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Impuls a desenvolupament territorial

Programa de càtedres

Càtedra URV-DOW de Desenvolupament Sostenible   

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació 
Campus Vila-seca
C/ Joanot Martorell, 15 – 43480 Vila-seca (Tarragonès)
Tel. 977 299 481
desenvolupament.sostenible@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html

Dr. Òscar Saladié Borraz, director                                                       

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Dow Chemical Iberica

Principals activitats per generar i socialitzar el coneixement:

• Desenvolupament del projecte MOUDS (mòduls universitaris en ciència del 
desenvolupament sostenible). Disponible a partir del web de la càtedra i del 
web: www.desenvolupamentsostenible.org (setembre 2017 - juliol 2018)

• Participació al programa Fem recerca de la URV. Taller «Ethica. El joc de les 
finances ètiques», dirigit a estudiants de secundària (octubre-desembre 2017)

• Patrocini de l’edició 2018 de la First Lego League: Hydrodynamics (desembre 
2017)

• Taller «Ethica. El joc de les finances ètiques», dirigit a estudiants de la URV 
(curs 2017-18)

• Conferències URV realitzades en instituts d’educació secundària (curs 2017-
18)

• Patrocini de les XI Jornades sobre Química Verda (abril 2018) 
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• Organització i patrocini del Curs Dow/ETSEQ (abril 2018)

• Patrocini de la fase estatal de la 9a Olimpíada de Geografia (abril 2018)

• Organització de la conferència del professor Hieu Van Duong (Departament 
de Ciències Ambientals, Hue University of Science, Vietnam): «Principals rep-
tes ambientals al Vietnam» (abril 2018)

• Participació a la Universitat Catalana d’Estiu (juliol 2018, Manresa) en la taula 
rodona: «Canvi climàtic i model energètic».

Principals activitats de difusió i divulgació:

• Organització del IX Concurs de Fotografia de la Càtedra Dow/URV de Desen-
volupament Sostenible (abril de 2018)

• Divulgació de qüestions ambientals mitjançant articles d’opinió al Diari de 
Tarragona (curs 2017-18)

Càtedra URV Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació
d’Empreses

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació
Campus Bellissens
Av. de la Universitat, 1 – 43204 Reus
Tel. 977 759 826 – Fax 977 759 810
emprenedoria@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/index.html
http://urvempren.cat/

                          

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Consell Social de la URV 

Diputació de Tarragona

ACC1Ó (Delegació de Tarragona), Ajuntament d’Altafulla, Ajuntament d’Amposta, Ajun-
tament de Calafell, Ajuntament de Cambrils (Cambrils Emprèn), Ajuntament de Flix (Flix 
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GIE),  Ajuntament de Gandesa,  Ajuntament de Móra la Nova, Ajuntament de Reus (RE-
DESSA), Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Salou, 
Ajuntament de la Selva del Camp, Ajuntament de Tarragona (Tarragona Impulsa), Ajunta-
ment de Torredembarra, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de Valls (IMDL Vallsgenera), 
Ajuntament de Vandellòs-Hospitalet de l’Infant (IDETSA), Ajuntament del Vendrell (l’EINA), 
Ajuntament de Vila-seca, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Cam-
bra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tortosa, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls, Confede-
ració Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), Consell Comarcal del Baix Ebre 
(Baix Ebre Innova), Consell Comarcal del Baix Penedès, Consell Comarcal de la Conca 
Barberà (Concactiva), Consell Comarcal del Priorat, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
Consell Comarcal de la Terra Alta, Creu Roja (Delegació de Tarragona), Fundació Formació 
i Treball, Jove Cambra Internacional de Catalunya (JCI), Petita i Mitjana Empresa de Catalu-
nya (PIMEC), Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)

Principals activitats per generar i socialitzar  coneixement:

• Seminari L’Aventura d’Emprendre, amb Jordi Barrés, el 14/09.

• Curs: Eines i Metodologies per a l’Emprenedor Actual, a Reus, del 27/09 al 
31/10.

• Programa InJUè challenge a 9 instituts de la demarcació de Tarragona de no-
vembre a maig.

• Curs: Itinerari d’Autoconeixement cap a l’Èxit Empresarial i Professional, a Tar-
ragona, del 17/10 al 21/11.

• Taller: «Orientar-se a la productivitat i a la consecució de resultats empresari-
als», amb Gerard Isern, el 25/10.

• Curs: Eines Pràctiques per Defensar el teu Projecte: «Influència i persuasió», a 
Calafell, els 14 i 16/11.

• Seminari: «Fiscalitat per a cooperatives», amb Sabrina Ejarque, el 14/12.

• Formacions a les 10 empreses emergents de l’Acceleradora Ebre Up com a les 
de l’Acceleradora Camp Tgn Up de febrer a setembre.

• Participació al programa Creixement empresarial per a empreses de maig a 
juny.

S’han celebrat unes 77 reunions de treball amb 63 emprenedors, possibles emprenedors i 
empreses ja constituïdes (revisió de plans de negoci, identificació de riscos i oportunitats, 
recerca d’un model econòmic i financerament sostenible, utilització del treball en xarxa).
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Principals activitats de difusió i divulgació:

• Col·laboració amb la Diputació de Tarragona en els V Premis Emprèn en el 
comitè d’avaluació dels projectes participants al concurs.

• Dimarts Emprenedor: «Vine que t’ho explico! Eines per treballar el nostre dis-
curs en escena», amb Ana González, el 18/07.

• Col·laboració amb el Consell Social de la URV en els ajuts a les millors idees 
emprenedores i en el comitè d’avaluació dels projectes participants al premi 
de l’octubre.

• Dimarts Emprenedor: «La transformació del sector del càmping: innovació o 
oblit», en una taula rodona el 26/09.

• Dimarts Emprenedor: «Posicionament a les xarxes», amb Oscar Rodríguez, el 
10/10.

• IV Jornada Cooperativisme i Economia Solidària el 19/10.

• Dimarts Emprenedor: «Pacte de la Reforma Horària: Objectiu 2025», amb Fa-
bian Toledano, el 28/11.

• III Jornada d’Emprenedoria Social a Reus, el 13/12.

• Dimarts Emprenedor: «Una experiència d’emprenedoria científica a la URV», 
amb Josep Maria Gastó, el 19/12.

• Conovocatòria dels III Premis al Millor Treball de Fi de Grau sobre Cooperati-
visme el gener 2017.

• Conferència: «La subhasta judicial: crònica d’una mort anunciada», amb les 
fundadores de Litigest, el 13/03.

• Jornada d’Economia Circular i Emprenedoria Juvenil, a Tarragona, el 11/05.

• Assessorament d’Emprenedoria al BizBarcelona, el 31/05.

• Segona edició del concurs Pitch & Win dintre del marc de la jornada del Dia 
de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya.

• 5è Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya, a Reus, el 14/06.

Impactes en premsa: 

15 articles

Xarxes:

• Facebook

• Twitter
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Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades 

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació    
Campus Sescelades 
Av. dels Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona 
Tel. 977 558 270 – Fax 977 559 710 
unescoprivacychair@urv.cat
http://unescoprivadesa.urv.cat/

Dr. Josep Domingo Ferrer, director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

UNESCO

Principals activitats per generar i socialitzar el coneixement

• Publicació de 26 articles en revistes ICI JCR

• Publicació de 16 articles en congressos

• Publicació de 10 capítols de llibre

• Publicació d’un llibre internacional com a autors

• Publicació d’un llibre com a editor

• Presentació de 4 tesis doctorals

• Publicació del 10è volum de la revista científica Transactions on Data Privacy

Principals activitats de difusió i divulgació

• Impartició de 10 tutorials internacionals sobre privadesa (European Institute 
for Theoretical Neuroscience (EITN), París; Central European University, Buda-
pest, Hongria; Col·legi d’Economistes de Catalunya, Reus; Huawei Headquar-
ters, Shenzhen, Xina; Université du Québec, Mont-real, Canadà; University of 
Newcastle, Newcastle, Austràlia; School of Information Technology, University 
of Sydney, Austràlia; IDP 2017, Barcelona; Fondation Brocher, Hermance, Gi-
nebra, Suïssa; I Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya, Barcelona).
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• Impartició de 4 conferències invitades («European Institute for Theoretical 
Neuroscience (EITN)», París; «Justice in Big Data: When Theory meets Prac-
tice», Central European University, Budapest, Hongria; «Privacy Engineering 
Research and the GDPR: a Trans-Atlantic Initiative», Lovaina, Bèlgica; 13th 
International Conference on Internet, Law and Politics - IDP 2017, Barcelona).

• Coorganització directa de dos congressos (Joint UNECE/Eurostat Work Session 
on Statistical Data Confidentility, Skopje, Macedònia; Data Privacy Manage-
ment International Workshop, Oslo, Noruega).

• Participació en el comitè de programa d’11 congressos internacionals de segu-
retat i privadesa.

• Acords de patrocini de 4 congressos (PAIS 2017, MDAI 2017, DPM 2017, 
UNECE 2017).

Càtedra internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació 
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 558 532
http://www.urv.cat/catedres/catedra_comunicacio/index.html
http://www.comunicacio.urv.cat/

Dr. Jordi Farré Coma, director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Repsol Petróleo, SA

Principals activitats per generar i socialitzar el coneixement:

MASTERDEC és un màster universitari oficial de la Universitat Rovira i Virgili impulsat pel 
Departament d’Estudis de Comunicació que, des dels seus inicis, compta amb el patrocini 
de la Càtedra d’Excel·lència en Comunicació URV/Repsol, la qual dona també suport al 
grup consolidat d’investigació ASTERISC. La particularitat del màster es fonamenta en l’ex-
periència  MASTERDEC  basada en la internacionalització i la personalització. Aquest pro-
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grama formatiu està enfocat a la gestió estratègica de la comunicació a les organitzacions, 
institucions i empreses i es troba molt alineat amb les activitats que Repsol duu a terme en 
l’àmbit de la comunicació i l’encaix de les seves accions al territori.

CATALAN JOURNAL OF COMMUNICATION AND CULTURAL STUDIES és una revista 
acadèmica de prestigi, semestral i interdisciplinària, que es publica des del Departament 
dels Estudis de Comunicació per l’editorial britànica Intellect. La càtedra ofereix suport a 
la CJCS a través de la subvenció de despeses de correcció dels originals anglesos. També 
compra alguns exemplars que la direcció de la revista distribueix en accions promocionals 
i de cortesia entre investigadors i professionals de la comunicació. El logotip de la càtedra 
apareix tant en la contraportada de tots els números de la revista des de la seva posada en 
marxa, el 2009, com també al blog i a les xarxes socials. Aquesta revista esdevé una plata-
forma per donar visibilitat a l’excel·lència internacional de la comunicació que es genera 
des de la URV i sota l’aixopluc de la càtedra Repsol. 

SEMINARIS I CONFERÈNCIES de formació relacionades amb pràctiques d’excel·lència co-
municativa, a càrrec de professionals i experts de primera línia, adreçats a l’alumnat de 
grau i de doctorat i a investigadors de la URV. 

Principals activitats de difusió i divulgació:

DIVULGACIÓ DELS 10 ANYS DE DIÀLEG I COMPROMÍS: Durant aquest any acadèmic 
s’ha fet difusió de la celebració dels 10 anys del naixement de la càtedra amb l’organitza-
ció d’actes commemoratius amb l’edició d’un tríptic i una jornada duta a terme al Paranimf 
de la URV el 18 d’abril. Amb motiu de la rellevància d’aquesta trajectòria es va comptar 
amb una conferència de Lluís Foix, així com també es va procedir a la signatura de reno-
vació del conveni de col·laboració URV/Repsol per estendre la continuïtat de la Càtedra 
d’Excel·lència de Comunicació durant tres anys més, fins al 2020.

PREMIS I CONFERÈNCIES: La càtedra ha pres part en el jurat de la 30a edició dels premis 
de periodisme Mañé i Flaquer de Torredembarra. S’ha donat suport també com en altres 
anys a l’Experiència de Periodista, organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, de 
la demarcació de Tarragona.   

FESTA DE PROMOCIÓ 2014-18: Com cada any la càtedra patrocina la celebració de les 
promocions graduades en els nostres estudis que enguany tindrà lloc el 25 de maig al Palau 
Firal i de Congressos de Tarragona, amb una afluència pel cap baix de 500 persones. 

Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació
Campus Bellisens
Av. de la Universitat, 1 – 43204 Reus
Tel. 977 758 905 – Fax 977 759 810
innovacio.empresa@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/innovacio_empresarial/

Dra. Mercedes Teruel Carrizosa, directora
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Diputació de Tarragona    

Principals activitats per generar i socialitzar el coneixement:

Seminaris del Departament d’Economia de la URV amb col·laboració 

• 13 de febrer 2018: Seminari d’Alessio Moneta (junt amb Alex Coad i Tommas-
so Ciarli) amb «Exporting and productivity as part of the growth process: Re-
sults from a structural VAR». Sala de graus de la Facultat d’Economia i Empresa.

