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Avancem junts
El curs 2016-17 hem celebrat el 
25è aniversari de la Universitat 
Rovira i Virgili. En aquest temps 
s’hi han format més de 40.000 
titulats i s’han generat 12.000 
articles científics. El nostre paper és 
aportar coneixement a la societat, 
i el balanç d’aquests primers 25 
anys és molt positiu, com demostra 
el nostre bon posicionament 
internacional. Però el més important 
és que estem preparats per al 
futur. Tenim un model consolidat 
de formació i recerca que hem 
creat de la mà de la societat del 
nostre entorn, amb la qual i per 
a la qual treballem. Generem el 
coneixement que la societat ens 
demana per progressar, tant en 
els camps cultural i econòmic 
com en el social. En definitiva, 
treballem per millorar el benestar 
de les persones. L’estratègia de 
la nostra institució es resumeix 
en un objectiu: avançar junts.

Josep Anton Ferré
Rector de la Universitat Rovira i Virgili

Facultat de Turisme i Geografia
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A la URV portem 25 anys obrint camí al progrés. 
Hem fet causa comuna del coneixement, 

hem format més de 40.000 persones i hem 
esdevingut un pilar de competitivitat de les 

comarques del sud de Catalunya. Tenim 
experiència, un model propi i reconegut, i volem 

seguir fent passos endavant. Tots junts.

La bona feina que fa la Univer-
sitat, de la qual es fan ressò els 
rànquings internacionals, és el 
resultat d’un treball tenaç i constant 
que ha implicat tota la comunitat 
universitària en la construcció d’un 
model de servei públic de qualitat. 
Avui podem dir que la URV és una 
institució amb experiència i perso-
nalitat pròpia. Però sobretot, que 
té un gran futur per endavant.
Al llarg d’aquests 25 anys la URV ha 
aconseguit consolidar una estructu-

ra reforçada, competitiva i oberta al 
món. De les més eficients d’Europa 
en docència i recerca. Així ho posen 
de manifest tots els indicadors 
d’activitat dels darrers cursos.
La producció científica és un dels 
valors que creixen de forma més 
destacada, tant en quantitat com 
en qualitat. En un context cada cop 
més selectiu, la Universitat manté 
el volum de recursos obtinguts per 
via competitiva i, entre aquestes 
partides, val la pena destacar els 

4 milions d’euros de la Unió Euro-
pea pel programa Martí Franquès 
COFUND, que li serviran per atreure 
més talent internacional per fer 
recerca en els pròxims anys. 
Pel que fa a la formació, el nombre 
d’estudiants s’ha mantingut estable 
en els últims anys, al voltant dels 
11.500 en les titulacions de grau i 
dels 1.200 en els màsters. Aquests 
màsters son ensenyaments que 
ajuden a ampliar el cartell i l’espe-
cialització de la Universitat, i també 

a internacionalitzar la base d’estu-
diants: un de cada cinc estudiants 
de màster és estranger. Aquesta 
proporció és fins i tot superior al 
doctorat. Un de cada tres docto-
rands ve de fora de l’Estat espan-
yol. I tot això en un diàleg constant 
amb la societat. Introduint els estu-
diants al mercat laboral, formant-los 
amb responsabilitat social i solidari-
tat i aportant solucions innovadores 
per a les empreses. Sempre amb 
els peus al territori i el cap al món.

CRAI Campus Sescelades

ARWU - Rànquing de Xangai

Academic Ranking of World Universities (2017) 601-700

ARWU - Global Ranking of Academic Subjects 2017

La URV és entre les 500 primeres universitats del món
en onze àrees acadèmiques d’aquest rànquing

Times Higher Education

World University Rankings (2018) 401-500

Young University Ranquings (2017) 76

funcionalitat del sistema en xarxa, 
i té aplicacions a la neurociència, 
les ciències socials, els sistemes 
biològics i la informàtica. A partir 
d’aquesta recerca es desenvolupen 
models específics, algoritmes o 
eines per analitzar diferents patrons 
de comportament col·lectiu. Actual-
ment a la URV hi ha 11 investiga-
dors ICREA Academia.

