. For this reason, during 
the inauguration the university gave its highest award, the Silver 
Medal of the URV, to the rectors Joan Martí i Castell and Lluís 
Arola Ferrer. This award recognizes the leadership provided by the 
former in setting in motion the URV’s model and by the latter in 
consolidating this model. 
During his speech, the current rector, Francesc Xavier Grau, 
asserted that according to ratings by international organizations 
the URV is today a leading university in a broad range of knowledge 
areas, has a high level of specialization and plays an important 
role in the development of its region. According to the rector, the 
URV has a dual character in that it is “internationally important 
and locally useful” and it is possibly this that best defines it. This 
dual character is the result of a successful model decided on 

and developed by the institution under the leadership of Rectors 
Martí and Arola. Rector Grau also highlighted figures relating 
to the URV’s first twenty years. The university has awarded its 
qualifications to more than 30,000 individuals, 70% of whom have 
parents with no university education. The URV has also awarded 
more than 1,000 doctoral degrees and published some 13,000 
scientific articles.
In all of its work the URV has enjoyed the support and collaboration 
of local society. For this reason the URV also conferred its Silver 
Medal on Tarragona Provincial Council and on the local towns and 
cities in which it is based. The medals were collected by the mayor 
of Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, the mayor of Reus, Carles 
Pellicer, the mayor of Vila-seca, Josep Poblet, the mayor of Tortosa, 
Ferran Bel, and the vice-president of Tarragona Provincial Council, 
Albert Vallvé. The URV also awarded a diploma of recognition to 
the University Consortium of the Baix Penedès, represented by the 
president of Baix Penedès District Council, Joan Olivella.
Maria Helena Nazaré gave the inaugural lecture “University and 
Society: Meeting challenges and creating opportunities” (see the 
interview on page xx) and President Mas emphasized the urgent 
need to improve the weak relationship between the universities 
and the manufacturing sector in order to create a more competitive 
economy. He also asserted that the university system created by 
the Catalan Government at the beginning of the 1990s and which 
gave rise to the URV had been a success given the results achieved 
by this institution. Consequently, he said, this should give us 
confidence and hope in the future, although he also warned that 

INAUGURATION OF THE ACADEMIC YEAR // PAGES
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the university system needed to be rationalized. 
The rector’s speech referred to the challenges that the Catalan 
universities will have to face and which he described in the 
Catalan Parliament in his speech there as president of the Catalan 
Association of Public Universities. He emphasized the necessity 
and the opportunity to construct synergies between the world 
of knowledge and the world of business, and the urgent need 
to normalize university funding. In this regard he announced 
that that the URV’s principal challenge was to work to create 
regional projects that would bring together the efforts of private 
entities, the administrations and the university to construct an 
innovation and knowledge system in southern Catalonia in which 

entrepreneurship, innovation, lifelong learning and knowledge 
and technology transfer would all converge.

Silver Medal for the URV Choir
In addition to the former rectors and the mayors of the cities in 
which the URV is based, the Silver Medal of the URV was awarded 
to the university’s Choir. This award is full of symbolic meaning and 
recognizes the work carried out by the Choir, which has been led 
since its creation twenty years ago by Professor Montserrat Ríos. 
The Choir is one of the URV’s most cherished, transversal and 
integral institutions, and perhaps the one that best symbolizes the 
self-sacrifice required in the search for excellence.

“The universities will lead Europe out of the crisis”

MARIA HELENA NAZARÉ
President of the European Universities Association (EUA)
What role should European universities play in the current context?
Universities have the mission of training and educating young people 
so that they can participate in the social and economic development 
of regions, countries and Europe as a whole. Universities are not 
only about education or about research, but about education-based 
research and collaboration and integration with the social and economic 
environment. 
Let me address the role of the crisis, I believe that universities can 
lead Europe out of the crisis. For me the key is collaboration among 
universities both nationally and internationally and the re-education or 
retraining of future workers because the population of Europe is aging.
 What role does research play in this context?
I cannot conceive of universities without research. Universities need to 
carry out both researchand education in their collaborations with the 
outside world. If we talk only about research, we are talking only about 
a research centre that would not educate people. If we talk only about 
teaching, we are talking about centre dedicated exclusively to teaching. 
This is not what a university is, not in Portugal, Spain nor most European 
countries. Universities should be about research-based education.
What is your opinion of Spanish and Catalan universities?
We cannot talk about Europe without talking about Spain and Catalonia. 
Spanish universities play a very important role in European education, 
although it could be and should be improved. The Spanish dimension 
is more than enough to justify a more prominent role in research at a 
European level. 
You have evaluated the URV in the past, but what is your current 
opinion of the university?
A university should carry out research and be international; I have no 
doubt about that. But at the same time, the results of that research 
should contribute to the economic development of the region. From my 
knowledge of the URV both in the past and the present, I can see that the 
contribution of this university to the development of the region is very 
high. The region really feels the benefits of having the URV here. And 
because the URV is only 20 years old, it has the advantage of age; it can 
move fast and it has done. Furthermore, the URV has been fortunate in 
the leadership provided by its rectors, and because of that it could easily 
do even better things. Notwithstanding that, my opinion of the URV is 
that many other universities could come here and learn from you.

 How do you see the future evolution of universities in general and of 
this university in particular?
The European universities are currently working under great stress 
because of the tough economic crisis. Of course, governments have 
to balance their public deficits. But universities are about long term 
development. If the cuts exceed a certain amount, they may really harm 
universities in such a way that they will not be able to develop in the 
future. But I also say that the universities have the capacity and ability to 
rise again out of a crisis.And to rise again stronger, stronger that before. 
This sounds very poetic, but actually I am talking about leadership, 
autonomy and a complete reconfiguration of the system. These sorts 
of things, which many European countries need, can be done in two 
ways: either with money or by using the crisis to move forward. If the 
planning is good enough, you can come out of the crisis better than 
you went in before. You change the system of governing the university, 
you improve mobility and you collaborate with other countries both 
within and outside Europe. Europa lacks the young people but it does 
not lack the knowledge. Whereas Africa, South America and even China 
do not have that level of knowledge but they do have the people. The 
universities need to be ready to attract foreign students, to exchange 
staff and to participate in the design of public policies. 
What role does the EUA play?
We are a large association with some 900 members across Europe. Our 
aim is to be the voice of the universities in Brussels. We try to defend 
the interests of the universities in the European political arena by 
publishing policy papers, by benchmarking universities, and by trying 
to influence the political decisions taken in Brussels about funding, 
research, education and quality. 
 You emphasize that European universities have to adapt to a process 
of training and retraining students
Currently most European countries are debating putting back the age 
of retirement to 67 years. Surely it is just a question of time before the 
retirement age is 70 years because on one hand we need the experience 
of older people and on the other hand because we do not have younger 
generations to replace them. This means that these people will need 
both to remain active and to retrain. I am not talking about retraining at 
65 years of age, I mean at 45 or 50. Furthermore, this is a sociological 
and cultural question in which the universities make a definitive 
contribution not only by retraining, but also by improving how returning 
to university is perceived socially.