• 13 de febrer 2018: Curs: Causal Analysis within the Framework of Structural 
Autoregressive Models, a càrrec d’Alessio Moneta (Scuola Superiore Sant’An-
na). Aula 0.7 de la Facultat d’Economia i Empresa.

• 26 d’abril 2018:  Simposi d’economia: e-Sports: «Quan un videojoc passa a 
ser un negoci de masses». Acte coorganitzat amb el Departament d’Economia 
de la Facultat d’Economia i Empresa (URV). Va comptar amb la presència de 
Carles Murillo, catedràtic d’Economia Aplicada (UPF); Jordi Roquer i Dorca, 
conseller delegat de l’agència de comunicació i esdeveniments SevenMila; 
Domingo Garcia, responsable de competicions del Nàstic eSports); José M. 
Andreu, director de Màrqueting  i Marca Nàstic; Andoni Payo, jugador del Mo-
vistar Riders; Malix, jugador del Nàstic eSports.  

Docència  relacionada amb la innovació

• Docència de l’assignatura obligatòria Innovació en un Entorn Global, de 3 CA, 
com a part del màster Mercats Internacionals, impartida a la Facultat d’Econo-
mia i Empresa durant el curs 2017-18 en llengua anglesa.

• Docència de l’assignatura obligatòria Innovació i Canvi Tecnològic, de 6 CA, 
en el grau Administració i Direcció d’Empreses, impartida a la Facultat d’Eco-
nomia i Empresa (Reus)  i al Campus Terres de l’Ebre durant el curs 2017-18.

• Docència relacionada amb la innovació en el IV curs del màster Emprenedoria 
i Innovació a la FEE de la URV durant el curs 2017-18.

• Assignatura Economia de la Innovació i Sistemes d’Innovació (6 CA).

• Assignatura Gestió de Projectes d’R+D+I (6 CA).

• Assignatura Vigilància Tecnològica (3 CA).

• Assignatura La Transferència Tecnològica (3 CA).

• Assignatura Polítiques d’R+D+I (3 CA).
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• Assignatura Innovació Tecnològica (3 CA).

• Assignatura Experiències en Centres Tecnològics (3 CA).

Principals activitats de difusió i divulgació:

Recerca (articles científics)

• Arauzo, Josep Maria; Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2018): «The role of 
science and technology parks as firm growth boosters: an empirical analysis in 
Catalonia», Regional Studies, 52:5, 645-658.

• García-Quevedo, J.; Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2018): «Financial cons-
traints and the failure of innovation projects», Technological Forecasting & So-
cial Change, 127, 127-140.

• Jové-Llopis, Elisenda i Segarra-Blasco, Agustí (2018): «Eco-innovation strate-
gies: A panel data analysis of Spanish manufacturing firms», Business Strategy 
and the Environnment, 1-12.

• Segarra, Agustí; Arauzo, Josep Maria i Teruel, Mercedes (2018): «Innovation 
and geographical spillovers: new approaches and empirical evidence», Regio-
nal Studies, 52:5, 603-607.

• Teruel, Mercedes i de Wit, Gerrit (2017): «Determinants of High-Growth Firms: 
Why Do Some Countries Have More High-Growth Firms than Others?», in 
Bonnet, Jean; Dejardin, Marcus; Garcia Perez de Lema, Domingo (ed.): Explo-
ring the Entrepreneurial Society: Institutions, Behaviors and Outcomes, Edward 
Elgar. 

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí (2017): «The Link between Gender Diversity 
and Innovation: What is the Role of Firm Size?», International Review of Entre-
preneurship, 15(3), 319-340.

Recerca (working papers)

• Méndez, Carles i Teruel, Mercedes (2018): «To acquire or not to acquire: Mer-
gers and Acquisitions in the Software Industry», Wp URV n.14-2018, ISSN 
1576-3382.

• Segarra, Agustí; Arauzo, Josep Maria i Teruel, Mercedes (2018): «Innovation 
and geographical spillovers: new approaches and empirical evidence», Wp 
URV n.15-2018, ISSN 1576-3382.

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí (2018): «Gender diversity, R&D teams and 
patents: An application to Spanish firms», WP URV n.11-2018, ISSN 1576-
3382.
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Comunicacions en congressos internacionals

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, «Gender Diversity, R&D teams and patents: 
An application to Spanish firms», CONCORDi conference, Joint Research Cen-
ter Sevilla (Commissió Europea), 2017.

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, «Gender Diversity, R&D teams and patents: 
An application to Spanish firms», Workshop on Challenges of Innovation Po-
licy, Reus, 2017.

• Teruel, Mercedes, «¿Es necesario reindustrializar la Unión Europea?», jornada 
Europa: Nuevos Tiempos ¿Nuevas Recetas?, a la Universidad de Castilla-La-
Mancha, abril 2018.

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, «Gender diversity, R&D teams and patents: 
An application to Spanish firms» , Workshop on the Organisation, Economics 
and Policy of Scientific Research (University of Bath, Regne Unit), abril 2018.

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, «Gender diversity, R&D teams and patents: 
An application to Spanish firms», Encuentro de Economía Aplicada (Universi-
dad de Alcalá), juny 2018.

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, «Gender diversity, R&D teams and patents: 
An application to Spanish firms», DRUID Conference (Copenhagen), juny 
2018.

• Méndez, Carles i Teruel, Mercedes, «To acquire or not to acquire: Mergers and 
Acquisitions in the Software Industry», Encuentro de Economía Aplicada (Uni-
versidad de Alcalá), juny 2018.

Estudis (documents de treball)

• Coll, E. (WP 2017): «El rol de la creativitat en la creació d’empreses a Catalu-
nya» 

• Mendez, C. (WP 2018): «Fusions i Adquisicions: El cas de la indústria del 
Software a Catalunya»

Premis WIPE

Premi 2017

• Elisenda Jové Llopis (URV - CREIP): «Eco-innovation strategies:a panel data 
comparison of Spanish service and manufacturing firms»

• Sebastian Ellingsen (amb O. Hernaes - Universitat Pompeu Fabra): «The Impact 
of Commercial television on Turnout and Public Policy: Evidence from Norwe-
gian Local Politics»



12

Premi 2018

• Karen Miranda (URV - CREIP): «Growth, heterogeneous technological interde-
pendence, and spatial externalities: Theory and evidence» (amb M. Manjón-
Antolín i O. Martínez-Ibáñez) 

• Damián Tojeiro-Rivero (Universitat de Barcelona): «Does regional knowledge 
capacity mediate the acquisition of external knowledge?» (amb R. Moreno)

Jornades realitzades per la càtedra

• Presentació de l’informe: «El rol de la creativitat en la creació d’empreses a 
Catalunya» elaborat per Eva Coll, investigadora del Departament d’Economia 
(URV).

• Conferència: «El Museu Casteller de Valls: un exemple local de com la creati-
vitat dona valor afegit» a càrrec d’Ignasi Cristià, escenògraf, dramaturg i pro-
ductor audiovisual.   

• 4 d’abril del 2018. Presentació de l’informe: «Fusions i Adquisicions: El cas 
de la indústria del software a Catalunya», a càrrec de Carles Méndez Ortega, 
investigador del Departament d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa 
(URV).

• 4 d’abril del 2018. Conferència: «Exemples de M&A a Grupo Castilla», a càr-
rec de Carles Castilla i Javier Castilla, sotsdirector general i director financer de 
Grupo Castilla, respectivament. 

• 4 d’abril del 2018. Conferència: «La innovació i generació de coneixement 
d’un Clúster Tecnològic», a càrrec de Gabriel Domènech, director del Cluster 
TIC Catalunya Sud. 

• 24 de novembre del 2018. Organització del workshop internacional: Workshop 
on Challenges of Innovation Policy. Com a keynote speakers es va comptar amb 
Pierre Mohnen de la UNU Merit, a la sessió inaugural, amb el títol: «The role of 
innovation and management practices in determining firm productivity growth: 
in developing economies» i, a la cloenda, amb Harald Oberhofer de la Vienna 
University, amb el títol: «The econometrics of innovation policy evaluation».

Informes de conjuntura del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Elaboració i presentació dels informes de conjuntura «L’economia del Camp de Tarragona 
i de les Terres de l’Ebre»:

• Setembre 2017: Presentació del tercer informe de 2017 a la Cambra de Co-
merç, Indústria i Navegació de Tarragona.

• Desembre 2017: Presentació del quart informe de 2017 a la Cambra de Co-
merç i Indústria de Valls.
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• Gener 2018: Presentació del primer informe de 2018 a la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Reus.

• Maig 2018: Presentació del segon informe de 2018 a la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Reus.

Assistència a workshops i xerrades sobre R+D i innovació

• Març 2017. Teruel, Mercedes; assistència al workshop Evaluación de Políticas 
de I+D e Innovación en España», Fundación de Estudios de Economía Aplicada, 
Madrid.

• Març 2017. Segarra, Agustí; Teruel, Mercedes i Jové, Elisenda; assistència i pre-
sentació en la sessió tècnica: «La Innovació empresarial: tres treballs de recerca 
aplicada», IDESCAT, Barcelona.

Accions per al foment de la innovació empresarial (visites i organitzacions d’events de 
divulgació)

• Novembre 2018. Visita i participació a l’iFest amb estudiants del màster Empre-
nedoria i Innovació i el màster Mercats Internacionals.

• 16-18 de març 2018: visita fira Alimentària. 

• 18 d’abril2018: Visita ICIQ (Institut Català d’Investigació Química) i CTQC 
(Centre Tecnològic de la Química a Catalunya). 

• 2 de maig 2018: Visita FURV i Centre Tecnio. 

• 9 de maig 2018: Visita parc de recerca biomèdica de Barcelona. 

• 23 de maig 2018: Visita a SEAT i Leitat. 

• 14, 15  i 16 de novembre 2017: I Cicle d’Economia i Innovació, lloc: sala de 
graus de la Facultat d’Economia i Empresa. Retransmissió de les pel·lícules 
Margin Call, Temps Moderns i Steve Jobs. Durant l’acte es van donar a conèixer 
les experiències de tres individus relacionats amb el món del cinema:

 – Daniel Villanueva, director d’ECIR, productor de Time Code

 – Antoni Badimon, gerent de Rambla de Cinema de Cambrils i tot un referent 
de potenciació del cinema a la província de Tarragona

 – Jaume Ripoll, creador de la plataforma Filmin, guardonat amb els premis: 
Ciutat de Barcelona 2013: I Best Innovative Company, premi Tendències 
2012 - El Mundo I Best New Company i Time Out Award 2011: I Best New 
Project.

• Realització d’un qüestionari sobre l’activitat innovadora de les empreses de 
l’economia del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 2017

• Realització d’enquestes sobre l’estat de l’economia del Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre 
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• Trobada amb les assessories, les consultories i els tècnics en general amb inte-
rès a assessorar empreses locals en matèria d’R+D+I.

Càtedra Economia Local i Regional  

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació  
Campus Terres de l’Ebre 
Av. de Remolins, 13-15 – 43500 Tortosa
Tel. 977 464 043
economialocal@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/economia_local_regional/

Dr. Juan Antonio Duro Moreno, director 

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Ajuntament de Tortosa

Diputació de Tarragona 

Ajuntament d’Amposta 

Principals activitats per generar i socialitzar el coneixement:

• Entitat promotora del VI Fòrum d’Ocupació Universitària, Tortosa, Campus Ter-
res de l’Ebre (maig 2018).

• Organització IV Concurs de Fotografia de la càtedra d’Economia Local i Regi-
onal per a la portada de l’Informe d’Economia Local i Regional Terres de l’Ebre 
2017.
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Principals activitats de difusió i divulgació:

• Realització i presentació pública dels Butlletins Trimestrals de Conjuntura Lo-
cal de les Terres de l’Ebre: La Sénia (novembre 2017), Gandesa (febrer 2018) i 
Tortosa (maig 2018).

• Realització i presentació pública dels Índexs Semestrals del Clima Empresarial 
a les Terres de l’Ebre: Amposta (desembre 2017) i Tortosa (maig 2018).

• Realització i presentació (juliol 2018) de l’Informe d’Economia Local i Regio-
nal de les Terres de l’Ebre. Any 2017. 

• Organització del seminari Eines Tecnològiques per a la Creació de Destinaci-
ons Turístiques Intel·ligents,  28 de setembre de 2017.

• Organització de la conferència «La planificació estratègica: Una eina per al 
futur de les ciutats (cas d’Ebrópolis)», a càrrec del Sr. Miguel Zarzuela, coordi-
nador general d’Ebrópolis i Mares Rodríguez, tècnic d’Ebrópolis, 17 d’octubre 
de 2017.

• Organització de la jornada Marques de Ciutat i Territori com a Estratègies Im-
pulsores de Desenvolupament, 24 d’octubre de 2017.

• Realització i presentació de l’Informe de la xarxa de ciutats  a les Terres de 
l’Ebre, 6 de febrer de 2018. 