Alex Arenas, doctor en física i líder 
del grup de recerca ALEPHSYS 
a la URV, va ser un dels 15 inves-
tigadors d’universitats catalanes 
reconeguts amb el programa ICREA 
Acadèmia 2016. Arenas centra els 
seus interessos en la física dels 
sistemes complexos en xarxa. L’ob-
jectiu és entendre la interacció entre 
l’estructura de la connectivitat i la 

Alex Arenas
LA FÍSICA DELS SISTEMES COMPLEXOS

El nou
coneixement 

és el camí



1.000 
empreses acullen 

estudiants en 

pràctiques
Tots els estudiants han de fer 

pràctiques laborals. La URV 
té signats mil convenis de 

pràctiques amb empreses i 
institucions de tots els sectors 

d’activitat, tant de Tarragona 
com de Barcelona i d’arreu, 

incloent-hi l’estranger.

27%
d’increment de

tesis doctorals 
El programa de doctorat 
ha viscut un gran impuls 

els últims cursos. De 
191 tesis defensades el 
2014-15 es va passar a 

242 tesis el 2015-16.

La Universitat fa un esforç continuat 
per adaptar l’oferta d’ensenyaments 
a les demandes de la societat, 
tot mantenint alts estàndards de 
qualitat. La responsabilitat sobre 
la formació ens fa ser exigents, 
sense concessions. Fruit d’aquesta 
recerca constant, durant el curs 
2017-18 estrenem tres nous 
graus: Enginyeria de Bioprocessos 
Alimentaris, Enginyeria Biomèdica 
i Màrqueting (en un nou centre 
adscrit, l’ESIC); dos màsters 
universitaris: Genètica, Física 

i Química Forense, i Gestió 
de Destinacions Turístiques; 
i un doctorat: Ciutat Territori 
i Planificació Sostenible. 
Les possibilitats d’estudiar en 
tots els àmbits acadèmics i en 
diferents nivells i modalitats estan 
garantides amb un total de 42 
titulacions de grau, 7 programes 
de doble grau, 47 màsters 
universitaris, complementats 
amb 9 títols de màster propis i 
28 diplomes de postgrau i 24 
programes de doctorat. Alhora 

que la programació de titulacions 
s’adapta a la demanda social 
es fa una revisió contínua de 
l’oferta d’assignatures optatives 
per adequar-la a les necessitats 
formatives i als recursos docents.
Mentrestant, la Universitat 
promociona la cultura de la qualitat 
i escolta els estudiants amb 
l’objectiu de millorar la docència. 
En les enquestes d’avaluació del 
professorat els estudiants valoren 
amb un notable la docència 
impartida pel professorat, amb 

una nota de 7,86 sobre 10. 
Alguns dels aspectes més valorats 
són l’atenció personalitzada, 
la definició d’objectius i criteris 
d’avaluació, l’ajustament dels 
continguts i la bona comunicació. 
D’altra banda està previst aplicar 
progressivament en tots els 
centres el sistema intern de 
garantia de qualitat adoptat 
per la Facultat d’Economia i 
Empresa, el primer certificat per 
l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari Català.

El catàleg d’ensenyaments de la URV està 
enfocat a garantir una formació de qualitat 

amb uns continguts docents i un clima 
d’aprenentatge que afavoreixi el creixement 

personal. Això no seria possible sense un diàleg 
permanent sobre les necessitats i els reptes 

canviants que planteja la societat, als quals el 
món acadèmic vol donar resposta.

el 74% dels graus i el 42% dels 
màsters que imparteix la URV. A 
més, quatre graus de la Facultat 
de Química tenen una dimensió 
addicional per la interacció entre 
recerca i docència. L’acreditació de 
la resta de titulacions està progra-
mada en els pròxims quatre anys.

Les 55 titulacions de la Universitat 
avaluades entre 2014 i 2017 han 
obtingut l’acreditació de l’agèn-
cia de qualitat universitària, AQU 
Catalunya. Quatre d’elles amb 
menció d’excel·lència. Representen 

Qualitat acreditada
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AULA CAMPUS CATALUNYA

La formació 
que t’escolta
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Ens agrada fer-nos preguntes i potenciem 
la recerca de respostes en tots els àmbits 
del coneixement. Ho fem amb un mètode 

propi capaç d’aconseguir el màxim 
rendiment. Amb el nou Pla Estratègic de 

Recerca i Innovació, volem aprofundir en 
aquest propòsit assumint com una prioritat 

l’avaluació de l’impacte social de la recerca.