INTERVIEW // PAGES &8 9
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TEACHING DEVELOPMENTS // PAGE 10

Balanced and quality training for the today’s society

During its first twenty years the URV has awarded 31,975 degrees 
and has witnessed the defence of 1,151 doctoral theses. This is 
perhaps one of the URV’s most important contributions to society 
and is one of its raisons d’être. To meet its objectives in this field, 
the institution has developed a broad range of balanced and good 
quality courses that are also flexible and adapted to the needs and 
evolution of society. 
The philosophy behind this development has been to conceive of 
and design degree courses that take into account the demands of 
local students and to orient postgraduate studies, both Master’s and 
doctoral degrees, towards specialization and excellence so that they 
attract talent from around the world. 
The first courses were taught at the URV in the 1992-93 academic 
year and were based on the academic structures inherited from the 
previous delegations of the universities of Barcelona. Specifically, 
there were courses in chemistry, philosophy and arts, medicine, 
education and technical studies. The number of courses rapidly 
diversified; and from 6,028 students in the 1990-91 academic 
year, the number had doubled by 1997. Since then, the number of 

students had remained stable between 11,000 and 12,000, despite 
the demographic oscillations that have occurred during these years. 
This balance between the range of courses offered and student 
demand and the fact that the university is continually adapting to the 
needs of society have enabled the university to successfully change 
over to the new system of Bachelor’s and Master’s degrees and thus 
meet the requirements of the European Higher Education Area.
At the same time, the range of Master’s and doctoral courses has 
been aligned with the activities of the university’s research groups, 
and this has enabled the university to attract an increasing number of 
talented international students who now represent 27% of the entire 
postgraduate intake. During the 1992-93 there were 215 doctoral 
students; today there are more than a thousand. Likewise, in only 
six years the new Master’s degrees have become fully established 
and now also have more than a thousand students. 
These new courses meet the demands of society and business for 
specialists in various areas of knowledge and innovative professionals 
with a thorough grounding in and command of new technologies. 
 

Research, keystone of excellence

Researchis the keystone of the URV’s strategy. From the beginning 
the URV has worked on the premise that only those members of 
the teaching staff who carry out research and keep up with the 
latest findings in their field are able to offer quality teaching and 
transmit new knowledge and the desire to innovate to students. 
Consequently, teaching and research are inseparable. At the 
same time, research results have become an essential element 
in the transfer of new knowledge to society, a process that drives 
economic and social innovation and progress. Therefore, research, 
knowledge transfer and innovation are the three columns that 
support the university’s commitment to society. 
The Strategic Research Plan approved in 2001 enabled the URV 
to show itself off to the world and to specialize in the fields of 
chemistry and energy, nutrition and health, tourism, classical 
archaeology, human paleoecology and social evolution, and 
oenology. The URV has not specialized in these areas by chance; 
rather these are the most important socioeconomic sectors in 
the region that it serves. This strategy has allowed it to excel 
internationally in certain ambits and has led, for example, to the 
Academic Ranking of World Universities to include the URV in the 
top 200 hundred universities in the world in the field of chemistry.
However, the URV’s research is intense in all knowledge areas and, 
according to the Essential Science Indicators, during the period 
from 2001 to 2011 the URV has had international visibility in seven 
fields: chemistry, engineering, clinical medicine, agricultural 
sciences, social sciences, ecology and the environment, and IT. 
The URV’s commitment to research has meant that in only 20 
years it has gone from publishing only 5 articles in its first year to 
publishing 803 in 2011. During this period the URV has published 

close to 13,000 scientific articles and more than 8,500 books or 
book chapters. Furthermore, this scientific production has been 
high quality, as is indicated by the increasing number of citations 
that these articles receive from the scientific community (see 
graphic). 
In terms of dimension, the main indicators of student numbers, 
academic staff and budget situate the URV in 34th place amongst 
the Spanish universities. However, in the ranking of scientific 
production and productivity produced by the University of Granada, 
the URV occupies third place nationally in terms of research 
productivity, that is, the URV’s scientific production in proportion 
to its number of teaching staff. This in itself is an improvement 
of two places on the previous year’s ranking. The SIR 2011 global 
report also ranked the URV third in Spain in terms of the impact 
of its research. 
This high productivity and scientific impact is the result of a 
strategy that emphasizes competitive research with regular 
internal evaluations of research groups in order to best assign 
research resources. Another essential element has been the 
external evaluation of research activity as the basis for assessing 
active research staff.

RESEARCH DEVELOPMENTS // PAGE 12
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Commitment to society 

As an institution dedicated to higher education, the URV’s main task 
is to generate and transfer knowledge through training and research. 
However, it also has a third mission, defined by social responsibility 
and a commitment to the society that it serves.
This dimension has been expressed in different ways over the 
last twenty years. On one hand, the university has been actively 
involved in the economic and social debate within its regions and it 
has participated in the Socioeconomic Committee of the Camp de 
Tarragona to promote the drafting and monitoring of the Strategic 
Plan for the Camp de Tarragona. It is also currently responsible for 
drafting the Strategic Plan for theTerres de l’Ebre region. 
On the other hand, the university has complemented its research 
and transfer strategy by creating science and technology parks for 
chemistry and energy in Tarragona, for nutrition and health in Reus, 
for tourism in Vila-seca, and for wine in Falset. 
The URV’s relationship with society is also expressed in territorial 
and social development through deployment of External Campuses 
with Knowledge Antennas, Older PeopleClassrooms and cultural 
activities such as the URV Choir, the Poetry Circle, the URV Orchestra, 
the Debating Society, the Cinema Group and the Theatre Group. 