• Realització i presentació de l’Informe sobre demografia i atur a les Terres de 
l’Ebre, 3 de maig de 2018. 

Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural a la Mediterrània

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials 
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 558 104 
cunesco.mediterrani@urv.cat
http://unescomed.org

Dr. Enric Olivé Serret, director
Sílvia Monserrate Gómez, coordinadora
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

UNESCO

Principals activitats:

Xarxes 

• EuroMed Permanent University Forum (EPUF) 

• International Advisory Council of WOCMES 

• Red Española de la Fundación Anna Lindh 

• European Academy of Religion 

• UNITWIN Network for Inter-Religious Dialogue and Intercultural Understanding 

• IEMed Board 

• CARDET Network on Migrants’ Integration 

• International Research Group for Culture and Dialogue. National University of 
Ireland, Galway Republic of Ireland 

• Institute of Middle and Far Studies of Jagiellonian University (Erasmus + pro-
posal) 

• Avaluador ANVUR (Agenzia Nationale per la Valutazione dei Sistema Univer-
sitario e della Ricerca) 

• Avaluador AGAUR 

Formació 

• Doctorat en Societats Històriques, Territori i Patrimoni (menció de qualitat) 

• Doctorat conjunt amb l’Université Paris 8 i l’Institut Française de Géopolitique 

• Cicle de conferències a l’IEMed sobre temàtiques d’actualitat política i econò-
mica relacionades amb el Mediterrani. Febrer-març 2018 

Recerca 

• Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya UNESCOMED 
2014 SGR 1646. 
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• Projecte «Dinámicas y actores transnacionales en la región MENA: Una ge-
nealogía histórica de élites y movimientos sociales entre lo local y lo global» 
(projecte TRANSMENA), coordinació: UAB. 

• Projecte SPIN_Sport for Inclusion Nº579630-EPP-1-2016-1-FR-SPO-SSCP, co-
ordinació: Groupement Européen de Coopération Territoriale Pyrénées-Médi-
térranée. 

• Projecte «Multillingualism: Empowering Individual, Transforming Societies», 
AHRC Open World Research Initiative, coordinació: University of Cambridge. 

• Ajut ÈXIT URV: «La dimensió espiritual: un nou horitzó per a la integració de 
la diversitat cultural i religiosa». 

• Ajut Erasmus Paris8. 

• Projecte Learning to Live. 

Projectes presentats a convocatòries

• ICREA Senior – Prof. Mohamed Kerrou. 

• «Métropoles: crises et mutations dans l’espace euro-méditerranéen», projec-
te TRANSPOL: «Transitions démocratiques et politiques métropolitaines dans 
l’Espagne contemporaine», «Cross-spots culturali (crosSspot): Pensare il futuro 
dell’Europa contro l’euroscetticismo» 

• «The spiritual dimension: a new horizon for the integration of cultural and re-
ligious diversity_SPIRIT», H2020 CULT-COOP-05-2017 Religious diversity in 
Europe – past, present and future. 

• «The spiritual dimension: a new horizon for the cohesion of cultural and religious 
diversity_SPIRIT», RecerCaixa, juliol 2017. 

• «The spiritual dimension: a new horizon for the cohesion of cultural and religi-
ous diversity_SPIRIT», convocatòria Ajuts Afers Religiosos –AGAUR, juliol 2017. 

• Participació en les Jornades Diplocat, Barcelona, 11/06/17. 

• Intervenció Colloque Euro-méditerranéen: «Reunir société civili, praticiens et 
chercheurs pour prévenir la radicalisation», Marsella, 3-5/07/17. 

• Participació en la reunió del Consell Consultiu de la Fondation Assemblée des 
Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée, París, 6-7/07/17. 

• Reunió Anna Lindh Foundation, Madrid, 13/09/17. 

• Inauguració del curs acadèmic i nomenament de professor distingit, Tortosa, 
22/09/17. 

• Focus Meditarrania Swab, Barcelona, 28/09/17 – 01/10/17. 

• Seminari Naming the Sacred, Jerusalem, 15-17/10/2017. 

• Presentació de la conferència «Le décès des traités de Westphalie» a l’Univer-
sité de Cluj-Napoca, Cluj, 26/10/17. 

• Seminari i sessió de cloenda (Erasmus + Sport), Mollet del Vallès, novembre 2017. 
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• Seminari Tres Mirades sobre l’Extremisme Violent a Tunísia, a l’IEMed, Barce-
lona, 25/01/18. 

• Reunió del projecte B.Link, Barcelona, 25/04/18. 

• Curs de Restauració de Paper. Arxiu Històric de Tarragona, 22/05/18. 

• Reunió Euroregió i Generalitat per prospecció de nous projectes de recerca, 
Barcelona, 24/05/18.

• Participació al seminari Pràctiques sobre Radicalitzacions, Brusel·les, 06/06/18. 

• Reunió dels Consells Esportius de Catalunya, el Vendrell, 11/06/18. 

• Sessió de treball al voltant de materials pedagògics sobre migracions i refugiats 
Entre Terres, Barcelona, 12/06/18. 

• Intervenció de 60’ a Tarragona Ràdio sobre la situació geopolítica al Mediter-
rani, 27/06/18. 

• Seminari IdeaBorn Civic Education for Youth in the Mediterranean, Palau de 
Pedralbes – Barcelona, 28-29/06/18. 

• Organització i intervenció en actes de sensibilització per a l’ajut dels refugiats 
sirians: 

 – Conferència «Els refugiats sirians. Dels orígens del conflicte de Síria i l’actual procés 
d’acollida», Bellpuig, setembre 2017.

 – Exposició fotogràfica «Shuhud/Testimonis», de l’artista siriana Carole Alfarah, IE-
Med, Barcelona, octubre 2017.

 – Xerrada de sensibilització a l’Escola Mare de Déu de l’Horta d’Ivars d’Urgell, març 
2018. 

 – Volta solidaria a l’estany d’Ivars d’Urgell. Ruta interpretativa en un entorn natural 
per recaptar fons a favor de Pro Activa Open Arms i sensibilitzar la població de la 
dramàtica situació que es viu actualment entorn el Mediterrani, maig 2018 https://
youtu.be/7iQlq68w400.

Participació en tribunals de tesi:

• Anna Marotta. «Les sharia courts et l’application de la loi islamique en Europe: 
une analyse de droit comparé et géopolitique». Universitá di Napoli. Juliol 2017 

• Benet A. Albertí Genovart. Universitat Illes Balears. Palma de Mallorca, 
20/09/17 

• Oriol Martínez Peiruza. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 
20/04/18 

• Kamal Ahmad Hassan Alzghoul. Universitat Illes Balears. Palma de Mallorca, 
10/07/18 

• Natàlia Motos. «El tractament de la mitologia en el heavy metal i els orígens de 
la performance a l’ escenari». 

• Selin Altunkayanak. «Women in forced immigration: the experiences of Syrian 
refugee women in Turkey» (codirecció amb Galatasaray University) 
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• Xavier de Luca. «Art actual a Tunísia i Algèria. Visions creuades, resistència 
creativa i procés de democratització» 

• Lokman Sazan. «A Comperative Study on the Representation of Genocide in 
the Collective Memories of Armenians from Mardin in Argentina and in Turkey» 

• Nevena Markovic. «Encoding the (In)Tangible Landscape(s): Poetics and Semi-
osis of Space and Memory. Community as a Landscape of Intangible Heritage 
– Reflections from Serbia and Greece (Crete)» 

Càtedra en Ciència i Humanisme 

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials 
Campus Sescelades 
Av. Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona 
Tel. 977 559 687 
catedra.ch@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/ciencia_humanisme/index.htm

Dr. Alex Arenas Moreno, director 

Continua amb les activitats habituals de la càtedra

Càtedra d’Inclusió Social

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials
Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35 – 43002 Tarragona
Tel.: 977 558 350
cinclusiosocial@urv.cat

http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/index.html

Dra. Carme Borbonès Brescó, directora honorífica
Dr. Àngel Belzunegui Eraso, director
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Fundación Endesa

Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Principals activitats per generar i socialitzar el coneixement:

• Encyclopédie des Migrants. Coordinació científica del projecte, presentat a la 
UE amb partenariat d’universitats franceses i espanyoles. Finalització del pro-
jecte: desembre de 2017.

• «El pentecostalisme a Catalunya: anàlisi de la seva implantació en context mi-
gratori». Investigació finançada per la Direcció General d’Afers Religiosos de 
la Generalitat de Catalunya. Període: 2017-18.

• Projecte d’investigació: «Consums de drogues i vulnerabilitats socials en ado-
lescents», conjuntament amb el Centre de Recerca en Antropologia Mèdica de 
la URV i l’Equip de Prevenció de les Addiccions de l’Ajuntament de Tarragona. 
Finançat pel Centre Reina Sofia d’Adolescència i Joventut. Finalització: primer 
trimestre de 2018. 

• «Estudi sobre les condicions de vida de la població del barri antic de Valls, al 
costat del Pla d’inclusió social de l’Ajuntament de Valls». Finalització: primer 
trimestre de 2018.

• Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus. Trobades periòdiques al 
llarg del curs 2017-18. Diferents seus dels ajuntaments de Tarragona i Reus. La 
càtedra col·labora en aquesta Taula amb l’Ajuntament de Tarragona i l’Ajun-
tament de Reus, la Generalitat de Catalunya, l›Agència Catalana del Consum, 
l›Institut Català d›Energia, representants de les principals companyies submi-
nistradores d›energia (electricitat, gas), i la càtedra UNESCO de Sostenibilitat, 
entre d›altres.

• Suport tècnic a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS). La 
càtedra d›Inclusió Social segueix mantenint la col·laboració amb l›IMSS, de 
manera ininterrompuda des de l›inici de la seva creació, el 2011. Concre-
tament, es realitzen tasques de suport tècnic i assessorament a l›Observatori 
Social de Tarragona.

• Elaboració de l’informe «Diagnosi social a Catalunya. L›estat de la pobresa 
2017», encarregat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.

• Elaboració de l’informe «Avaluació del Pla de lluita contra la pobresa de la 
Generalitat de Catalunya 2017», encarregat pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

• Elaboració de l’informe «La segregació escolar a Tarragona», encarregat per 
l›Institut Municipal d›Educació de Tarragona. Lliurament: octubre 2017.
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• Coordinació del mòdul Jean Monnet: «The challenges of the European Uni-
on in the social agenda: poverty, inequality and social inclusion» (referèn-
cia: 587861-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-MODULE). Programa Erasmus+. Jean 
Monnet Activities Teaching and Research: Modules, Chairs and Centres of Ex-
cellence.

• Participació en el projecte de recerca finançat per RecerCaixa 2017-19: «AP-
Plying Mentoring: Innovaciones sociales y tecnológicas para la inclusión de las 
persones inmigrantes y refugiadas», liderat per la Universitat de Girona. 

• El director de la càtedra ha estat seleccionat per la FECYT per formar part de 
l’equip promotor per a l’assessorament al Parlament Espanyol en matèria de 
ciència. 2018. 

• Participació de la càtedra en la Comissió Mixta de l›Observatori Català de la 
Pobresa i la Inclusió Social, en col·laboració amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, durant el curs 2017-18.

• Participació en la Comissió de Desigualtats i Vulnerabilitat impulsada per la 
delegació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Principals activitats de difusió i divulgació:

• Organització de la I Jornada d’Educació per a la Inclusió, organitzada conjun-
tament amb la Fundació Estela. Aula Magna, Campus Catalunya - URV. 29 de 
juny 2018. Assistents: 220.

• Organització de la reunió per participar en la proposta del curs per a persones 
amb diversitat intel·lectual. Curs organitzat per la càtedra. Campus Catalunya. 
2 de juny 2018. Assistents: 31. 

• Participació com a ponent convidat al IV Simposi d’Actualització en Tabaquis-
me organitzada pel Col·legi de Metges de Catalunya i el Col·legi de Farmàcia 
de Catalunya. Lloc: Saló d’actes del Col·legi de Farmàcia de Tarragona. 24 de 
maig 2018. Assistents: 50. 

• Participació al Fòrum Smart VI: «Les addiccions tecnològiques, una problemà-
tica creixent entre adolescents». Aula Magna, Campus Catalunya. 18 d’abril 
2018. Assistents: 120.

• Organització i participació en el II Workshop Planeth Youth. Presentació dels 
resultats de l’enquesta sobre consums dels adolescents de Tarragona. 17 d’abril 
de 2018. Assistents: 120.

• Participació a la taula rodona “Joventut i marginació: drets i accions integrado-
res”. Cicle sobre Pau i Drets Humans. Centre de Lectura de Reus. 5 d’abril de 
2018. Assistents: 20. 

• Participació al Congrés Internacional d’Estudis Culturals Interdisciplinaris.  
Universitat Rey Juan Carlos. 2 de febrer 2018. Assistents: 60.