La Universitat treballa per generar 
respostes en tots els àmbits del 
coneixement, i per fer-ho compta 
amb una eina potent. Setze anys 
després de l’aprovació del primer 
pla estratègic de recerca, que va 
ser pioner entre les universitats es-
panyoles, la URV ha aprovat un nou 
full de ruta que s’adapta als grans 
canvis que s’han produït des d’ales-
hores. El document alinea l’estratè-
gia pròpia de la Universitat amb els 
nous reptes socials, amb les políti-

ques públiques i amb els objectius 
de la Unió Europea, que prioritza 
l’impacte social de la recerca.
Fer recerca de qualitat és un pilar 
fonamental en el desenvolupament 
del projecte de la URV. Garanteix 
que la formació que s’imparteix a 
la Universitat és a l’avantguarda del 
coneixement i que la transferència 
de coneixements i tecnologia a 
la societat és competitiva. En 
el curs 2016-17 cal destacar la 
convocatòria del Primer Premi 

Consell Social a l’impacte social de 
la recerca i la posada en marxa del 
programa ARES, que amb suport 
de la Fundació Bancària “la Caixa” 
atorga ajuts al personal investigador 
de la URV per fer estades de 
recerca en institucions de prestigi 
internacional. Més de 1.100 
persones fan recerca a la nostra 
institució en els diferents àmbits 
del coneixement. Durant el 2016, 
la investigació a la URV va generar 
1.784 publicacions científiques, 

Ens agrada 
fer-nos

preguntes

124
articles científics 

d’alt impacte
124 articles científics fruit 

d’investigació a la URV han rebut 
la consideració de Highly Cited 

Papers (HCP) pel període 2006-
16, i es troben entre l’1% dels 

documents més citats del món de 
les seves respectives especialitats. 

Per valorar el progrés realitzat cal 
recordar que en el període 2002-

12 els HCP de la URV van ser 63.

TOP mundial
d’impacte científic

La URV és una de les institucions 
universitàries amb més producció 

científica de gran impacte del 
món. Entre les 3.788 universitats 

recollides a la base de dades SciVal 
(Elsevier) només 329 universitats, 

un 9% del total, tenen més 
producció i de més impacte.

AULA MAGNA CAMPUS CATALUYA

un 70% dels quals, 1.261, van 
ser en publicacions indexades en 
bases de referència internacional. 
La competitivitat internacional 
de la nostra recerca ens va 
portar a captar fins al 40% 
dels recursos per a la recerca 
de fons internacionals durant 
el 2016. Així, en el marc del 
Programa Horitzó 2020 de la 
Unió Europea es van concedir sis 
projectes nous, amb un import 
total de 5,2 milions d’euros.

Mercedes Teruel, professora de 
la Facultat d’Economia i Empresa 
i investigadora del Centre de 
Recerca en Economia Industrial 
i Economia Pública (CREIP), va 
rebre el guardó Richard Nelson per 
la seva contribució a la innovació 
empresarial a la Universitat de 

Califòrnia, a Berkeley. La feina 
de Teruel va ser reconeguda per 
l’article titulat “Inter-firm competition 
and firm growth: Is there any 
evidence of direct competition 
between firms?”, publicat 
conjuntament amb Alexander Coad 
(IPTS – Comissió Europea, Sevilla).

Premiat l’anàlisi de la competència entre empreses



Accelerem 
els canvis

Com a generadors de coneixement, a la Univer-
sitat mantenim un esforç constant per accele-

rar els canvis de progrés. Per fer-ho possible 
col·laborem amb empreses i institucions per a la 
transferència de coneixements i tecnologia, però 

també amb el conjunt de la societat a través 
d’activitats divulgatives. Tot plegat ens permet 

eixamplar la visió i els horitzons de la URV.