The URV has also maintained its commitment to people ever since 
it was founded by promoting social awareness and solidarity by 
funding various NGO programmes at the URV Solidarity Centre for 
Developmental Cooperation. These projects are funded by money 
allotted by the URV for such purposes and by contributions from 
the university community. Also, the members of the university 
community are involved URV-based international cooperation 
projects and social activities in the university’s immediate environs.
 
The Campus International Excellence Southern Catalonia (CEICS) 
The URV’s consolidation of this strategy of regional collaboration to 
construct a knowledge region in the Tarragona area has led to the 
university being awarded the status of European Campus International 
Excellence Southern Catalonia. The Campus of International 
Excellence is made up of five sub-campuses: Chemistry and Energy, 
Nutrition and Health, Tourism, Heritage and Cultureand Oenology. 
The campus is therefore instrumental in promoting excellence in the 
ambits of teaching, research and innovationat the university and in 
its scientific endeavours. The award also recognizes the university’s 
contribution and commitment to social and economic development. 

Symbiosis with the environment

Urban campus, single campus or a campus spread out over a large 
area? Dispersion or concentration?When designing the university 
model in 1991, the planners were faced with the dilemma as 
to where it should be sited. In the end they opted for an urban 
campus. This has led to the university’s spaces and courses being 
distributed throughout the network of medium-sized cities that 
make up the territory of Tarragona. 
As the years have passed, rather than being hindered by the broad 
geographic distribution of its facilities, the university has actually 
been able to capitalize on it. The URV’s campus model has brought 
the university very close to the local community, which in turn has 
facilitated the public’s involvement in the social and business 
fabric of the area, in the local administrations and in the institution. 

This effect has not only been brought about by the distribution of 
the university’s campuses, but also by the External Campus, the 
Knowledge Antennas and the Older People’s Classrooms, which 
have been continued to spread throughout the territory since the 
URV was founded. 
The URV’s social, economic and territorial commitment has been 
reinforced by the URV’s promotion of scientific and technological 
parks, which have become crucial to business innovation based on 
the knowledge generated by the URV. 
Now, after 20 years, the university is distributed in a balanced 
manner throughout the Tarragona region and this in turn creates 
a symbiosis that enables it to realize its objectives of contributing 
to the social and economic development of southern Catalonia. 

REGIONAL IMPLEMENTATION  // PAGE

“The urban university model has led to a positive distribution”

JOAN MARTÍ I CASTELL
Professor of Catalan Philology at the URV.
First rector of the University (1991-1998) 
What challenges did the URV face when you first became 
rector?
There were many challenges because creating a new university is 
very complicated. But the two most important challenges were 1)

designing a specific universitymodel, a process that affected both 
the nature of the courses and the student demographic because 
we didn’t want more than 15,000 students, and 2) ensuring that we 
had the necessary infrastructure, which meant constructing new 
faculties and university schools.
Which issues particularly occupied your time?
One in particular should be mentioned; there was an understandable 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE UNIVERSITY // PAGES &14 15
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attitude of nostalgia towards the University of Barcelona because 
it is a historic and prestigious university. People were uncertain 
about changing from being students and staff at the UB to being 
students and staff at a university whose future was still by no 
means assured.These worries did not last for very long as the 
university community set to work to create the new university with 
enthusiasm, excitement and commitmentand,without forgetting 
the UB completely, they came to take pride in belonging to a 
university that they were helping to build on solid foundations. The 
URV was not born out of nothing but rather was formed from a 
previous territorial division of the UB. This was important in that 
it started life with critical mass of teaching staff, administrative 
staff and students of high quality and this in turn enabled us to get 
things done in an easier manner than if we had actually started 
from zero.
Are there any events that particularly stick your mind from your 
time as rector?
I remember when the possibility of starting courses in Legal 
Sciences was first raised; we had the necessary teachers, but 
we had no site for the faculty and so could not give the classes. 
Nevertheless, we made it a priority to give such an important 
course despite not having a permanent home for it. Luckily, we 
managed to get permission to use the emblematic building of 
the Old Courts to give the course. But more than specific events 
I recall the huge team-effort made by everybody to set in motion 
a serious university project for the future. The was a real desire, 
not just on my part but throughout the university community, to 
create a university that was not the same as all the others but 
that was adapted to the new models that have come to dominate 
in recent years, particularly in Europe. Our initial idea was not to 
do as many courses as possible, but rather to carefully choose 
those in which the URV could stand out and excel and thus serve 
society in a more positive and effective manner. Over time, we have 
continually made minor adjustments and improvements, as you 
would expect, but the initial building blocks that we put in place 
have remained in place. Today the URV is a highly competent and 
competitive university and one of the most important in Spain and 
in Europe. These are not just my words; you only have to look at 
the international rankings to see the evidence.
During that time, what do think were the most important events 
for the university?
Those which I have already referred to: planning the courses that 
the URV was to give and obtaining the necessary infrastructure to 
give those courses. As I have said, we had no intention of trying 
to do everything, but everything that we did choose to do required 
human resources and materials that would ensure excellence 
rather than mediocrity.
Tell us about an initiative that you were particularly proud of 
during you time as rector.
Without doubt the conversion of the degree in Oenology from a 
URV-specific course to a homologated course, which in turn led 
to the creation of the first Faculty of Oenology in Spain. Also the 
courses in Basic and Applied Chemistry were strengthened by the 
formation of the School of Chemical Engineering. One contentious 
initiative was the decision to opt for an urban university model 
rather than for a single discrete campus. At the time this generated 