22

• Participació en la jornada Treball en Xarxa: «Oportunitats per a les persones 
sense llar», organitzada per ECAS Catalunya. Saló d’actes, CaixaForum de Tar-
ragona. 19 de desembre 2017. Assistents: 150.

• Organització de la jornada Economia Social i Gènere a la UE. Sala de graus, 
Campus Catalunya. 15 de desembre 2017. Assistents: 75.

• Presentació dels resultats de l’estudi «Segregació escolar a Tarragona». Octu-
bre 2017. Institut Municipal d’Educació de Tarragona. 5 de desembre 2017. 
Assistents: 75.

• Organització de la jornada Els Sistemes de Garanties de Rendes a Debat. Aula 
Magna, Campus Catalunya. 20 d’octubre 2017. Assistents: 110.

• Curs Jean Monnet edició 2017-18. Setembre 2017 - desembre 2017. Assis-
tents: 50 per 14 sessions. 

• Presentació dels resultats de la recerca Youth in Europe davant la comunitat 
educativa de Tarragona. Institut Municipal d’Educació de Tarragona. 19 d’octu-
bre 2017. Assistents: 45. 

• Presentació de l’estudi «L›acció social de l›Església i la seva contribució a la 
cohesió social a Catalunya», al I Aplec de Mestres i Professors Cristians de Ca-
talunya. Abadia de Montserrat. 7 d’octubre 2017. Assistents: 90.

Càtedra d’Habitatge 

Càtedres per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vincula-
des a problemàtiques socials
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 55 87 24
housing@urv.cat 
http://housing.urv.cat/ 

Dr. Sergio Nasarre Aznar, director
Dra. Estela Rivas Nieto, sotsdirectora

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Ajuntament de Reus

Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
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Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España 

Col·legi d’Administradors de la Propietat Immobiliària de Tarragona (COAPI Tarragona)

Col·legi de Notaris de Catalunya

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil de Catalunya

Ajuntament de Tarragona – SMHAUSA 

Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España

Principals activitats per generar i socialitzar el coneixement:

• Rehabilitació per renda (AGAUR, Generalitat de Catalunya i beca FI). 

• Gestió d’habitatge social (AGAUR, Generalitat de Catalunya i beca FI). 

• Nous reptes de la intermediació immobiliària d’habitatges (AGAUR, Generali-
tat de Catalunya,  beca FI i beca del Consejo General de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria de España). 

• Un nou dret d’arrendaments urbans per a Catalunya per afavorir l’accés a l’ha-
bitatge (ja finalitzat, CEJFE, Generalitat de Catalunya). 

• Projecte del Ministeri: «Reformando las Tenencias de Vivienda: El acceso a 
través del alquiler, la propiedad y su tributación y propuesta tributaria para una 
ordenación integral de la vivienda en propiedad y en alquiler» (ja finalitzat, 
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitividad, I+D).

• El règim jurídic dels condohotels (ja finalitzat, Fundació Banc Sabadell). 

• Projecte d’investigació ICREA, 2016-20. 

• «From sharing to caring: examining socio-technical aspects of the collaborative 
economy (SharingandCaring)», COST Action, 2017-20. 

• Documental El Umbral, sobre sensellarisme i desnonaments. 

• Projecte «The changing institutions of private rental housing: An international 
review – 10-country survey», per la UNSW, Austràlia (ja finalitzat).

• «The functioning of the real estate services for consumers in the European» (ja 
finalitzat).

• «Estudio sobre la accesibilidad de las viviendas en España» (ja finalitzat, Mutua 
de Propietarios). 

• Grup d’interès de la Generalitat de Catalunya.

• Beca José Castillejo.

• Projecte de treball juvenil (ja finalitzat, PEJ, Ministeri d’Economia i Competiti-
vitat).

• 16. Implementació de la Nova Agenda Urbana (UNI Habitat).
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• 17. L’execució civil privada: realització per persona o entitat especialitzada (ja 
finalitzat, R2B-URV). 

• 18. Experiència de simulació sobre la conscienciació del sensellarisme.

• 19. Sensellarisme Ajuntament de Tarragona.

• 20. Sensellarisme Generalitat de Catalunya.

• 21. RAE.

• 22. Web Infovivienda: http://www.infovivienda.es.

• 23. Vivienda Colaborativa (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitividad, 
I+D).

• 24. Grup de recerca consolidat Housing Research Group (AGAUR, Generalitat 
de Catalunya).

• 25. Grup de recerca reconegut de la URV (URV).

• 26. Projecte Socatel, de la Comissió Europea, H2020-EU.3.6.2.2.: «Explore 
new forms of innovation, with special emphasis on social innovation and cre-
ativity and understanding how all forms of innovation are developed, succeed 
or fail».

Principals activ itats de difusió i divulgació:

Organització:

• Organització del VI Seminari Internacional Empty Housing, Squatting and 
Community Rehabilitation, 25 i 27-09-2017. Nombre d’assistents: 30 perso-
nes. http://housing.urv.cat/2017-2/6workshopinternacional/

• Organització del XII Workshop Interdisciplinari Finançament de l’Adquisició i 
la Rehabilitació de l’Habitatge Assequible i Sostenible, 07-11-2017. Nombre 
d’assistents: 20 persones. http://housing.urv.cat/2017-2/12e-workshop-inter-
disciplinari-financament-de-ladquisicio-i-rehabilitacio-de-lhabitatge-assequi-
ble-i-sostenible/

• Organització del seminari internacional Socio-technical Aspects on Circular and 
Collaborative Economy, 16-03-2018. Nombre assistents: 80 persones. http://
housing.urv.cat/2018-2/international-seminar-cost-colaborativeeconomy/

• Organització del XIII Workshop Interdisciplinari Dret a l’Habitatge, Protecció 
Internacional dels Deutors Hipotecaris i Habitatge i Ciutadania, 10-05-2018. 
Nombre assistents: 26 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/13e-workshop-
interdisciplinar-dret-proteccio-i-ciutadania/

• Organització del VII Seminari Científic Internacional Polítiques, Accessibilitat 
i Finançament de l’Habitatge, 09-05-2018. Nombre assistents: 22 persones. 
http://housing.urv.cat/2018-2/7e-seminari-internacional-politiques-accessibi-
litat-financament/
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• Organització del IV curs d’estiu L’Habitatge Col·laboratiu i l’Entorn Urbà: 
«Reptes, oportunitats i amenaces», Valls, 15-06-2018. Nombre assistents: 35 
persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-col-laboratiu/

• Organització del postgrau Mediació, amb la FURV. Nombre assistents: 16 per-
sones. http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-mediacio/

• Organització del postgrau Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat. Nom-
bre assistents: 21 persones. http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-
agent-immobiliari/

• Organització del Dia Europeu de la Mediació, 27-01-2018. Nombre assistents: 
20 persones. http://housing.urv.cat/dia-europeu-de-la-mediacio-2/

Conferències, comunicacions, ponències:

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «Què passa amb l’habitatge» 
a la XXIX Setmana Cultural de l’Ateneu de Tarragona, 14-05-2018. Nombre 
assistents: 25 persones.

• Conferència de la Dra. Estela Rivas amb el títol «La fiscalitat de les operacions 
immobiliàries» al Curs d’Instruments de Política Local d’Habitatge, Diputació 
de Barcelona, 23/10/2017. Nombre assistents: 80 persones. https://www.diba.
cat/es/web/hua/-/curs-d-instruments-de-politica-local-d-habitatge

• El Dr. Sergio Nasarre ha participat en la segona edició de Speakeasy: «Usos i 
consums de l’habitatge». 12-05-2018. Nombre assistents: 60 persones. http://
www.monapart.com/es/magazine/noticias/usos-y-consumos-de-la-vivienda-
segunda-edicion-de-speakeasy

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «L’accés a l’habitatge avui» a 
la Jornada de Formació de la Fundació Mambré: «Context actual de tinences 
de l’habitatge i noves fórmules d’accés», 12-04-2018. Nombre assistents: 50 
persones. http://housing.urv.cat/participacio-de-diversos-investigadors-de-la-
catedra-a-la-jornada-de-formacio-de-la-fundacio-mambre/

• Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol «El contracte de lloguer i 
la masoveria urbana» a la Jornada de Formació de la Fundació Mambré: «Con-
text actual de tinences de l’habitatge i noves fórmules d’accés», 12-04-2018. 
Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/participacio-de-diversos-
investigadors-de-la-catedra-a-la-jornada-de-formacio-de-la-fundacio-mambre/

• Conferència del Sra. Nuria Lambea amb el títol «Bones pràctiques en la gestió 
d’habitatges socials» a la Jornada de Formació de la Fundació Mambré: «Con-
text actual de tinences de l’habitatge i noves fórmules d’accés», 12-04-2018. 
Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/participacio-de-diversos-
investigadors-de-la-catedra-a-la-jornada-de-formacio-de-la-fundacio-mambre/
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• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol «El règim de compravenda i el 
règim del contracte de mandat al Codi Civil de Catalunya» a la Jornada sobre 
el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Tarragona, 28-02-2018. Nombre assistents: 40 persones. http://www.icatarra-
gona.com/agenda/formacio-icat/2172/jornada-sobre-modificacions-del-llibre-
vi-del-codi-civil-de-catalunya/secretaria%40icatarragona.com 

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «Anti-evictions cases before 
Spanish courts» al congrés internacional Austerity on Trial: «Legal mobilisation 
and austerity policies in Europe», Université Libre de Bruxelles, Brussel·les, 21 
i 22-09-2017. Nombre assistents: 150 persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «Management, governance & 
decision making: status of property law, challenges & ways forward. Spain», 
al Workshop on Legal Considerations for Energy Efficiency Upgrades of Multi-
owner Apartment Buildings, Comissió Europea, DG-Energy, Brussel·les, 9-11-
2017. Nombre assistents: 30 persones.

• Ponència de la Dra. Blanca Deusdad, ponència, el projecte SoCaTel H2020 
a Eurofound (CE) en el marc de l’Experts Seminar on Digitalisation of Social 
Services. Brussel·les, 01-12-2017. Nombre assistents: 25 persones.

• Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol «Renovations in lieu 
of rent in Spanish Tenancy Law: challenges and opportunities» al  Seminari 
Zentrum für Europäische Rechtspolitik, de la Universität Bremen, 27-10- 2017. 
Nombre assistents: 10 persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «Injury to reputation and pri-
vacy in Spain» a la International Conference Protection of Personality Rights in 
EU Member States, Chamber of Attorneys at Law and Research Centre of Euro-
pean Private Law (Facultat de Dret, Uniwersytet Śląski), Katowice, Polònia, 
17-11-2017. Nombre assistents: 150 persones.

• Comunicació de la Dra. Milenka Villca amb el títol «Timeshare of holiday pro-
perty in Spain: operation, characteristics and taxtation System» al seminari in-
ternacional Socio-technical Aspects on Circular and Collaborative Economy, 
organtizat pe la càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, 16-03-2018. Nombre 
assistents: 15 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/international-seminar-
cost-colaborativeeconomy/

• Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol «Masoveria urbana: 
recomendaciones para usuarios y propietarios» a la jornada Buscant Solucions 
per les Cases Buides de Poble a l’Empordà, Sant Pere Pescador, 19-01-2018. 
Nombre assistents: 20 persones. 

