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Departament d’Estudis de Comunicació

Tercera missió

Núria Araüna

 – Jurat del festival de cançó d’autor Monocicle 2017 de Vilanova i la Geltrú. 16 de 
setembre del 2017 

 – Participació al diàleg «Els treballs de les cineastes: formació, coneixement i apre-
nentatges», organitzat conjuntament per CIMA-Catalunya i Mostra Internacional de 
Films de Dones. Barcelona, 7 de novembre del 2017.

 – Presentació i debat del documental Death in the Terminal al festival Miniput 2017. 
Barcelona, 25 de novembre del 2017 (juntament amb Laia Quílez).

 – Moderació de la jornada professional del REC 2017: Women in European Audi-
ovisual Industry. També presentació i conducció del debat d’algunes pel·lícules. 
Tarragona, 8 de desembre del 2017.

 – Moderació de la taula rodona: «Quines institucions volem?», de les jornades de 
l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. 
Barcelona, 28 de febrer del 2018.

 – Moderació i participació al debat taula rodona arran de la projecció del documen-
tal DIA-R al Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú. 16 de març del 2018.

Jordi Farré

 – Membre del jurat dels Premis Mañé i Flaquer de Torredembarra sobre periodisme 
local i comunicació turística.

Juan Luis Gonzalo

 – Coordinació del Projecte Pont del Consell Social: «Aula de jocs: els jocs de taula com 
a espais d’aprenentatge i interacció» amb les escoles El Serrallo i de Pràctiques de 
Tarragona. Curs 2017-18 (juntament amb Antoni Pérez-Portabella i Natàlia Lozano).

 – Participació en el Projecte Pont del Consell Social: «Euritage didàctic. Paisatge i 
patrimoni identitari d’Europa: ciutats catedralícies com a memòria viva», amb les 
escoles Pau Delclòs, El Miracle i Saavedra de Tarragona. Curs 2017-18 (coordinat 
per Antoni Pérez-Portabella).

 – Participació a la taula rodona «Joc i aprenentatge» a la Jornada sobre Joc i Aprenen-
tatge de la Xarxa d’Innovació Docent sobre Joc i Aprenentatge de la Universitat de 
Girona. Girona, 23 de gener del 2018.

 – Membre del jurat de la fase local de la lliga de debat de secundària de la Xarxa 
Vives. Tarragona, 23-24 de febrer del 2018.
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 – Organització del Fòrum Ludicrum. Aproximació a les llengües i cultura clàssiques 
a través dels jocs de taula, curs per a professors de clàssiques i públic en general. 
Tarragona, abril-maig del 2018.

 – Presentació de PACTUM: joc interactiu sobre la ciutat medieval de Tarragona, en el 
curs d’estiu de la URV: Tarragona Medieval. Memòries, Paisatges i Patrimoni. Tarra-
gona, 15 de juny del 2018 (juntament amb Antoni Pérez-Portabella).

 – Disseny i sessions de divulgació de la simulació L’Umbral per a la sensibilització 
del sensellarisme amb la càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV a La Salle Tarra-
gona (5 de juny del 2018) i el Casal l’Amic de Tarragona (9 de juliol del 2018).

Sunsi Huertas

 – Participació en el projecte APS (Aprenentatge Servei) amb l’assignatura Tècniques de 
les Relacions Públiques del Grau de Publicitat i Relacions Públiques. Col·laboració 
amb l’Ajuntament de Reus en una campanya contra l’assetjament sexual dels joves.

 – Conferència inaugural: «Trucs per millorar la comunicació digital en el sector dels 
esdeveniments i turisme» en la jornada Networking d’Esdeveniments i Turisme. 
Valls, 7 de juny de 2018.

Bernat López

 – Membre del Patronat del Consell de la Informació de Catalunya en representació de 
la Facultat de Lletres.

 – Membre del jurat dels XXIX Premis CAC a la investigació sobre comunicació audi-
ovisual. Barcelona, 11 de desembre del 2017.

 – Membre del jurat del concurs European Youth Debating Competition 2018, elimi-
natòria espanyola. URV, 24 d’abril del 2018.

Natàlia Lozano

 – Participant a la taula rodona «Recerca en Comunicació: transversalitat, innovació i 
professionalització» organitzada amb motiu de la inauguració del curs acadèmic de 
la Societat Catalana de Comunicació. Universitat Rovira i Virgili (Campus Catalunya), 
26 d’octubre del 2017 (juntament amb Jordi Prades, Carlota Moragas i Anna Sendra).