a lot of controversy as many people favoured a single campus 
that would house everything. The governing team believed that 
an urban university was better even if this would mean that the 
university would be dispersed over several sites. With hindsight 
we have seen that this dispersal has been positive in the sense 
that visiting professors love moving from Sescelades Campus to 
Catalunya Campus or going up to the Office of the Rector because 
it allows them to walk through a very pleasant, welcoming and 
comfortable city. I think it was a good choice and that if we had 
gone for a single closed campus it would now feel suffocated and 
claustrophobic.
Is the URV today as you imagined it would be twenty years ago?
If I was to say yes I would be telling the truth. It is true that in twenty 
years and after my time as rector the URV has grown in many 
ways, but I am not surprised by this growth because right from the 
start I felt that we would follow this path which fortunately we have 
managed to do without encountering any permanent obstacles. 
Yes, twenty years ago I envisioned and aspired to a URV such as 
the one we have today.
In which direction do you think the university should move 
now?
TheURV should change very little in terms of the basic principles 
that motivate its activities. However, universities are currently 
going through a tough situation that makes it very difficult to 
ensure that it will continue in a way that we might hope for. In this 
regard, I am concerned that the URV should be able to continue 
to grow in terms of quality and projection. The URV is dedicated to 
the region that it serves and has always aimed to collaborate with 
those in its immediate surroundings. However, like any university 
the URV is universal in nature. The relations that the URV has 
established with other academic institutions in twenty years, not 
just in Europe but also in the USA, Asia and emerging countries, 
are extraordinary. It must continue in this vein; the question is will 
it be able to, will they let it? If they do not let it, that will mean that 
those who govern do not know or do not want to know what it takes 
for a society to recover from an economic crisis;undervaluing 
R+D+I is simply suicide. And I would like to highlight a fact:we 
are leaders in research into physics, chemistry, engineering, 
biomedicine, oenology, palaeontology, archaeology, etc., which 
are knowledge areas that have an immediate impact and whose 
research results are immediately visible. Furthermore, the URV 
is also doing great work in the human and social sciences, and 
that needs to be said because research in these fields is essential, 
despite the fact that the results are not as tangible as in other 
sciences.

 // summary in ENGLISH
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“Research must be the main priority of the URV”

LLUÍS AROLA FERRER
Professor of Biochemistry and Molecular Biology at the URV. 
Rector from 1998 to 2006 
What challenges did the university face when you started your 
period as rector?
The university had been up and running for seven years but many 
aspects regarding its strategy model and structure still needed to be 
defined. Basically the challenges were to consolidate the university’s 
structure, research potential and range of courses. We also had to 
define the university’s relationship with society, how to create a 
university culture that enabled the university’s knowledge to interact 
with and be of service to society.
Which of the objectives that you set at the beginning of your time 
as rector did you manage to achieve?
All of them. In eight years you can get a lot of things done, and we 
managed to progressively achieve those things that we had set out 
to do right from the beginning. 
In those initial moments, what was it that most occupied your time?
If a university such as the URV, which is the university of Tarragona and 
is very close to Barcelona, wishes to have a future and to be a quality 
university, it must place special emphasis on research. We had to 
make sure that URV did not become a provincial university dedicated 
to higher education for people who could not go to Barcelona, which 
was the model that was being proposed. We had to ensure that the 
URV became a first class research university in certain specialized 
ambits so that students would want to study here, not only because 
it was close to home but because it was an attractive option that they 
felt would provide them with the education they were looking for. For 
me it has always been of utmost importance to ensure that research 
should be the driving force that moves the university forward. 
Do you recall any particularly special moments from your time as 
rector?
Not particularly. It was a time of intense dedication to managing 
the university and to ensuring that things worked properly. It meant 
continually doing things and moving the project forward. 
With hindsight, what do think were the most important outcomes 
of your time rector?
I would say the Strategic Research Plan, which we drafted and 
approved during my time as rector and which is still in place. It 
defined the URV as a research university specialized in five specific 
areas (which continue to be the URV’s areas of specialization to 
this day) and sought to align teaching, research and the university’s 
relationship with society to ensure that we would be renowned for 
our competence and expertise in these areas. This was achieved 

with the approval of the Strategic Plan and all of the measures that 
were adopted to implement it. Another important achievement was 
defining the range of courses offered, which we did at the start of my 
period in office. First we analyzed degree of scientific specialization 
in the URV’s immediate surroundings and on the basis of this we 
decided put in place a series of teaching centres and courses that 
defined the university model from a teaching perspective. 
Is there any initiative that you are particularly proud of?
I am very satisfied with the Strategic Research Plan because it 
represented a change, a reference point and a way of enabling us to 
become what we are today. 
Is the URV today as you imagined it would be twenty years ago?
The outcome after this period of time is highly satisfactory. I do 
not know if twenty years ago I could have imagined that we would 
be where are today. It is highly satisfying to contemplate the path 
that the university has taken and the work that everybody has done 
to ensure that the URV succeeds, and perhaps twenty years ago I 
would have dismissed such a level of success as wishful thinking.
In which direction do you think the university should move now?
The university currently has a very important challenge. At times of 
crisis such as these, it is essential to prioritize. I believe that the 
university needs to be rethought. When we defined it twenty years 
ago and during the eight years when I was in charge, the economic, 
political and social conditions were very different from those of today. 
This means the university model that was created at that time is no 
longer of any use. As far as I am concerned, the URV needs to be 
re-defined so it can adapt to a future that is going to be much worse 
than the current situation. If we do not do this, the future will be very 
sad because I do not believe that the Catalan university system can 
support the URV in its current form unless we are able to prioritize 
the activities that we engage in. 
What form should this prioritization take?
Everything needs to be reviewed from top to bottom. Processes, 
human resources structure, teaching, research, everything needs 
to be revised so we can be much stricter in the prioritization and 
excellence of certain activities. Given that the system has no money 
and will continue to have no money, we will only be a successful 
university in the future if we are able to place even greater emphasis 
on scientific specialization and never lose sight of the fact that a 
university like the URV will only have a future if research continues 
to be its priority. And this in the current climate is very difficult. 
Therefore, everything needs to be reconsidered in order to dedicate 
the maximum amount of resources and potential to scientific 
activity.