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre al workshop Building Governance and 
Energy Efficiency: «Mapping the interdisciplinary challenge», University of Ox-
ford, 23-03-2018. Nombre assistents: 20 persones. https://www.law.ox.ac.uk/
news/2018-03-19-building-governance-and-energy-efficiency-mapping-inter-
disciplinary-challenge-shape

• Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol «Real Estate Crowdfun-
ding in Spain» al International Seminar on IT Law, Facultat de Dret, Aix-Mar-
seille Université. Ais de Provença, França, 23-02-2018. Nombre assistents: 20 
persones. https://openagenda.com/opendatacalendar/events/droit-des-techno-
logies-de-l-information?lang=en
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•  Comunicació de la Dra. Diana Marin amb el títol «Medidas para la captación 
de inversión inmobiliaria extranjera» al XIII Congrés de Ciència Regional d’An-
dalusia, 16-11-2017. Nombre assistents: 30 persones. http://housing.urv.cat/es/
la-dra-diana-marin-y-la-dra-milenka-villca-presentaron-sus-comunicaciones-
al-xiii-congreso-de-ciencia-regional-de-andalucia/

• Comunicació de la Dra. Milenka Villca amb el títol «La eficiencia energética 
en la vivienda e incentivos fiscales para promoverla» al XIII Congrés de Cièn-
cia Regional d’Andalusia, 16-11-2017. Nombre assistents: 30 persones. http://
housing.urv.cat/es/la-dra-diana-marin-y-la-dra-milenka-villca-presentaron-sus-
comunicaciones-al-xiii-congreso-de-ciencia-regional-de-andalucia/

• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol «Més enllà del lloguer o la ven-
da, projectes alternatius d›habitatge arreu del món» a la jornada Tens una Casa 
Buida, Lloguer o Venda o per Reformar, Riba Roja d’Ebre, 11-11-2017. Nom-
bre assistents: 15 persones. http://www.cowocatrural.cat/ca/agenda/buscant-
solucions-per-a-les-cases-buides

• Participació del Sr. Andrés Labella  a la taula rodona «Clínic legal per a pro-
pietaris» a la jornada Tens una Casa Buida, Lloguer o Venda o per Reformar, 
Riba Roja d’Ebre, 11-11-2017. Nombre assistents: 15 persones. http://www.
cowocatrural.cat/ca/agenda/buscant-solucions-per-a-les-cases-buides

• Conferència del Dr. Federico Adán amb el títol «Brexit jurídic del Tribunal 
Suprem» al XIII workshop interdisciplinari: Dret a l’Habitatge, Protecció Inter-
nacional dels Deutors Hipotecaris i Habitatge i Ciutadania, organitzat per la 
càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV,  10-05-2018. Nombre assistents: 26 
persones. http://housing.urv.cat/2018-2/13e-workshop-interdisciplinar-dret-
proteccio-i-ciutadania/

• Conferència del Dra. Diana Marin amb el títol «Compraventa de la ciudada-
nía de la Unión o de derechos de movilidad como fórmula para la captación 
de inversión inmobiliaria extranjera» al XIII workshop interdisciplinari: Dret 
a l’Habitatge, Protecció Internacional dels Deutors Hipotecaris i Habitatge i 
Ciutadania, organitzat per la càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV,  10-
05-2018. Nombre assistents: 26 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/13e-
workshop-interdisciplinar-dret-proteccio-i-ciutadania/

• Participació del Dr. Sergio Nasarre al Tedx Gracia amb el títol «Un hogar para 
tod@s», 07-10-2018. Nombre assistents: 90 persones. https://www.youtube.
com/watch?reload=9&v=K7ZTT6Yj0kw

• Conferència del Dra. Estela Rivas amb el títol «Impuestos vs Vivienda: ¿quién 
gana?» al Congrés Nacional d’Agents de la Propietat Immobiliària, 28 i 29-
09-2017. Nombre assistents: 400 persones. http://unioninmobiliaria.es/el-con-
greso-nacional-api-contara-con-ponentes-de-primer-nivel-el-proximo-mes-de-
septiembre-en-zaragoza/

• Participació del Dr. Sergio Nasarre a la taula rodona «El futuro de nuestra pro-
fesión. ¿Qué deberíamos ser y hacia dónde deberíamos ir?» al Congrés Nacio-
nal d’Agents de la Propietat Immobiliària, 28 i 29-09-2017. Nombre assistents: 
400 persones. http://unioninmobiliaria.es/el-congreso-nacional-api-contara-
con-ponentes-de-primer-nivel-el-proximo-mes-de-septiembre-en-zaragoza/
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• Participació de la Sra. Gemma Caballé a la taula rodona «El futuro de nuestra 
profesión. ¿Qué deberíamos ser y hacia dónde deberíamos ir?» al Congrés Naci-
onal d’Agents de la Propietat Immobiliària, 28 i 29-09-2017. Nombre assistents: 
400 persones. http://unioninmobiliaria.es/el-congreso-nacional-api-contara-
con-ponentes-de-primer-nivel-el-proximo-mes-de-septiembre-en-zaragoza/

• Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol «Repairs in lieu of rent 
in tenancy law: a new option for people at risk of housing exclusion» al con-
grés internacional Tenlaw, Països Baixos, 28 i 29-09-2018. Nombre assistentes: 
30 persones. http://housing.urv.cat/congres-internacional-tenlaw-a-groningen-
paisos-baixos/

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «The right to housing: constitu-
tional context and tangible contents» al congrés internacional organitzat per la 
European Network for Housing Research, ENHR, Tirana, 4, 5 i 6-09-2017. Nom-
bre assistents: 20 persones. http://housing.urv.cat/quatre-investigadors-de-la-ca-
tedra-assisteixen-al-congres-internacional-organitzat-per-la-european-network-
for-housing-research-enhr-a-tirana-els-dies-45-i-6-de-setembre-de-2017/

• Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol «Helping vulnerable 
people to become tenants: replacing the rent for payments in kind in Spanish 
tenancy law» al congrés internacional organitzat por la European Network for 
Housing Research, ENHR, Tirana, 4, 5 i 6-09-2017. Nombre assistents: 15 per-
sones. http://housing.urv.cat/quatre-investigadors-de-la-catedra-assisteixen-al-
congres-internacional-organitzat-per-la-european-network-for-housing-rese-
arch-enhr-a-tirana-els-dies-45-i-6-de-setembre-de-2017/

• Conferència del Sra. Gemma Caballé amb el títol «Can condohotels work as 
a residential alternative?» al congrés internacional organitzat per la European 
Network for Housing Research, ENHR, Tirana, 4, 5 i 6-09-2017. Nombre as-
sistents: 15 persones. http://housing.urv.cat/quatre-investigadors-de-la-catedra-
assisteixen-al-congres-internacional-organitzat-per-la-european-network-for-
housing-research-enhr-a-tirana-els-dies-45-i-6-de-setembre-de-2017/

• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol «Registered land and adverse 
possession in Europe: comparative remarks”en el International Conference New 
Perspectives on Acquisitive Prescription», Rijksuniversiteit Groningen, 11-05-
2018. Nombre assistents: 20 persones. https://www.rug.nl/rechten/congressen/
archief/2018/new-perspectives-on-acquisitive-prescription/programme.pdf

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «Spain ten years after the 
crisis: between “Robinprudence” and structural changes in housing law» al 
congrés internacional Civil Law Protection of Citizens in the Financial Crisi, 
Sveučilište u Zagrebu, 26-01-2018. Nombre assistents: 150 pesones. https://
www.pravo.unizg.hr/_news/22927/program%202.pdf

• Conferència de la Dra. Diana Marín amb el títol «Golden Visa como incenti-
vo a la inversión inmobiliaria extranjera en el contexto de la Unión Europea: 
residencia y ciutadania» a la Jornada sobre Temas Actuales de Nacionalidad y 
Extranjería, Facultat de Dret de la Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona. 21-
11- 2017. Nombre assistents: 50 persones.

• Conferència del Dr. Hèctor Simón amb el títol «Protecció de l’habitatge a Ca-
talunya vs la situació dels països europeus (prevenció dels desnonaments)» a la 
jornada Parlem sobre Habitatge, organitzada pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, Montmeló, 7-11-2017. Assistents: 50 persones. http://www.valleso-
riental.cat/media/repository/noticies/debats-habitatge/2010170949_programa-
debats-habitatge.pdf
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• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «La democratización del ac-
ceso a la vivienda: nuevas opciones» a les III Jornadas de Vivienda, Consell 
Insular de Menorca, Maó, 27-10-2017 Nombre assistents: 50 persones. http://
www.cime.es/contingut.aspx?IdPub=39933

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «“El derecho de propiedad y la 
vivienda: sus limitaciones por interés social. Responsabilidad de las entidades 
en la financiación del mercado inmobiliario», al Consell General del Poder 
Judicial, Madrid, 20-9-2017. Nombre assistents: 50 persones.

• Conferència de la Sra. Nuria Lambea amb el títol «Habitatge social i sensella-
risme» al workshop Emprenedoria i Sensellarisme, organitzat per Emprendedo-
res sin Techo, Tarragona, 26-10-2017. Nombre assistents: 50 persones. https://
www.tarragona.cat/cultura/agenda/2017/octubre/workshop-emprenedoria-i-
sensellarisme

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «Vivienda y economía col-
laborativa» a la jornada internacional Contratación y Consumo Colaborativo: 
«El nuevo reto del mercado en la economía digital», Barcelona, 20-10-2017. 
Nombre assistents: 100 persones. http://www.ub.edu/dret-butlleti/19-09-17/
Contratación_y_consumo_colaborativo.pdf

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre i el Sr. Isidre Monreal amb el títol «El 
Umbral: entre tener o no tener un hogar» al Pint of Science, Tarragona, 16-
05-2018. Nombre assistents: 50 persones. https://pintofscience.es/event/da-
16-pub-highland

• Participació del Dr. Sergio Nasarre al Summer Course Housing, Bremen, 25-
05-2018. Nombre assistents: 20 persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «Vivienda colaborativa y 
blockchain» al congrés Hacia una Nueva Cultura para el Acceso a la Vivienda, 
Saragossa, 11 i 12-06-2018. Nombre assistents: 40 persones. https://eventos.
unizar.es/21413/detail/hacia-una-nueva-cultura-juridica-para-el-acceso-a-la-
vivienda.html

• Conferència del Sr. Andrés Labella amb el títol «Instrumentos jurídicos y de 
financiación vigentes para adaptar el parque de vivienda al cambio demográfi-
co y desafíos que se plantean al marco legal del futuro» a la jornada La Casa 
en una Sociedad que Envejece, Sant Sebastià, 09-11-2017. Nombre assistents: 
150 persones.  http://etxelagunkoia.eus/presentaciones

• Conferència de la Dra. Gemma Caballé amb el títol «Tenencias intermedias: 
propiedad compartida y propiedad temporal» al congrés Hacia una Nueva 
Cultura para el Acceso a la Vivienda, Saragossa, 11 i 12-06-2018. Nombre as-
sistents: 40 persones. https://eventos.unizar.es/21413/detail/hacia-una-nueva-
cultura-juridica-para-el-acceso-a-la-vivienda.html

• Conferència del Dr. Federico Adán amb el títol «Clàusules abusives. On estem? 
Què es pot reclamar i què no? Clàusula IRPH, interessos de demora, despeses 
de formalització de la hipoteca, clàusules sòl, de venciment anticipat, multidi-
visa» al Seminari sobre Tutela Judicial en Contractació Bancària, organitzat pel 
Col·legi d’Advocats de Tarragona, 03-04-2018. Nombre assistents: 30 perso-
nes. http://www.icatarragona.com/agenda/formacio-icat/2235/seminari-sobre-
tutela-judicial-en-contractacio-bancaria/
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• Conferència de la Sra. Maridalia Rodríguez amb el títol «El acceso a la vivien-
da formal vía financiamiento hipotecario en la República Dominicana» al XII 
workshop interdisciplinari Finançament de l’Adquisició i la Rehabilitació de 
l’Habitatge Assequible i Sostenible, organitzat per la càtedra UNESCO d’Ha-
bitatge de la URV,  Tarragona, 07-11- 2017. Nombre assistents: 20 persones. 
http://housing.urv.cat/2017-2/12e-workshop-interdisciplinari-financament-de-
ladquisicio-i-rehabilitacio-de-lhabitatge-assequible-i-sostenible/

• Ponència de la Dra. Carmen Gómez amb el títol «Regulae iuris» a la Jornada 
en Memòria de M. Teresa Peralta, Lleida, 16-09-2017. Nombre assistents: 80 
persones. http://www.dpriv.udl.cat/export/sites/Dpriv/DRA.-PERALTA.pdf

• Conferència de la Sra. Emma López amb el títol «Conflicte o convivència?» al 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Lleida,  15-02-2018. Nombre 
assistents: 60 persones. http://www.tscat.cat/es/conferencia/dia-europeu-de-la-
mediacio-conflicte-o-convivencia

• Conferència de la Dra. Blanca Deusdad a la Clarity Conference: «Open Go-
vernment of the Future», Skellefteä, Suècia. Nombre assistents: 150 persones. 
https://www.clarity-conference.com/en/speakers

• Conferència de la Dra. Elisabet Cerrato amb el títol «Problemes pràctics de la 
subhasta judicial i alternatives» al cicle de conferències organitzades per la 
Secció de Dret Processal Civil, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, 14-
12-2017. Nombre assistents: 50 persones. http://www.icatarragona.com/agen-
da/formacio-icat/1874/conferencia-ldquoproblemes-practics-de-la-subhasta-
judicial-i-alternatives-rdquo/

• Comunicació  de la Sra. Emma López amb el títol «Criterios de evaluación 
de los servicios instituciones de mediación, al III Congreso internacional para 
el estudio de la mediación y el conflicto», Pontevedra, 7 a 9-06-2018. Nom-
bre assistents: 60 persones. http://mediando.webs.uvigo.es/schedule/simposio-
7-la-mediacion-de-conflictos-y-la-calidad-retos-y-posibilidades/#more-1671

• Participació del Dr. Sergio Nasarre al European Workshop on Housing parlant 
sobre «Repossessions in Spain», Dublín, 12-06-2018. Nombre assistents: 60 
persones. https://www.eventbrite.ie/e/the-european-experience-lessons-from-
abroad-in-housing-tickets-45765460725

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol «L’habitatge i la tecnologia 
blockchain», al IV curs d’estiu L’Habitatge Col·laboratiu i l’Entorn Urbà: «Rep-
tes, oportunitats i amenaces», Valls, 15-06-2018. Nombre assistents: 50 perso-
nes. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-col-laboratiu/

• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol «Modalitats, riscos i reptes del 
cohousing» al IV curs d’estiu L’Habitatge Col·laboratiu i l’Entorn Urbà: «Rep-
tes, oportunitats i amenaces», Valls, 15-06-2018. Nombre assistents: 50 perso-
nes. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-col-laboratiu/

• Conferència de la Sra. Gemma Caballé amb el títol «Proposta d’un règim jurí-
dic dels condohotels a Catalunya» al IV curs d’estiu L’Habitatge Col·laboratiu i 
l’Entorn Urbà: «Reptes, oportunitats i amenaces», Valls, 15-06-2018. Nombre 
assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-
col-laboratiu/

• Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol «Modalitats, riscos i rep-
tes en el crowdfunding immobiliari» al IV curs d’estiu L’Habitatge Col·laboratiu 
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i l’Entorn Urbà: «Reptes, oportunitats i amenaces», Valls, 15-06-2018. Nombre 
assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-
col-laboratiu/

• Conferència de la Dra. Estela Rivas amb el títol «La fiscalitat del crowdfun-
ding immobiliari» al IV curs d’estiu L’Habitatge Col·laboratiu i l’Entorn Urbà: 
«Reptes, oportunitats i amenaces», Valls, 15-06-2018. Nombre assistents: 50 
persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-col-laboratiu/

Altres activitats de difusió

• La càtedra té una revista pròpia: la revista Housing, que  és una publicació 
multimèdia que inclou els resultats dels projectes d’investigació i les activitats 
dutes a terme per la càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i 
Virgili. Compta també amb publicacions d’experts en habitatge. http://housing.
urv.cat/portada/recerca/newsletter/

• El Dr. Sergio Nasarre és ambassador dins del programa Ambassadors de Ca-
talunya del Catalunya Convention Bureau (CCB), de l’Agència Catalana de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya. http://act.gencat.cat/ccb/programa-
ambassadors/

• Presentació del documental El Umbral a Reus, 01-02-2018. Nombre assistents: 
90 persones. http://www.reus.cat/convocatoria/presentacio-del-documental-
el-umbral

• Presentació del documental El Umbral a Tarragona, 21-02-2018. Nombre as-
sistents: 160 persones. https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-
socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-tarragona/noticies/presentacio-del-
documental-el-umbral-sobre-el-sensellarisme

• El Dr. Sergio Nasarre és fellow del Cambridge Centre for Property Law de la Uni-
versity of Cambridge, Regne Unit (CCPL) http://www.ccpl.landecon.cam.ac.uk

• El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha estat nomenat membre de l’Editorial Advisory 
Board de la prestigiosa revista internacional Journal of Property, Planning and 
Environmental Law (JPPEL) (anteriorment International Journal of Law in the 
Built Environment). 

• El Dr. Sergio Nasarre és examinador dels tribunals beques predoctorals de la 
Fundació la Caixa.

Xarxes:

• ENHR – European Network for Housing Research
Plataforma d’organització per a institucions i particulars d’Europa (així com 
també de l’exterior) que participen activament en la investigació en l’àmbit de 
l’habitatge. https://www.enhr.net
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• GIPUR - Grup d’Investigació Internacional per al Desenvolupament de la Pro-
pietat Urbana i Rústica 
Xarxa que reuneix els treballs i les línies d’investigació desenvolupades pels 
seus directors juntament amb els diferents investigadors d’àmbit interdiscipli-
nari, internacional, teòrics i pràctics, des dels anys 90, en l’àmbit de la pro-
pietat –rústica i urbana-, dels sistemes registrals, del crèdit hipotecari i dels 
mercats financers.

• ELI – European Law Institute
Institut fundat el juny del 2011. En qualitat d’organització totalment indepen-
dent té com a objectiu millorar la qualitat de la legislació europea, entesa en 
el sentit més ampli. Es pretén iniciar, conduir i facilitar la investigació per fer 
recomanacions i proporcionar orientació pràctica en el camp del desenvolu-
pament jurídic europeu.

• COST- European Cooperation in Sciencie and Technology 
Les accions COST són unes xarxes flexibles, ràpides i efectives d’investigadors 
per cooperar i coordinar activitats de recerca finançades. Les accions COST 
permeten als investigadors europeus el desenvolupament de les seves pròpies 
idees científiques en qualsevol àmbit de coneixement.

Respecte a l’impacte mediàtic de la càtedra al web de la càtedra se’n pot trovar informació: 
http://housing.urv.cat/mitjans/

I sobre l’impacte social a: http://housing.urv.cat/impacte-social/

Càtedra Universitat i Regió del Coneixement   

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació
Campus Sescelades
Av. Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona (Tarragonès)
Tel. 977 558 775
lluis.vazquez@urv.cat
http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/index.html
http://www.university-region-knowledge.org

Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Diputació de Tarragona

Banc Santander
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Principals activitats per generar i socialitzar el coneixement:

• Visita del Comitè Assessor al Baix Penedès i Tarragonès, amb assistència d’al-
caldes i representants del Baix Penedès (el Vendrell i Calafell), Baix Camp 
(Reus) i Tarragonès. Visites a Vil·la Casals (Sant Salvador), Applus+ IDIADA 
(l’Albornar), Celler Avgvstvs Forvm (el Vendrell) i reunió de treball a Tarragona 
(20 i 21 juliol 2017).

• Segona jornada de preparació de l’exercici de prospectiva amb el grup nuclear 
impulsor ampliat a Poblet (13 novembre 2017).

• Visita amb el grup nuclear impulsor a la regió autònoma de Trentino, Itàlia (12 
i 13 de febrer 2017), per conèixer una regió de coneixement de dimensions 
similars a Catalunya Sud.

• Llançament de l’«Exercici de Prospectiva Catalunya Sud 2040», per tal de definir 
el futur de la regió a llarg termini. El primer acte va consistir en una presentació a 
la premsa del projecte (21 maig 2018) per part del Sr. Josep Poblet i Tous i el Dr. 
Francesc Xavier Grau Vidal, amb un impacte de més de 40 aparicions en mitjans 
de comunicació i més de 30 mencions al projecte a la xarxa social Twitter.

• Realització de dues sessions de presentació de l’«Exercici de prospectiva Catalu-
nya Sud 2040» a Alcover i Tortosa, amb una assistència de més de 75 persones 
(22/24 maig 2018).

• Realització de tres sessions de treball de l’«Exercici de prospectiva Catalunya 
Sud 2040» a Alcover, Tortosa i el Vendrell, amb una participació de més de 100 
persones (22/24/31 maig 2018).

Principals activitats de difusió i divulgació:

• Participació a la jornada Tendències Actuals de les Ciutats Intel·ligents realit-
zada per la càtedra Smart Cities – URV dins la Universitat d’Estiu de la URV al 
Campus Catalunya URV (6 juliol 2017).

• Col·laboració en l’International Congress on Integral Cities: Co-Creating the 
Cities of the Future, Now, organitzat pel Hub Coevolució a Reus (17 i 18 no-
vembre 2017).

• Participació al workshop New Individual and Collective Leadership for a World 
in Transition organitzat pel Hub Coevolució a Reus (20 i 21 novembre 2017).

• Publicació de l’informe Universitat, innovació i desenvolupament regional a les 
comarques de Tarragona elaborat per Aarón Gutiérrez, Josep Oliveras, José Igna-
cio Muro, Joan Alberich, Antonio Paolo Russo, Antoni Domènech, Publicacions 
URV, 2017.

• Publicació del butlletí electrònic Catalunya Sud: Regió del Coneixement amb 
caràcter trimestral (fins al moment se n’han distribuït 6 edicions) i en tres llengües 
(català, castellà i anglès). 
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Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel Martín

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials 
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV
Avda. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona 
Tel. 977 558 335 - 977 558 380 
josepramon.fuentes@urv.cat
http://www.dret-public.urv.cat/catedres/catedra-estudis-juridics-locals-marius-viadel-martin/

Dr. Josep Ramon Fuentes Gaso, director
Dra. Aitana de la Varga Pastor, subdirectora 

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Diputació de Tarragona 

Ajuntament de la Pobla de Mafumet 

Serveis d’Incineració Sòlids Urbans SA

Aparcaments Municipals de Tarragona

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Principals activitats: 

Formació especialitzada

• Organització del Fòrum d’Actualització en Dret Local. Seminari de Dret Local, 
IX edició, dirigit al personal del servei de l’Administració pública i als profes-
sionals implicats en els àmbits jurídics i, en particular, dels ens locals i que es 
va iniciar el 14 de desembre del 2017 i va finalitzar el 7 de juny del 2018, amb 
un programa de 7 sessions  (35 hores lectives), celebrat a la Casa Cultural de la 
Pobla de Mafumet i a l’Ajuntament del mateix municipi.

• Organització de les II Jornades de Medi Ambient i Ens Locals, basades en dues 
sessions, la primera (I): «La contaminació electromagnètica: marc jurídic» (el 
dijous 10 de maig del 2018) i, la segona (II): «La contaminació lumínica: marc 
jurídic» (el dijous 7 de juny de 2018) amb una durada de 10 hores lectives, 
celebrades a la Casa Cultural de la Pobla de Mafumet i a la seu de l’Ajuntament 
del mateix municipi. 



35

• Organització de la xerrada oberta del cicle Espai Càtedra, el dijous 9 de novem-
bre de 2017 a les 20 h al Teatret del Serrallo amb Daniel Villanueva, director 
de l’ECIR (Escola de Cinema de Reus) amb la xerrada «De Reus a Hollywood». 

• Organització de la sessió de treball entorn el llibre La Catalogna: dalla nazione 
storica allà Reppublica immaginaria amb la intervenció de Joan Vintró i Cas-
tells, Jaume Vernet i Llobet i Giovanni Poggeschi, el dijous 14 de juny del 2018 
a l’ICPS (Institut de Ciències Polítiques i Socials), Barcelona. 

• Organització de la jornada «Periodisme i ciutadania», a càrrec de Francesc 
Ràfols, el dijous 21 de juny del 2018, a la sala de graus del Campus Catalunya 
de la URV. 

• Contribució al congrés internacional: XI International Urban Law Congress, els 
dies 22 i 23 de setembre del 2017, a Barcelona.

• Organització del congrés internacional: I Congrés Català de Dret Ambiental: 
«El canvi climàtic: una mirada des de Catalunya», del 17 al 19 de gener del 
2018, celebrat al Campus Catalunya de la URV, Tarragona.    

• Suport a la impartició de les assignatures Dret Local i Règim Jurídic de l’Orde-
nació del Territori i Dret Urbanístic del Grau de Dret de l’URV (cursos 2016-17 
i 2017-18).

• Suport a la impartició del diploma de postgrau Gestió Gerencial Local. Funció 
Directiva. Direcció Pública Local, organitzat per l’ACM i la FURV, a Barcelona, 
2017-18 (VI edició).

• Suport a la impartició del diploma de postgrau Gestió del Personal al Servei 
dels Ens Locals, organitzat per l’ACM, la Diputació de Tarragona i la FURV, a 
Tarragona, 2017-2018 (VI edició).

• Suport a la impartició del mestratge Gestió i Dret Local. Diploma de postgrau 
Dret Urbanístic, a Tarragona (XII edició; 2016-18), curs acadèmic 2016-17. 

• Suport a la impartició del mestratge Gestió i Dret Local. Diploma de postgrau 
Dret Urbanístic, a Tarragona (XII edició; 2016-18), curs acadèmic 2017-18. 

• Suport a la impartició del mestratge Gestió i Dret Local (VI edició), organitzat 
per l’EAPC, URV, UAB, UdG i UdL (2014-17).

• Suport a la impartició del mestratge Gestió i Dret Local (VII edició), organitzat 
per l’EAPC, URV, UAB, UdG i UdL (2016-19).

Recerca

• Suport a la recerca sobre qüestions de l’àmbit jurídic públic i de gestió, i en 
especial dels ens locals, realitzada pel professorat del Departament de Dret 
Públic, amb la col·laboració d’investigadors externs, sota la direcció de la cà-
tedra. L’activitat de recerca se centra, en particular, en l’organització territorial 
de Catalunya, el dret ambiental local i el dret urbanístic.