7% 
més de contractes

de transferència 
El Centre de Transferència de 
Tecnologia i Innovació de la URV 
va gestionar durant l’any 2016 
un total de 375 projectes, un 7% 
més que l’any anterior.

La recerca que es fa a la URV 
s’ha traduït en la creació de 20 
empreses derivades els últims 
deu anys, un 60% de les quals 
segueixen vigents. Són projectes 
sòlids que doblen la mitjana de 
supervivència de les empreses 
espanyoles, segons l’OCDE.

El món econòmic i social es man-
té alineat amb l’acció social de la 
Universitat. Durant l’any 2016, més 
de 200 empreses i institucions 
van confiar en la transferència de 
coneixement i tecnologia de la URV 
per trobar solucions a les seves 
necessitats. La meitat d’aquestes
entitats són empreses privades, 
una quarta part pertanyen a l’Ad-
ministració pública i la resta són 
associacions, fundacions i altres 
tipus d’entitats. Un altre resultat de 

la cooperació amb les empreses i 
institucions del territori son les cà-
tedres URV. El 2016 se’n van crear 
dues de noves: la Càtedra URV per 
a l’Estudi del Fet Casteller, que rep 
el suport de la Colla Vella dels Xi-
quets de Valls, la Generalitat de Ca-
talunya i la Diputació de Tarragona; i 
la Càtedra URV-WFNR sobre Fruita 
Seca, finançada de forma externa 
per la Fundació Internacional de la 
Fruita Seca. Alhora, la d’Habitatge 
ha rebut el reconeixement de la 

UNESCO i s’ha convertit en una re-
ferència internacional del seu àmbit. 
La generació de coneixements 
avançats, fruit de la recerca, crea 
noves oportunitats per a l’em-
prenedoria. Així, durant el curs 
2016-17 van constituir-se tres 
noves empreses derivades (spin-
off): Welltech TMS, LitiGest Con-
sultores i Kamleon. De la mateixa 
manera, la Universitat va reconèixer 
a INCUBALIA com a empresa 
emergent (start-up) de la URV. 

D’altra banda, s’ha intensificat la 
col·laboració amb la Generalitat, 
que ha integrat en la seva xarxa 
EURECAT el Centre Tecnològic 
de la Química i el Centre 
Tecnològic de Nutrició i Salut, 
nascuts sota el paraigua de 
la URV. Al mateix temps, s’ha 
constituït el Campus Universitari 
URV-IRTA, que permetrà 
aprofundir en la cooperació 
amb l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries. 
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CONCURS DE MÒBILS
AUTOPROPULSATS

premi Hackaday, una convocatòria 
internacional que organitzen les 
empreses punteres de la indústria 
electrònica i l’enginyeria. El premi 
es va lliurar a Pasadena (Califòrnia), 
i a més de la dotació econòmica 
permet a Molina fer una estada al 
Laboratori de Disseny Supplyframe, 
també a Passadena.

Dtto és un robot modular autore-
configurable dissenyat per a la 
recerca i rescat i amb múltiples 
aplicacions. Alberto Molina el 
va començar a dissenyar com a 
projecte de fi del grau d’Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica a 
l’ETSE. Amb aquest projecte Molina 
va ser guardonat el 2016 amb el 

Un robot dissenyat a l’ETSE, premiat a Califòrnia

20
empreses

creades en el

període 2005-16 
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Creiem que l’única forma d’enfocar els reptes 
que planteja la societat és fent servir diferents 

òptiques. Per això, afavorim l’atracció de 
talent internacional, amb persones de diversos 
orígens que eixamplen i completen la visió de 
la universitat, i també compartim projectes de 

recerca i mobilitat amb institucions d’arreu. 
Casa nostra és el món.