INTERVIEW // PAGE &20 21

The metamorphosis of the URV’s libraries

The transformation of the URV’sinto resources centres for learning 
and research (CRAI) has adapted these spaces to the new needs 
of the 21st century and to the challenge of achieving teaching 
and research excellence. The CRAIs on the Catalonia Campus, 

Sescelades Campus and the Terres de l’Ebre Campus are already 
up and running, and another is being built at the Facultyof Tourism 
and Geography in Vila-seca.
The typical image of the silent university library which the 
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individual enters, looks something up, reads, studies and leaves 
has passed into history. The conversion of the university’s 
libraries into CRAIs has radically adapted them to the new needs 
of students, teachers, research staff and the administrative staff. 
“This transformation is justified by the technological changes 
introduced into the way information is disseminated and accessed 
and also by the learning methodologies used in degree courses”, 
explainsAntoniGonzàlezSenmartí, general secretary of the URV 
and the person in charge of implementing the CRAIs. “On one 
hand, it is no longer necessary to go to libraries to obtain more 
information and, on the other hand, the Bachelor’s and Master’s 
degrees place students at the centre of the learning process, which 
therefore means that they must be able to access the necessary 
resources to fully take on the role attributed to them by the new 
higher education system”, he added. 
Now, a single space provides a range of services such as support 
for library users, support for preparing audiovisual teaching 
materials or research, language courses, lifelong learning and 
assessment for improving teaching and scientific production and 
dissemination. The CRAIs therefore represent “a cultural change 
and a new form of organization, they are an emerging and strategic 
commitment by the universities to concentrate and maximize 
their support services for the university community, to strengthen 
the work of polyvalent teams so that they can better manage 
information and knowledge, minimize costs, be more competitive 
and efficient and contribute to the informational education of the 
university community”, statesGonzàlez. 
Now, in addition to the traditional library service, the URV’s 
three CRAIs also include the Language Service, the Educational 
Resources Service, the ITC Resources Service, the Educational 
Sciences Institute and the Student Support Service.
Roser Lozano, coordinator of the URV’s CRAI explained that 
students, teaching staff and administrative staff find that the 
CRAIs meet their needs: “We have created study and work spaces, 
separate rooms for group work, leisure areas and access to the 
new technologies”. 
In the entrance of each CRAI is situated the customer service 
point, a centralized information service that is open to the public 
for more than twelve hours a day. On the same floor of the CRAI 
at theSesceladesCampus (which came into service earlier this 

year), there are spaces for group work equipped with electronic 
blackboards and videoconference facilities. A zone has been 
reserved for the self-access centre where a member of staff 
provides language learning support, helps establish learning paths 
with users to enable them to achieve their goals, and organizes 
face-to-face and online conversation groups.

Discover and use technology
Users have found a valuable section in the CRAI’s Factory that 
helps them to discover new technological applications. This 
space helps them to create learning materials for teaching, for 
the multimedia publication of teaching videos or for presenting 
research work. Users have also requested support for editing 
video-curriculums. “We don’t make the materials for them, but the 
students and teaching and research staff are given all the support 
they need so that they know which tools they need and how to use 
them”, explained Lozano. Training activities are also organized 
to provide users with digital competences and knowledge of new 
technological tools. 
AtSesceladesthe Factory is situated on the ground floor of the 
CRAI along with the computer room. Laptops can be borrowed and 
rooms and small spaces have been made available so people can 
disconnect for a few minutes from their work. Users can watch 
television, buy refreshments or hold group meetings without any 
noise restrictions being placed on the: “We have adapted the 
spaces to the needs of the services and the users”, the coordinator 
said. All of the CRAIs have social learning spaces, which is the 
name given to environments that bring together technology, 
information, documentation and qualified staff in an area designed 
to encourage users to get along and interact with each other. 
All of these services are added onto the library, which at Sescelades 
is on a separate floor from everything else. This is a space where 
silence reigns and where tables have been adapted to allow users 
to work on their own. There is also the archive, the work room 
and the meeting room, in addition to the classrooms in which the 
teaching staff’s lifelong learning courses are taught and organized 
by the Institute of Educational Sciences. 

Friends with a commitment to the URV 

The URV has set in motion the Friends of the URV project, an initiative 
that opens up a way for citizens to participate in the project and 
objectives of the URV as the driver of economic, social and cultural 
development in the southern regions of Catalonia. The programme 
is led primarily by individuals who have a sense of belonging to the 
institution due to a current or previous relationship with the URV. 
The project thus allows them to maintain and reinforce these links. 
Anybody who has been a member of the university community or 
who has been linked to it for professional or educational reasons 
can be a member of Friends of the URV. Furthermore, any member 
of the public can participate if he or she has been invited to do so by 
a member of the university community. 

Anybody who joins the programme will be given a membership card 
that will accredit their commitment to and collaboration with the 
university. Members will also be able to access associated services 
and enjoy certain complementary advantages. There will be five types 
of user who, depending on how they are linked to the university, will 
be able to access services for free or for a reduced cost. 
For more information and to fill in the membership form, you can 
go to the Friends of the URV website: 
http://www.urv.cat/amicsiamigues/

FRIENDS OF THE URV // PAGE 24
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The URV drafts the Strategic Business and Employment Plan for the Terres de l’Ebre

The Catalan Government and the URV have reached an agreement 
on the drafting of the Strategic Plan for the Terres de l’Ebre, which 
will be drawn up by the Tortosa-based Chair for Local and Regional 
Economy. In the words of the rector, Francesc Xavier Grau, the Chair 
must establish an economic road map for the region. The aim of the 
Plan is to identify the strategic and manufacturing sectors that can 
generate a business infrastructure and, therefore, employment in 
the four districts of the Terres de l’Ebre region. It will be created in 

two phases. The first phase will analyze the current situation and 
will be published at the end of 2012, and the second will define the 
strategies to be adopted and will be published in 2013. This phase 
will be open to participation and will involve three groups working 
on business competitiveness, the economic and territorial model, 
and government and society, and it will also involve seminars and 
conferences aimed at drawing conclusions. 