• Direcció de treballs de recerca sobre temes de l’àmbit local en el marc dels di-
versos cursos de postgrau en els quals es dona suport des de la càtedra (cursos 
2016-17 i 2017-18).
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• Direcció en curs de tesis doctorals sobre temes de l’àmbit local: «La prevenció 
de delictes per la policia local» (Jaume González, dir. Josep Ramon Fuentes), 
«L’actuació de l’ajuntament més enllà del terme municipal» (Josep Maria Elor-
duy, dir. Manuel i Ballbé i Josep Ramon Fuentes), «Els plans de protecció civil 
als ens locals» (Miquel Vendrell, dir. Josep Ramon Fuentes), «El règim jurídic 
de l’habitatge a Catalunya» (Carles Sala, dir. Josep Ramon Fuentes), «L’orga-
nització d’una estructura complexa organitzativa local per a la prestació dels 
serveis públics: el cas de Reus» (Carles Salas, dir. Josep Ramon Fuentes); «De 
escribanos a secretarios, interventores y tesoreros: historia, evolución y régi-
men jurídico actual de los funcionarios de administración local con habilita-
ción de carácter nacional» (Joan Anton Font Monclús, dir. Judith Gifreu); «Pro-
tección del patrimonio histórico artístico y desarrollo urbanístico sostenible» 
(Mari Cruz Gallardo Ruiz, dir. Judith Gifreu); «El règim d’energies renovables 
i els ens locals» (Enric Ollé, dir. Josep Ramon Fuentes); «La reforma de les 
administracions territorials: el cas francès» (Rafel de Yzaguirre Pabolleta, dir. 
Josep Ramon Fuentes); «La contractació administrativa com a e-administració: 
la creació de centrals de compres» (Josep Zamora Barceló, dir. Josep Ramon 
Fuentes); «Implantació d’un servei de seguretat i prevenció en una administra-
ció pública» (Miquel Vendrell García, dir. Josep Ramon Fuentes); «L’impacte 
de la Directiva de Serveis a l’activitat i a la normativa administratives munici-
pals» (Manuel Sanmartín Sunyer, dir. Josep Ramon Fuentes); «El canvi climàtic 
i els ens locals» (Laura Presice, dir. Lucía Casado Casado). 

• Tesis defensades: «La implantació de l’energia eòlica terrestre a Catalunya» 
(Antoni Gifreu Font, dirs. Josep Ramon Fuentes i Aitana De la Varga Pastor). 
URV. Defensada el 21 de setembre de 2017.

Transferència de coneixements

• Desenvolupament de recursos contenciosos administratius dels ajuntaments 
de Valls, Falset i el Catllar, davant els jutjats contenciosos administratius de 
Tarragona «Serveis de defensa jurídica» (2015-18).

• Projecte: T16029S - «Elaboració i seguiment del projecte de reconeixement 
d’un nou àmbit de protecció mitjançant denominació d’origen protegida», per 
encàrrec de l’Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa. Data d’inici: 1 de febrer 
del 2016. Data de finalització: 1 de setembre del 2017.

• Projecte: T17203S - «Dictamen sobre la contractació in House de Sirusa» (FURV).  

• Projecte: T18032S – «Dictamen jurídic sobre el text de l’avantprojecte de llei 
de canvi climàtic de les Illes Balears» (FURV). 

• Projecte: T18042S – «Dictamen sobre viabilitat jurídica de VECSA» (FURV). 

• Projecte: T18110S – «Dictamen sobre la liquidació de VECSA» (FURV). 

• Projecte: T18127S – «Redacció de plecs de condicions relatives al concurs 
d’auxiliars de cabina i altres actuacions en matèria de contractació adminis-
trativa» (FURV). 

• Projecte: T18128S – «Anàlisi jurídica sobre el gestor de càrrega elèctrica i al-
tres qüestions» (FURV). 
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Publicacions

• CASADO CASADO, L., «Las inspecciones en materia de medio ambiente: la 
norma y la realidad», García Ureta, A. (dir.), Bolaño Piñeiro, M. del C. (coord.), 
Nuevas perspectives del Derecho ambiental en el siglo xxi. New perspectives 
on environmental law in the 21th century, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-
Buenos Aires-São Paulo, pp. 43-75, 2018. 

• CASADO CASADO, L., «Competencias y obligaciones de los entes locales 
para hacer frente a la contaminación de las aguas. Especial referencia a la 
actuación local en materia de vertidos», QDL. Cuadernos de Derecho Local, 
núm. 46, 2018, pp. 211-256.

• CASADO CASADO, L., «La mejora regulatoria en España: los nuevos principios 
que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria 
de las administraciones públicas», A&C - Revista de Direito Administrativo & 
Constitucional, Belo Horizonte, año 17, núm. 67, 2017, pp. 41-76.

• CASADO CASADO, L., «La incidencia de la Ley del procedimiento adminis-
trativo común de las Administraciones públicas sobre la potestad normativa lo-
cal», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 107-I, 2017, pp. 87-141. 

• CASADO CASADO, L., «La legislación básica de protección del medio ambi-
ente: primer semestre de 2017», Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, 
núm. 1, 2017, pp. 1-16.

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana; PONS SOLÉ, Joan, «Innovative legal tools ap-
plied in land stewardship for the conservation of ecosystem services in Catalo-
nia», Ecosystem Services, volume 29, part B, febrer 2018, 395-403. 

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana, «Control e inspección en la prevención y con-
trol integrados de la contaminación», Actualidad Jurídica Ambiental, n. 79, 14 
de maig de 2018. ISSN: 1989-5666 NIPO: 058-17-007-8. 

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana, «Jurisprudencia ambiental en Cataluña», Re-
vista catalana de dret ambiental, vol. 8, núm. 1, 2017.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon; GIFREU FONT, Judit (coord.), Esquemas de 
procedimiento administrativo, 3a edició, Tirant lo Blanch, València, 2017. 

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, «Análisis del régimen legal de la expropiación 
urbanística», Gifreu i Font, J.; Bassols Coma, M.; Menéndez Rexach, A. (dir.), 
El Derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé 
Prunés, INAP, Madrid, 2017, pp. 723-744. 

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, «De los órganos administrativos (artículos 8 a 
14)», Campos Acuña, C. (dir.), Comentarios a la Ley 40/2015 de Régimen Jurí-
dico del Sector Público, Wolters Kluvert, Madrid, 2017, pp. 49-88.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, «Estudio preliminar. Los encargos in house 
providing en la nueva legislación procedimental y contratual», Alemany Gar-
cías, Juan (dir.), Los encargos a sociedades mercantiles de capital íntegralmen-
te público como medios propios en la legislación actual, Atelier, Barcelona, 
2017, pp. 17-36. 
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• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, «Administración local: avances en la precisión 
del alcance de las competencias ambientales», López Ramón, F. (coord.), Ob-
servatorio de Políticas ambientales 2017, pp. 607-646. 

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, «Principales novedades, régimen transitorio y 
cuestiones adicionales», Campos Acuña, C. (dir.), La nueva contratación públi-
ca en el ámbito local, Wolters Kluwer, Madrid, 2018, pp. 87-138. 

Ponències, conferències, comunicacions i pòsters

• CASADO CASADO, Lucía, membre del Comitè Científic de l’AIDRU Syompo-
sium. «Architectural heritage, sites and landscapes seized by Urban Law» (XI 
Congreso Internacional de Derecho Urbanístico. «Patrimonio arquitectónico, 
espacios y paisajes y su vinculación con el Derecho Urbanístico»), organitzat 
per l’Associació Internacional de Dret de l’Urbanisme (AIDRU), la càtedra En-
ric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i l’Asociación Española de Derecho Urbanístico, realitzat a Barcelona 
el 22 i el 23 de setembre del 2017.

• CASADO CASADO, Lucía, «Recentralització competencial i medi ambient», 
ponència presentada al seminari La Recentralització Competencial en Matèria 
de Protecció del Medi Ambient, organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambi-
ental de Tarragona i realitzat a Tarragona el dia 28 de setembre del 2017.

• CASADO CASADO, Lucía, «L’abast de les competències i de la potestat nor-
mativa dels ens locals en matèria de medi ambient», ponència invitada al V 
Seminari d’actualització jurídica i dret local, organitzat per la Xarxa Local de 
Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) i realitzat a Girona, el dia 20 
d’octubre del 2017.

• CASADO CASADO, Lucía, «Las inspecciones en materia de medio ambiente: 
la norma y la realidad», ponència invitada al Congreso Internacional Nuevas 
Perspectivas del Derecho Ambiental en el Siglo xxi. («New Perspectives on 
Environmental Law in the 21th Century», organitzat per la Euskal Herriko Uni-
versitatea i realitzat a Bilbao els dies 24 i 25 d’octubre del 2017.

• CASADO CASADO, Lucía, «Incidència de la Llei del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques en la potestat normativa local», 
ponència invitada a la 30a edició del Seminari de Dret Local, organitzat per la 
Federació de Municipis de Catalunya. Barcelona, 10 de novembre del 2017.

• CASADO CASADO, Lucía, ponència «El marc normatiu i competencial en 
matèria de contaminació lumínica en especial referència al món local», a la 
segona sessió de les II Jornades de Medi Ambient i Ens Locals: «La contami-
nació lumínica: marc jurídic», organitzades pel Departament de Dret Públic i 
el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat 
Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, mitjançant la càtedra d’Estudis Jurí-
dics Locals Màrius Viadel i Martín i la càtedra d’Estudis de Dret Ambiental, la 
Fundació URV (FURV) i l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, realitzades a la 
Pobla de Mafumet, els dies 10 de maig i 7 de juny del 2018.
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• CASADO CASADO, Lucía, moderadora de la taula rodona «Els reptes de la 
gestió local de la contaminació lumínica», a la segona sessió de les II Jorna-
des de Medi Ambient i Ens Locals: «La contaminació lumínica: marc jurídic», 
organitzades pel Departament de Dret Públic i el Centre d’Estudis de Dret 
Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili i la Diputa-
ció de Tarragona, mitjançant la càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel 
i Martín i la càtedra d’Estudis de Dret Ambiental, la Fundació URV (FURV) i 
l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, realitzades a la Pobla de Mafumet, els 
dies 10 de maig i 7 de juny del 2018.

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana, participació amb la ponència «Control e ins-
pección en la prevención y control integrados de la contaminación» al semi-
nari titulat 20 Años de la Prevención y el Control Integrados de la Contamina-
ción: «Balance y perspectivas», celebrat el 20 d’octubre del 2017 a la Facultat 
de Dret de la Universidad de Huelva. 

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana; MARQUÈS BANQUÈ, Maria, «La clínica ju-
rídica ambiental», VI Encuentro de las Clínicas Jurídicas de las Universidades 
Españolas, celebrat a Alcalá de Henares a la sala de graus de la Facultat de Dret 
de la Universidad de Alcalá, el  15 de desembre del 2017.

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana, moderadora de la taula rodona «Els reptes 
de la gestió dels riscos dels camps electromagnètics a escala local» a les II 
Jornades de Medi Ambient i Ens Locals, a la primera sessió: «La contaminació 
electromagnètica: marc jurídic», celebrada a la Pobla de Mafumet el 10 de 
maig del 2018, organitzada pel Departament de Dret Públic de la Universitat 
Rovira i Virgili i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), i 
la càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín. 

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana, «The legal protection of the coast and natu-
ral spaces: from theory to practice», conferència convidada al VI International 
Seminar on Human Mobility and Human Rights, organitzat per la URV i la 
Universitat d’Hiroshima en el marc de la INU, el 1 de març del 2018.

• RODRÍGUEZ BEAS, Marina, «Las diputaciones provinciales tras la reforma lo-
cal y la reciente jurisprudencia del tribunal constitucional», XXII Congreso 
Ítalo-español de Profesores de Derecho Administrativo, celebrat a Messina (Ità-
lia) del 17 al 19 de maig del 2018. 

Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació 
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 558327
info@tarragonasmart.cat
http://www.tarragonasmart.cat

Dr. Santiago J. Castellà Surribas, director
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Fundació Tarragona Smart Mediterranean City

Principals activitats:

• Postgrau: Smart Cities: Planificació i Gestió d’una Ciutat Intel·ligent.  Defensa 
dels treballs finals dels estudiants de la primera edició del postgrau. Octubre 
2017.

• VII Jornada BioEconomic: «Autoconsum Energètic, compartit i recàrrega de 
vehicle elèctric». Tarragona Smart City, Tarragona, 15 de setembre de 2017, 
Campus Catalunya, Sala de graus.

• Projecte SmartCub. L’SmartCub és la reconversió d’un contenidor marítim en 
espai d’exposició sobre smart cities desenvolupat sota l’impuls de la Fundació 
i la càtedra Tarragona Smart Mediterranean City. L’SmartCub ha estat present en 
diferents espais, com la Fira de Nadal de Tarragona com a  espai de divulgació 
sobre la tecnologia Smart i amb un important component pedagògic. I està 
previst que visiti diversos centres educatius tenint la seu permanent a l’Institut 
Escola Mediterrani. Octubre 2017.

• Fira Multisectorial el Vendrell, estand permanent SmartCub. Inauguració de 
l’estand i participació en el programa d’activitats amb la conferència: «Cons-
truint ciutats intel·ligents». 13, 14 i 15 d’octubre de 2017.

• Workshop Emprendeduría y Sinhogarismo, coorganitzat amb Homeless Entre-
preneur, Campus Catalunya, Tarragona, 26 d’octubre de 2017.

• Participació a l’Expo World Congress Barcelona, del 14 al 16 de novembre de 
2017. Reunió dels grups de treball de la Red Española de Ciudades Inteligentes.