La Universitat Rovira i Virgili s’ha 
fet visible internacionalment 
mantenint un estret vincle amb 
el territori on té les arrels. Per 
aconseguir-ho s’afavoreix la 
incorporació de talent de fora del 
país i es facilita la mobilitat dels 
membres de la comunitat, perquè 
guanyin experiència a l’estranger. 
De fet, l’alta competitivitat del 
personal fa possible que la 
Universitat s’hagi situat en una 
bona posició en el context global 
en producció i en impacte de 
la recerca, tal com reflecteixen 

els rànquings internacionals.
Però cal promoure la cultura 
internacional en tots els àmbits de 
l’organització, liderar i cooperar 
en projectes competitius amb 
institucions de tot el món, i 
incrementar l’impacte de la 
recerca per guanyar visibilitat 
en context global. Una línia de 
treball és l’increment de l’ús de 
l’anglès en la docència i entre 
altres actuacions, s’ha implementat 
un itinerari d’estudi del grau de 
Química totalment en anglès. 
Un dels objectius estratègics és 

enriquir la visió de la institució 
incorporant talent investigador 
provinent d’arreu del món. El 
2016 es va produir una important 
novetat: una nova fornada 
d’investigadors predoctorals 
eixamplaran la base internacional 
de la recerca a la Universitat. 
A través del programa Marie 
Sklodowska-Curie, la UE va 
concedir a la URV 4 milions 
d’euros, que la Universitat 
complementarà amb 4 milions 
més per activar el programa Martí 
Franquès COFUND. L’objectiu 

és incorporar 50 investigadors 
provinents de l’estranger entre 
2017 i 2018, que hi treballaran 
durant tres anys. L’experiència 
sobre la internacionalització 
permet identificar bones pràctiques 
que, un cop compartides, 
milloren la capacitat de gestió 
d’aquest procés a la Universitat. 
Prova d’això és el llibre La 
internacionalització, cosa de tots, 
que conté tretze experiències de 
caràcter col·lectiu dutes a terme 
pel professorat i pel personal 
d’administració i serveis de la URV.

Obrim
portes al

talent

36%
de doctorands 

estrangers
Un de cada tres doctorands 

de la URV són estrangers. 
Països com Itàlia, Xina, 

Colòmbia i Mèxic són els 
principals llocs d’origen.

36%
de tesis 

amb menció 

internacional
Un 36% de les tesis 
presentades el 2016 van 
rebre la menció internacional. 
Per obtenir la menció 
internacional, el doctorand 
ha de fer una estada mínima 
de tres mesos fora de l’Estat 
i presentar una part de la tesi 
en una llengua estrangera.

ESTUDIANTS XINESOS CAMPUS CATALUNYA

Titulacions 
internacionals, una 
aposta global
La URV promou que els 
estudiants d’universitats 
estrangeres que vulguin acabar 
un grau o un màster a la URV 
trobin les màximes facilitats. 
Per fer-ho possible existeix un 
protocol que permet obtenir 
titulacions internacionals 
conjuntes amb universitats 
d’altres països i que defineix 
els criteris i les condicions 
bàsiques que han de preveure 
aquestes titulacions.



Avaluem, 
actuem, 
millorem

A la URV entenem l’aposta per l’eficiència com un 
procés de millora continuada que implica tots els 

nivells de la comunitat. Els bons resultats obtinguts 
fan més sostenible la institució i també ajuden a 
desenvolupar una consciència indispensable per 

respondre als principals reptes que planteja la 
societat, tant individualment com col·lectivament. 

4.135 
usuaris diaris

de la xarxa Wi-Fi
La Universitat ha de mantenir 
uns equipaments suficients i 
actualitzats per a les necessitats 
d’estudiants i investigadors. 
La xarxa Wi-Fi n’és un 
bon indicador, amb 5.135 
dispositius connectats cada 
dia de mitjana i quasi 8 milions 
de connexions l’any 2016

La bona gestió i el compromís de 
tota la comunitat han permès a la 
Universitat mantenir una economia 
sanejada i, alhora, aconseguir un 
elevats nivells d’eficiència i eficàcia. 
I això es constata en tots els 
àmbits. Per exemple, en la formació 
i en la recerca els rànquings 
internacionals situen la producció 
i la qualitat de la Universitat al 
mateix nivell d’institucions amb 
pressupostos per estudiant i 
per publicació científica molt 
superiors als de la URV. 