URV TERRITORY // PAGE

Chemistry at work

The Campus of International Excellence Southern Catalonia 
brought together 100 young researchers to meet and work with 
six Nobel laureates in Chemistry over the course of three days. 
The result was “a fluid and enriching interaction” according to 
the rector of the URV, Francesc Xavier Grau. The experiment was 
given the name of the Southern Catalonia Nobel Campus and the 
slogan “Chemistry for life”. It took place from 1 to 4 July at the 
Conference Centre in Port Aventura. After the resounding success 
of the event, the organizers have said they are keen to organize 
similar events in the future. 
Energy and sustainability, health and open innovation were the 
three principal themes around which the Campus was centred. The 
Nobel laureates in Chemistry were: Sydney Altman, RyöjiNoyori, 
Karl Barry Sharpless, Aaron Ciechanover, Richard R. Schrock and 
Ada E. Yonath. The inaugural lecture was given on Sunday 1 July 
by the 2004 Nobel laureate in Economics, Finn Kydland, who also 
participated actively in the rest of the event.
On 2 July there was a round table entitled “Energy and 
sustainability” and featuring RyöjiNoyori, Karl Barry Sharpless 
and Richard R. Schrock, who discussed the big challenges faced 
by chemical research. After highlighting the need for all countries 
to collaborate in conserving natural resources, the round table 
went on to assert the idea that chemistry can and will provide 
the solutions to the energy problems that must be faced in the 
future.“Chemistry is not valued in the way that it should be”, 
said Schrock, who stated his belief that “this is due to a lack 
of awareness. People are not aware that the fact that they can 
turn on the tap and safely the drink water, take medicines, put a 
bandage on or communicate with someone thousands of miles 
away is thanks to the developments in chemistry and the industry 
that makes these available to society”. 
The second day of the event was dedicated to health and the 
development of drugs. The Nobel laureate in chemistry, Aaron 
Ciechanover, called this the third revolution in medicine. According 
to him, the first stage involved accidental discoveries and lasted 
until the 1960s when systematic screening was introduced to 
develop new molecules based on a better knowledge of enzymes 
and receptors in the human body. This was the favoured working 
method until the first decade of the 21st century, when the 
third change arrived. “One size fits all does not work”, stated 

Ciechanover as he rejected the idea that patients suffering from 
the same disease should be treated in a uniform manner. He then 
named the 4 ‘P’s that define this third revolution in medicine and 
the development of drugs. The new medicine must be personalized, 
predictive, preventive and participatory.
The rector of the URV and president of the CEICS, Francesc Xavier 
Grau, rated the three days as “very positive”, and added that 
discussions, round tables and workshops provided a favourable 
atmosphere and the necessary scientific elements to allow the 
Nobel laureates and young researchers to get to know each other 
and work together. 
For the young researchers, this opportunity had inspired them 
to continue and deepen their research work. In this regard, Grau 
stated that “the success of the Campus means that we will be 
looking to repeat it in the future”. 
Nobel Campus was organized by the bodies affiliated to the CEICS 
in the ambit of chemistry: the UniversitatRoviraiVirgili, the Catalan 
Chemical Research Institute (ICIQ), the Catalan Centre for Chemical 
Technology, the companies BASF, Bayer, Dow and Repsol, and the 
Chemical Business Association of Tarragona. The Nobel Campus 
was financed by the Ministry of Education by means of the CEICS 
subsidy awarded in 2011 to carry out the act “The contribution of 
chemistry to global challenges”.

A step in favour of basic research 
Basic research, sources of funding, and the research carried out 
by the pharmaceutical companies were the focus of the “Health” 
round table.
“More than 80% of the ideas that help a country to advance come 
from research carried out in universities and technological centres 
with public funds “, stated Professor Altman. “Scientists must use 
their curiosity and their hypotheses to keep themselves motivated. 
And for nothing else “, was the frank message from Ada E. Yonath. 
“The practical applications will become clear in the end. When it 
is not done in this way, science is destroyed “. Ciechanover went 
further in asserting that: “If politicians start to restrict research, 
to say which paths have to be followed and which should be 
abandoned, it will mean the end of the human race.”
The last day of the Campus was dedicated to the great multinational 
chemical companies and the research that they do into the 

NOBEL CAMPUS // PAGES
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problems faced by society such as food, water management, and 
the production, distribution and storage of energy. There was 
lively discussion regarding open innovation and the participation 
of universities and technological centres in the research carried 

out by companies.
To see all the Campus Nobel speeches and interviews with the 
main speakers, go to http://vimeo.com/channels/357270

Diagnosing coeliac disease with the prick of needle

Coeliac disease can now be detected in less than 20 minutes and with 
only the prick of a needle. A European project led by the URV has created 
the first prototype of a test for diagnosing this disease that does not 
require an intestinal biopsy. The research has been led Ciara O’Sullivan, 
researcher at the ICREA and affiliated to the URV’s Department of 
Chemical Engineering. 
The test is a low-cost and non-invasive technique that has been 
developed after 4 and a half years of research by 20 participants from 10 
countries within the frame of the European project CD-MEDICS (Coeliac 
Disease- Management, Monitoring and Diagnosis using Biosensors 
and an Integrated Chip Sytem). The researchers have developed a 
diagnostic platform that requires only a droplet of blood to detect the 
genetic and serological markers associated with coeliac disease (HLA 
DQ2/DQ8) in 20 minutes.
If these genes are found in the patient, the test also looks to see if there 
are antibodies that indicate whether the disease has developed and 
whether the patient’s diet to date has included gluten. The tests are 

carried out in little disposable cartridges of micro-fluids that contain 
assays, reagents, sensors and fluid control mechanisms. These are 
inserted into a piece of equipment similar in size to a laptop computer 
that analyzes the data from the sensors and provides information and 
results from the analysis to the doctor.
The equipment also has an electronic interface that enables it to connect 
directly to the hospital information systems, thus allowing doctors to 
access the patient’s history quickly and easily.
This intelligent equipment, which according to the researchers could be 
on the market in two years, is cheaper than traditional testing methods, 
will eliminate the need to carry out biopsies and will speed up diagnosis 
times in primary care centres, hospitals and medical centres.
Coeliac disease is disorder that affects 1% of the European population. It 
is an autoimmune disease that is caused by the consumption of gluten 
in wheat, barley, rye and oats.
Because of the difficulty in recognizing the disease, the average 
detection time in adults is 11.7 years. 

CEICS // PAGE 31

Foods that fill you up

The SATIN project is researching the production of food that 
quickens the sensation of satiety and that maintains this 
sensation to help control hunger, maintains a healthy balanced 
diet and prevents individuals from regaining weight that they have 
lost through dieting. The project is funded by the 7th framework 
programme of the EU, which is conducting research into the 

development of new food products that give a sense of being 
full with the aim of reducing the calorific intake and, therefore, 
controlling weight and preventing obesity.MònicaBulló andJordi 
Salas, two researchers from the Food, Nutrition, Growth and 
Mental Health research group are participating in the project. 