 – Participació en en el Projecte Pont del Consell Social: «Aula de jocs: els jocs de 
taula com espais d’aprenentatge i interacció» amb l’Escola de Pràctiques i l’escola 
El Serrallo de Tarragona. Curs 2017-18 (juntament amb Antoni Pérez-Portabella i 
Juan Luis Gonzalo).

 – Representant de la Facultat de Lletres al Consell Alumni URV.
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Marta Montagut

 – Participació a les taules de participació sectorial: Cultura i Audiovisual dels Espais 
d’Acció Col·lectiva per al Desenvolupament Local i l’Ocupació organitzades per la 
Casa d’Oficis de Mas Carandell i l’Ajuntament de Reus. Reus, 24 d’abril del 2018.

 – Participació en l’acte de presentació de resultats de les taules de participació sectorial 
dels Espais d’Acció Col·lectiva al Centre d’Art Cal Massó. Reus, 12 de juny del 2018.

 – Impartició de la xerrada «Iniciar-se en el sector audiovisual. Un món no tant llunyà» 
en el cicle de xerrades a la Casa d’Oficis de Creació i Producció Audiovisual i Víde-
ojocs de Mas Carandell. Reus, 20 de juny del 2018.

Antoni Pérez-Portabella

 – Participació al curs destinat a la formació de polítics mexicans de l’Estat de Potosí 
(FURV-F17183N): Gobernanza, Gestión y Comunicación Política. Reus (FURV), del 
24 d’agost al 15 de setembre del 2017.

 – Tutorització d’un TFG validat per la Comissió de Docència de la URV com una expe-
riència APS (aprenentatge servei) per la col·laboració entre les estudiants (Anna Prat, 
Núria Coromines i Sílvia Robert) i el Col·legi de Psicòlegs (demarcació de Tarragona).

 – Jurat de la fase local de la lliga de debat de secundària de la Xarxa Vives. Tarragona, 
23-24 de febrer del 2018.

 – Realització de xerrades a les Aules de la Gent Gran de la URV al centre cívic Mig-
jorn de Reus i el Centre de Jubilats de Santa Coloma de Queralt. Febrer del 2018

 – Premi del Consell Social URV a la Qualitat Docent 2018 en la modalitat col·lectiva 
amb la candidatura: «Horts socials a la URV: L’educació ambiental per a la innovació 
social».

 – Coordinació amb el Servei d’Esports de la URV del curs d’iniciació: Aigües Obertes, 
destinat a la comunitat URV. Juny del 2018

 – Cooordinació i realització del curs: Com Fer un Bon Elevator Pitch destinat a alum-
nes de secundària a l’Ateneu de Cambrils i organitzat per l’Ajuntament de Cambrils. 
3-5 de juliol del 2018

 – Membre del projecte d’innovació: «Integració de les Aules de la Gent Gran de la URV 
als ensenyaments curriculars de grau i postgrau». Maig del 2018-maig del 2019.

Laia Quílez

 – Participació a En Diàleg: «Els treballs de les cineastes: formació, coneixement i 
aprenentatges», organitzat conjuntament per CIMA-Catalunya i la Mostra Internaci-
onal de Films de Dones. Barcelona, 7 de novembre del 2017.

 – Participació en la presentació del llibre Cinemascope, de Sergi de Diego Mas, a la 
llibreria Nollegiu. Barcelona, 27 de juny del 2018.
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Iolanda Tortajada

 – Organització d’una xerrada a la URV sobre la situació de les persones refugiades, a 
càrrec de Juli Tello, de Stop Mare Mortum. Campus Catalunya de la URV, 26 d’octubre 
del 2017.

 – Moderació d’una taula rodona a la jornada Discurs d’Odi i Mitjans: «Per un discurs 
inclusiu en el periodisme esportiu», organitzada per la mesa de la diversitat del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Barcelona, 15 de juny del 2018. 

Cilia Willem

Participació en projectes Erasmus+, curs 2017-18:

 – Art4Act: «Diversity dismantling discrimination»

 – The ROOTS & ROUTES Experience 2017: «Performing arts for an inclusive Europe»

 – OnGea!: «Online gear enhancing youth work»

 – Same Love, Same Rights: «Young arts for LGBTIQ+ equality» (SLSR)