Hi té a veure també el grau 
d’eficiència de serveis de suport en 
aquests àmbits, com és el sistema 
de biblioteques de la URV, el Centre 
de Recursos per a l’Aprenentatge 
i la Investigació (CRAI). El 
rànquing de les biblioteques 
espanyoles universitàries que 
elabora la Universitat de Granada 
l’ha valorat com el sistema més 
eficient entre les biblioteques 
universitàries d’arreu de l’Estat. 
Segons l’estudi, el CRAI de la URV 
multiplica per dos l’eficiència de 

la mitjana espanyola, que s’obté 
creuant dades com el pressupost 
i l’activitat dels centres.
En general, el Pla de Qualitat té 
com a objectiu definir un model 
integral de millora contínua de 
la Universitat, i els resultats 
obtinguts són avaluats de forma 
periòdica. Afecta les activitats 
pròpies de la Universitat com la 
docència i la recerca, però també 
la gestió, és a dir, l’ús acurat i 
responsable dels recursos. Així, 
progressivament diferents unitats 

de la Universitat implanten els 
sistemes de gestió de la qualitat i 
obtenen els respectius certificats 
segons les normes ISO. 
La Universitat també aposta 
per l’obertura institucional i la 
transparència de la gestió. El Portal 
de Transparència permet a la 
societat conèixer en detall múltiples 
aspectes de la gestió institucional, 
acadèmica i econòmica. La 
transparència i la rendició de 
comptes formen part del nostre 
compromís de servei públic.

només no van créixer, sinó, 
que van reduir-se un 3%.
Aquests indicadors –entre els 
quals val la pena destacar la 
reducció del 15% del consum 
elèctric entre 2010-2015– són el 
resultat de millores introduïdes 
en la gestió, però també de 

l’esforç de tota la comunitat, que 
respon de forma positiva a les 
campanyes de sensibilització.
L’any passat, la campanya 
“Desconnecteu!” va aconseguir 
reduir durant tres mesos un 10% 
de despesa en energia elèctrica 
i l’emissió de 25 tones de CO2.

Els indicadors de seguiment del 
Pla de Medi Ambient de la URV 
posen de relleu que, tot i que entre 
els anys 2005 i 2015 va augmentar 
un 12% el nombre d’estudiants 
matriculats, les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle al 
conjunt de la Universitat no 

Una universitat més sostenible
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LABORATORI D’ENOLOGIA
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La Universitat té un compromís amb 
el progrés: fer augmentar de forma 

sostenible els nivells de benestar del 
conjunt de la societat. En això el paper 
del coneixement reforça el compromís 
de la Universitat amb l’interès comú i 

motiva a seguir movent-nos endavant, 
per un futur de tots.

La nostra primera aportació és la 
formació de persones que ajuden 
a millorar la societat, a més de 
construir la seva pròpia carrera. 
Al cap de tres anys de titular-se 
el 82,2% dels estudiants tenen 
feina i el 90% l’aconsegueix  
el primer any, segons les 
enquestes d’AQU Catalunya.
Però no només treballem pels 
nostres estudiants. Com a servei 
públic, apropem el coneixement a 
la societat amb diferents programes 
com el Campus Extens (que porta 

activitats culturals i científiques 
al conjunt de les comarques de 
Tarragona), les Aules de Gent Gran 
i activitats divulgatives per a públic 
no universitari, des dels infants als 
jubilats. En conjunt, l’any 2016 van 
participar d’aquests programes 
prop de 20.000 persones. 
El compromís pel progrés implica 
tota la comunitat URV. Una acció 
exemplar a càrrec d’estudiants, 
alineada amb necessitats socials, 
és el Programa Aprenentatge i 
Servei. Amb aquesta iniciativa els 

estudiants posen al servei d’entitats 
sense ànim de lucre els seus 
projectes de final de grau i màster, 
en una aplicació pràctica dels 
coneixements adquirits amb evident 
benefici social. Un altre exemple 
és el programa SMiLE (Mobility & 
Learning Englih). A través d’aquesta 
iniciativa, 37 estudiants estrangers 
van donar suport lingüístic en 
llengua anglesa, alemanya i 
francesa a dinou escoles i instituts 
públics de Tarragona i Reus. 
La Universitat també fa una 

important aportació a la 
dinamització i internacionalització 
del seu entorn. L’assistència 
d’investigadors de tot el món 
a congressos que organitza 
la comunitat universitària a 
les comarques de Tarragona 
té un important impacte 
econòmic, però també és un 
aparador de prestigi. De forma 
recíproca, el posicionament de 
la URV en el món acadèmic 
suposa una notable projecció 
internacional per al seu entorn. 