A new centre for the IPHES at the Sescelades campus

Since the beginning of June, researchers at the Catalan Institute 
of Human Paleoecology and Social Evolution (IPHES) have been 
working at their new centre, a building located on the Sescelades 
campus and strategically situated next to the Scientific and 
Technical Resources Service. The newfacilities measure 3,000 
m2 and will guarantee Catalonia’s status as an international 
leader in research into human evolution and behaviour. The 
opening of this building is a another step in the process that was 
started in 1988 when the archaeologist and current director of 
the IPHES, EudaldCarbonell, arrived in Tarragona with the idea 
of forming a world class research team in the field of human 
evolution. 
The new centre will house the team which, up to now, had 
worked in the municipal building in the Plaça Imperial Tàrraco. 
The 3,000 m2 are distributed over three floors and the space will 

be used mainly to provide laboratories, offices, classrooms and 
storage for the team’s collections of fossils. The building was 
designed and constructed by the architects Xavier Romaní and 
Joan Batetand the engineer MiquelPortell.
In recent years the IPHES has become one of the top three 
international research centres in human evolution in terms of 
scientific impact. It was created in 2006and has a staff of 62 
people working in research, technical and administrative roles. 
The completion of the building work coincides with the start 
of a new stage of growth in the number of research staff and 
research projects administered by the centre. Furthermore, it 
will stimulate teaching and social activities and thus bring the 
work of the IPHES even closer to the general public. The new 
facilities will also be a key element in encouraging the interest 
of mentors.
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Simplifying and improving the efficiency of fieldwork at 
archaeological excavations is the aim of ARCH-e system, 
a pioneering wireless application created by the Human 
Quaternary Autoecology Group of the URV and the IPHES. 
Among other things, the system, which has been tested in 
sites such as Atapuerca, uses a robotic station to automatically 
position an object in relation to the place where it was found 
without the need for an operator. At the same time as collecting 

data, the application can be used to photograph, draw and make 
video or sound recordings. The system helps to improve data 
quality and reduce the possibility of error because it automates 
the process of recording the exact position of objects. The URV 
signed an agreement with the IPHES and Al-top Topografia that 
would allow this company to market the new application. The 
URV Foundation was a consultant for the project.

Technology for more efficient excavations 

The VITEC works to reduce the level of oxygen in wine

Developing a technology that reduces oxygen and alcohol levels in wine 
on an industrial scale are the objectives of the INNPACTO 2010 project 
involving the Wine Technology Park (VITEC), Inoxpa and Freixenet. 
The alcohol level of wine has increased in recent years mainly because 
of climate change, but also because of market demand for aromatic and 
complex wines. For this reason, the project’s main research line focuses 
on maintaining wine aroma whilst reducing the alcohol content. The 
alcohol reduction technique that has been developed is called osmotic 
distillation and differs from other current techniques in that the wine 
does not need to be treated at high pressures or temperatures. 

The project is also trying to find ways of preserving the quality of wines 
from previous years given that after a certain time they become oxidized 
and lose quality. Deoxygenating the wine prevents aromatic compounds 
from oxidizing, thus reducing the wine concentration. The project studies 
changes in deoxygenated and non-deoxygenated bottles of the same 
wine over a given period. 
The project is four years long and has received funding from the Ministry 
of the Economy and Competitiveness. It is due to run until the end of 
2013.

Conclusion of high level training programme in viniculture 

From theory to practice. After months of immersion in vinicultural 
studies, vocational students from Falset, Pontevedra and Valdepeñas 
attended a final training course at the Wine Technology Park 
(VITEC) in Falset. This brought to a close the ENOR&D programme, 
an innovation project applied to the transfer of knowledge within 
professional vinicultural training. 
Over the course of a week, almost 90 viniculture students and teachers 
from schools in Falset, Pontevedra and Valdepeñas participated 
in theoretical and practical sessions on viniculture, oenology, 
laboratories and sensory analysis, both at the technology park and in 
the surrounding vineyards. They visited bodegas in the area, spent a 
day in the Penedès region and carried out wine-tasting sessions.

The course ended several intense months of training. From December 
2011 specialists from the VITEC carried out theoretical and practical 
training sessions at the three schools. They also provided training 
activities for teaching staff at the three institutes and for teachers who 
had done online courses in viticulture, nutrition and fertilization and 
precision viniculture.
The Ministry of Education funded the project with 174,000 euros. Also 
participating in the project was the Lifelong Learning Centre of the 
URV Foundation, which is responsible for putting the course content 
online for the teaching staff and the students at the three schools in 
Falset, Pontevedra and Ciudad Real.

CEICS // PAGE 33

A new online system for communication in the tourism industry

Since July, places providing tourist accommodation in the Costa Daurada 
have had an online tool for consulting and comparing occupation rates 
and prices in their own and neighbouring areas. The Costa Daurada 
andTerres de l’Ebre Tourism Data System is a technological platform 
that allows small and medium sized businesses to check the numbers 
of tourists staying the regions of Tarragona and to adjust their prices. 
This tool has been created by the Consortium for Improving the 
Competitiveness of Tourism and Leisure in the Tarragona Regions and 
can be used in two ways by places offering tourist accommodation. 

The first (E-Ocupació) consists of an online system for obtaining 
and consulting data regarding the levels of occupation in tourist 
accommodation. This information will also be used to draft the reports 
published by the Costa Daurada Tourism Observatory. At the same time, 
it allows establishments to compare data for their own business with 
the average occupation rates in their area and neighbouring areas.
Small and medium sized tourism businesses can also use the tool 
to adjust their prices. They can compare their own prices with the 
average prices for destinations in the Costa Daurada,the Terres 

CEICS // PAGE 34

Continued on the next page 6



su
m

m
ar

y 
in

 E
N

G
LI

SH
 //

 U
R

V,
 R

EV
IS

TA
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
TA

T 
R

O
VI

R
A 

I V
IR

G
IL

I

69

 // summary in ENGLISH

Almost 100 foreign students have participated in Study Abroad 2012

Exchange programme for students of URV and the Northeastern University of Boston

Representatives from the SUNY university group from New York visit the URV

INTERNATIONALIZATION // PAGE 40

97 students from different universities in the USA, Egypt and Mexico 
have participated in the Study Abroad 2012 programme. These courses 
are organized by the URV as part of the Strategic Internationalization 
Plan. They are aimed at foreign students and may last from one month 
up to a whole academic year. The students are aged between 19 and 
22 and are required to study abroad in order to obtain their degree 
qualifications. 
Fourteen students from the Monterrey Institute of Technology (Mexico) 
participated in the course entitled Mediterranean City: Looking to the 
Future through the Past, which was held from 18 to 29 June at the 
School of Architecture in Reus (ETSA). During their visit the students 
spent time with Architecture students from the URV with whom they 
shared the course. The aim was to study the Mediterranean city in 
terms of its configuration, transformation and the integration of 

spaces and installations into an established urban environment. Two 
students from the same university also participated in the course in 
Architecture that ran from January to June at the ETSA. 
24 students from Chemical Engineering at Cairo University participated 
in the course entitled Research Practicals in Engineering Laboratories 
between June and July. 
Also, 32 students from the James Madison University in the United 
States attended the course in Spanish Health, Languageand Culture 
in the Mediterranean, which was held from 12 May to 10 June.Students 
from another American university, Bates College, studiedHistory, 
Economics, Psychology orClassical Languages. During their stay 
from 26 August to 22 December, they attended the 2012 Bates Autumn 
Semester course in Tarragona on Spanish history and narrative.

Promoting and regulating undergraduate student mobility 
programmes is the main objective of the agreement signed on 20 June 
by the rector of the URV, Francesc Xavier Grau, and representatives 
of theNortheastern University of Boston. The president of the Catalan 
Government, Artur Mas, was also present at the signing. 
Under this agreement, each academic year both universities agree to 
accept up to four students from any discipline at the other university 

for a semester. Every three years, the universities will balance the 
numbers of students so that the numbers sent from each university 
are equal over this period. Each institution will select from amongst its 
own registered students those who will participate in the programme, 
and will offer an suitable programme of study to those students that it 
receives from the other university. 

A delegationfrom SUNY, the system that represents 64 universities from 
the state of New York, visited the URV of 28 Septemberto learn about 
the university and to identify possible areas of cooperation. During their 
visit that met the rector, Francesc Xavier Grau, and the Vice Rector for 
International Relations, Anna Ardèvol, and visited the URV’s campuses. 
During the meeting presentations were given regarding the SUNY and 

Catalan university systems and that of the URV. The university will form 
part of the Ucosmic university information system, and will work with 
the possibility of exchanging students, teaching staff and technical 
staff within the general frame of the SUNY and the Catalan Association 
of Public Universities (ACUP) systems.

de l’Ebreand other competing destinations in the Spanish and 
international Mediterranean. Both of these tools will help to improve 
the administration and competitiveness of the tourism sector in the 
Costa Daurada.
The Tourism Data System has been developed within the frame of 
thePlataformaand E-negoci platforms, with joint funding from the 

FEDER (axis 1) Tarragona Regional Council. The URV, Vila-seca Town 
Council and the Costa Daurada Foundation for Tourism Studies founded 
the consortium in 2010. 

6 It comes from the previous page
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In Defence of Democracy

Antoni Rovirai Virgili.
Translated by John Style
Publicacions URV has published In Defence of Democracy, the 
English translation of the book Defensa de la democràcia by Antoni 
Rovira i Virgili. The aim is for the author’s writings to become 
known beyond our own borders and to disseminate the thinking 
and the figure of the man whose name the university bears. 
The work is made up of four texts that belong to the collection 
known as Defensa de la democràcia, which was first published in 
1930 and again in 2010 as part of an initiative of the Democratic 
Memorial, the publishers Editorial Pòrticand the URV. The 
selected articles are: “The defects of democracy”, “Citizenship 
and profession”, “Good scepticism” and “Pessimism and 
optimism”. 

The texts were written at the beginning of the twentieth century 
but are still relevant today in that they reflect on issues that 
are just as pressing for men and women in the modern world. 
They are not just confined to politics and include interesting 
references to science and allusions to poetry. 
The publication of the work has been possible thanks to the 
generosity towards the URV of the relatives of AntoniRoviraiVirgili 
who conserve his intellectual legacy, in particular his daughter, 
Teresa Rovirai Comes. 
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120 students participatein the CEICS Summer Science Campus 

In July this year the Campus of International Excellence Southern 
Catalonia (CEICS) organized the second edition of the Summer Science 
Campus, a programme promoted by the Ministryof Education and the 
FECYT and aimed at secondary school students in Spain who have 
shown particular ability in the scientific ambit.
Some 120 students took part in the scientific activities designed for this 
programme, which were led by university professors andsecondary 
school teachers. The activities were held in a university and research 
environment with students from different parts of Spain.
The aim of the workshops was to bring the students closer to science, 

technology and innovation. Those who taught in Tarragona were 
linked to certain priority areas of research at the CEICS and thus the 
workshops given were entitled: H2 Creative Junior (School of Chemical 
Engineering), Chemistry for a more Sustainable World (Faculty of 
Chemistry), How are drugs made? (Catalan Institute of Chemical 
Research) and TIC TAC Robot (School of Chemical Engineering).
The Campus was held over four weeks, each week dedicated to a 
different theme. During their visits the students participated in one of 
the four themed weeks. They also took part in sporting, cultural and 
leisure activities in Tarragona and the surrounding area.

LIVE THE URV // PAGE 44





Autor: Antoni Tàpies (Barcelona, 1923-2012)

L’autor català va donar una obra que ha 
esdevingut el logotip de la URV. S’hi veu que, 

sobre un quadrat, l’artista va sobreposar la lletra alfa i a l’interior 
del quadrat es pot veure una T, inicial de Tarragona, una creu i 
la lletra omega. Amb aquests elements, Tàpies va crear una obra 
amb una forta càrrega simbòlica, que identifica la Universitat amb 
el seu territori, a la vegada que no deixa de ser un Tàpies. L’obra, 
presentada el 30 de novembre de 1992, pertany al Fons d’Art de 
la Universitat i ha estat admirada no només per la comunitat 
universitària, sinó pels experts i el públic en general.   