Per un 
futur

de tots

4,4 M€  
d’impacte per 

congressos
Els 7.509 assistents als 
51 congressos gestionats 
pel Centre Internacional de 
Congressos Catalunya Sud en 
el període 2013-16 van generar 
un impacte econòmic calculat en 
4,4 milions d’euros

8% 
més d’estudiants en 

Aprenentatge Servei 
Un total de 833 estudiants van 
implicar-se el curs 2015-16 en 
projectes de suport a entitats 

sense ànim de lucre a través del 
Programa Aprenentatge Servei. 
Representa un 8% més que el 

curs anterior.

ACTIVITAT CIÈNCIA DE LA XOCOLATA

La Universitat impulsa la divulga-
ció de la ciència amb el programa 
ComCiència. L’objectiu és augmen-
tar l’interès de la població per la 
ciència i en especial entre els joves.  
El programa coordina la Setmana 

de la Ciència, produeix vídeos, 
organitza cafès, trobades, tallers i 
rutes científiques. Com a resultat 
dos investigadors de la URV han 
arribat a la final del concurs estatal 
de monòlegs científics FameLab.

ComCiència, programa de divulgació de la ciència



La URV rep una distinció Jaume 
Vicens Vives 2016 a la qualitat 
docent universitària

Es compleixen quinze anys del 
desplegament dels estudis de 
Turisme i Oci a Vila-seca

Miguel Á. Torres, doctor 
honoris causa

III Cursa solidària organitzada 
per Esports URV i el Centre de 
Cooperació al Desenvolupament 
URV Solidària

La URV guanya la Lliga de Debat 
Universitària de la Xarxa Vives

Les spin-off Litigest Consultores i 
Kamleon, guardonades als premis 
Empresa de Tarragona Impulsa

Comença la primera edició 
del màster Erasmus Mundus 
Vi i Turisme a la URV

La URV, qualificada com a 
universitat transparent per 
segon any consecutiu

30 estudis de grau i 14 de 
màster de la URV, acreditats 
per AQU Catalunya

El CRAI, el sistema de 
biblioteques més eficient de 
les universitats de l’Estat

Testimonis i música en suport als 
refugiats, amb la campanya Casa 
Nostra, Casa Vostra i la URV

El Viver d’Empreses de la 
FURV, el segon millor a difondre 
l’esperit emprenedor

La Nit URV fa protagonistes el 
professorat associat i les empreses 
i institucions col·laboradores

La URV celebra els 25 anys amb un 
acte acadèmic al Teatre Tarragona

La Jornada Universitat i Món Laboral 
promou el diàleg amb les empreses

La Universitat divulga l’obra 
poètica d’Antoni Rovira i Virgili

SETEMBRE MARÇ

Neix la Càtedra URV per a 
l’estudi del fet casteller

La comunitat universitària 
celebra els 25 anys de la 
URV a la festa de la TAP

El II Pla Estratègic de Recerca 
i Innovació marca el camí 
per als propers anys

Oberta la nova residència 
universitària Tarragona Mediterrani

Els Grups d’Atenció a la Víctima 
dels Mossos d’Esquadra reben la 
Distinció M. Antònia Ferrer 2017

La Coral i l’Orquestra de la URV 
omplen la Catedral de Tarragona 
amb el Rèquiem de Mozart

La doctoranda de la URV 
Judit Morlà participa a la 
final estatal del concurs de 
monòlegs científics Famelab

“Retrats de vi”, entre els 
millors llibres d’enologia del 
món al Gourmet Awards

18 19

OCTUBRE

ABRIL MAIG

JUNY

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER JULIOLFEBRER



20 21



22 23

REIALS COL·LEGIS (Tortosa) Josep Giribet, gencat.cat



C/ de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona
info@urv.cat / +0034 977 55 80 00
www.urv.cat