• Congrés Internacional de Ciutats Integrals: «Cocreant les ciutats del futur, ara», 
coorganitzat pel Hub Coevoluciño i la URV, participació com a ponent i en 
treballs de dinamització, Reus, 17 i 18 de novembre de 2018.

• Jornades: Infraestructures que Transformen les Ciutats, reflexions sobre com 
construir una ciutat intel·ligent, sostenible i al servei del ciutadà, a través 
d’exemples d’èxit i els seus protagonistes, amb el suport de l’Ajuntament de 
Tarragona, la Fundació Tarragona Smart  Mediterranean City i Empresaris de 
Tarragona,  14 de desembre de 2018, Espai Seminari, Tarragona.

• I Jornada sobre Economia Circular, coorganitzada amb  Europe Direct Tarragona, 
a la sala de graus del Campus Catalunya, 15 de desembre de 2017. 

• Hack Day URV. Participació en plantejament de reptes a la primera Local Hack 
Day de Tarragona. Campus Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, 2 de desembre 
de 2017. 
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• I Congrés Català de Dret Ambiental: «El canvi climàtic: una mirada des de Ca-
talunya», organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, amb 
el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Genera-
litat de Catalunya, participació i suport de la càtedra, del 17 al 19 de gener al 
Campus Catalunya de la URV.

• Participació en la V Simulació del Parlament Europeu, de  la càtedra Tarragona 
Smart sota la coordinació del Centre d’Informació Europe Direct Tarragona i la 
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. La càtedra ha donat suport a la Co-
missió de Treball sobre Desenvolupament Regional, fent una reflexió específi-
ca sobre mobilitat urbana; Tarragona, 21 de març de 2018, Campus Catalunya 
de la URV.

• Jornada tècnica: La Gestió de Residus Municipals: «Reptes i oportunitats», co-
organitzada amb l’Open Energy Institute i l’Ajuntament de Reus, amb la col-
laboració de l›Agència Catalana de Residus, 22 de març de 2018. 

•  Participació al  Congrés Green Cities de Màlaga – IX Foro de Inteligencia y 
Sostenibilidad Urbana, coorganitzat per la RECI, presentació d’una ponència 
sobre Tarragona Smart Mrditerranean City. Màlaga, 15 i 16 d’abril de 2018.

• Jornada tècnica: Innovació i Economia Circular, sala de graus de l’Escola Tèc-
nica Superior d’Enginyeria Química de la URV,  10 de maig. Presentació de la 
ponència: «L’economia circular i l’impacte sobre les smarts-cities».

• Tedx Tarragona 2018: «Què trameu?», Palau Firal i de Congressos de Tarragona 
18 de maig de 2018, amb el suport de càtedra en la instal·lació d’arquitectura 
efímera basada en un panell que visualitzi el que es trama al voltant de la ciutat.

• IV Mediterranean Tourism Meeting coorganitzat amb el  Patronat de Turisme 
de l’Ajuntament de Tarragona i l’Open Energy Institute (OEI), organització del 
blog: «Turisme i smart cities, binomi d’èxit», Teatre del Serrallo, Tarragona, 24 
de maig de 2018.

• Participació en el III Congreso Ciudades Inteligentes, punt de trobada d’experièn-
cies i actors de les smart cities de l’Estat espanyol, Madrid, 30 de maig de 2018.

• VIII Jornada BioEconomic: «Implantació obligatòria de BIM (Building Infor-
mation Modeling)», 1 de juny de 2018, sala de graus del Campus Catalunya 
de la URV, destinada per presentar i analitzar aquesta metodologia de treball 
que permet un flux d’informació entre els professionals de diferents disciplines 
(enginyers, empreses constructores, arquitectes, estructuristes, interioristes…), 
a més del modelat en 3D d’un element o projecte constructiu.

• Projecte Injuè Smart Challenge. Projecte pedagògic impulsat des de la Funda-
ció Tarragona Smart, amb la participació de 220 alumnes del Camp de Tarrago-
na que han generat propostes d’oci familiar al territori ajudant-se de les noves 
tecnologies, creant ponts de diàleg per intercanviar propostes i aspiracions i 
promovent el caràcter emprenedor dels participants, 31 de maig de 2018, al 
Paranimf del Rectorat de la URV, gala de cloenda d›InJuè Smart Challenge amb 
els premis als alumnes participants.
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• VI Fòrum Smart: «Les addiccions tecnològiques, una problemàtica creixent 
entre adolescents», amb Inga Dóra Sigfúsdóttir, professora d’Investigació en 
el Departament de Salut i Estudis de Comportament en Teachers College, Co-
lumbia University a Nova York; Ingibjorg Eva Thorisdottir, doctorada en l’ús de 
la pantalla i els efectes en salut mental; Alfgeir Logi Kristjansson, professor a 
la Reykjavík University; Emanuel Adrian Sarbu, expert en utilitats de les dades 
de l’enquesta de Planet Youth, i Claustre Dasca, educadora social del Servei 
de Prevenció de las Asdiccions de l’Ajuntament de Tarragona; 18 d’abril, a les 
18h, al Campus Catalunya de la URV.

• II Jornada Economia Circular i Emprenedoria Juvenil a Tarragona, organitzada 
per la càtedra amb Europe Direct Tarragona i amb la col·laboració de la Co-
missió Europea, l’Ajuntament de Tarragona i Tarragona Emprèn, 11 de maig de 
2018, a la sala de graus del Campus Catalunya de la URV.

• Jornada Smart Mobility, a Salou, impulsada des de l›Agrupació d’Empresaris de 
Tarragona (EdT), la càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) i la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City en col-
laboració amb l›Àrea de Mobilitat de l›Ajuntament de Salou, 7 de juny de 2018.

• Curs d’estiu: Tarragona Medieval: «Memòries, paisatge i patrimoni a la part 
alta», 15 de juny, Casa Canals, en el marc del projecte RecerCaixa Cathe-
dralcities, que pretén explicar com les ciutats catedralicies han contribuït a la 
definició de la identitat europea en el passat i com és a l’actualitat.  

• Jornada Smart Region, 3a edició, dimecres 20 de juny de 2018, organitzat per la 
Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, la càtedra Tarragona Smart Me-
diterranean City i el clúster TIC, centrat  en  l’economia del coneixement com a 
eix transversal. La jornada pretén posar en valor les bones pràctiques existents 
i els projectes sorgits en el territori en matèria de gestió de ciutats intel·ligents.

• I Youth Mediterranean Fòrum organitzat per la Unió per la Mediterrània i 
l’Ajuntament de Tarragona, amb la Fundació Tarragona Mediterranean Smart 
Region i la càtedra Smart de la Universitat Rovira i Virgili, que reunirà 50 re-
presentants d’organitzacions dirigides per joves, plataformes i xarxes de 30 
nacionalitats euromediterrànies per compartir el seu treball, talent i idees de 
cara a desenvolupar la cooperació regional i els projectes dirigits per joves. 

• Direcció de tesis, treballs de fi de màster, de postgrau i de grau. Actualment 
hi ha en curs les següents tesis: «La gobernanza ambiental de las ciudades 
inteligentes (smart cities)» de la Sra. Carlotta Faccioli; el treball «Xarxa de fred 
i calor a Tarragona» i la  direcció de treballs finals del postgrau Smart Cities: 
«Planificació i gestió d’una ciutat intel·ligent». 

• Mediterranean Turism Meeting Tarragona, coorganitzat per Bamboo i el Pa-
tronat de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona. Coordinació de continguts i 
ponències. Tarragona, Tinglado Port de Tarragona, 22 de maig de 2017.

• Jornada Tècnica sobre els usos del Patrimoni Històric en una Ciutat Intel·ligent. 
Tarragona, Casa Canals, 2 de desembre de 2017.

• Projecte RecerCaixa: «Paisatge i patrimoni identitari d’Europa», projecte de 
recerca  que posa en valor la catedral de Tarragona com a element cultural 
i social de la ciutat. La càtedra coordina l’eix de polítiques públiques que, 
juntament amb els eixos de recerca i educatiu, articula el projecte (2016-18).

• Docència sobre Marc Jurídic d’una Smart City al postgrau Social Smart Cities, 
organitzat per la Universitat de Barcelona (curs 2016-17).
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Espais de participació i dinamització Universitat – societat:

• SmartCatSud. Impuls, participació i seguiment del grup de treball conformat 
per 11 ajuntaments de la província de Tarragona, Consell Comarcal del Tarra-
gonès i la Diputació de Tarragona per potenciar l’administració electrònica i 
desenvolupar ciutats intel·ligents. 

• Clúster TIC Catalunya Sud. Participació des de la Fundació Tarragona Smart Medi-
terranean en la direcció del grup de treball de smart cities i en la Junta Directiva.

• RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes). Participació des de la Fundació 
Tarragona Smart Mediterranean en l’Associació formada per 65 ciutats de l’Es-
tat amb vocació smart. Participació en el Comitè Tècnic i els grups de treball.

• Open Future Tarragona. Participació des de la Fundació Tarragona Smart Medi-
terranean en el naixement i el seguiment del programa coordinat per Tarragona 
Impulsa.

• European Innovation Partnership Smart Cities and Communities (EIP-SCC). Pla-
taforma d’interacció de la Comissió Europea entre els agents del sector Smart-
City amb abast europeu. Participació des de la Fundació Tarragona Smart Me-
diterranean en el grup de treball de Districtes Sostenibles.

• Smart Foment. La càtedra participa al Fòrum Assessor de Smart Foment, Progra-
ma d’impuls a les smart cities creat per Foment del Treball Nacional.

• Smart City Expo World Congress. Participació amb un estand i organització 
d’activitats sobre Química Intel·ligent, Barcelona del 15 al 17 de novembre. 

• Ris3Cat – Comunitat de l’Energia. Grup de treball per desenvolupar projectes de 
l’energia, dins de la comunitat Ris3Cat que fomenta grans projectes d’R+D+I. 
Durant el 2016 la Fundació s’ha incorporat a la comunitat de l’energia, coordi-
nada per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya amb la capacitat de conèi-
xer els projectes que s’hi pretenen desenvolupar i, posteriorment, formar-ne part.

• Open Energy Institute és una entitat que fa més de 7 anys que promou activitats 
relacionades amb el món de l’energia i la sostenibilitat, com ara fòrums, semina-
ris, workshops i congressos, en col·laboració amb ajuntaments com el de Valls, 
Salou, Cambrils, Saragossa, Lleida o Tarragona, entre altres institucions i entitats.

• Participació en el projecte i sessions de treball CatalunyaSud 2040 impulsat per 
la càtedra Tarragona Regió del Coneixement de la Diputació de Tarragona i la 
Universitat Rovira i Virgili.
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Càtedra d’Energia i Desenvolupament

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació.    
Campus Bellissens
Av. de la Universitat, 1 - 43204 Reus
Tel. 977 759898
ced@urv.cat 
http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/

Dra. Maria Llop Llop

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya (MADE) i Diputació de Tarragona

Principals activitats per generar i socialitzar el coneixement:

• Docència de Maria Llop al Màster Oficial en Gestió d’Empreses Tecnològiques 
i al Màster Oficial en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica de l’Esco-
la Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, de 
la matèria: Environmental and Energy Economics (curs 2017-18).

• Publicació de l’article de Maria Llop «Measuring the influence of energy prices 
in the price formation mechanism» a la revista científica Energy Policy (2018), 
vol. 117, pàgines 39-48. 

• Elaboració de l’article científic: «Decomposing the changes in water intensity 
in a Mediterranean region», per Maria Llop. Publicat com a document de tre-
ball del Departament d’Economia de la URV, n. 18, 2018.

• Publicació del document de treball de la càtedra d’Energia i Desenvolupament 
01-2017: «El sector energètic a la demarcació de Tarragona (2014): aspectes 
geogràfics i socioeconòmics», per Maria Llop i Joan Mira (Departament d’Econo-
mia, URV). Aquest document de treball es troba disponible al web de la càtedra:
http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/media/upload/domain_1061/ar-
xius/Divulgació/Recerca/WP_CED012017-LlopMira%20(2).pdf

• Maria Llop ha col·laborat amb l’Agència Estatal d’Investigació del Ministeri 
d’Economia, Indústria i Energia com a experta en l’avaluació de projectes de 
recerca del Pla Nacional d’I+D (setembre de 2017).
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Principals activitats de difusió i divulgació:

• Organització del curs de la Universitat d’Estiu: Energia: Economia, Medi Ambi-
ent i Política, a càrrec de la Dra. Maria Llop, directora de la càtedra d’Energia 
i Desenvolupament de la URV; el Dr. Joan Mogas, professor del Departament 
d’Economia de la URV, i el Dr. Xavier Ponce-Alifonso, professor del Departa-
ment d’Economia de la URV. Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili, 
Hospitalet de l’Infant (15 de juny de 2018).   

• Diverses col·laboracions a la premsa escrita i aparicions als mitjans de comu-
nicació: 
Article a El PuntAvui (7 d’agost de 2017).
Article a El PuntAvui (1 d’octubre de 2017).
Entrevista a Maria Llop al programa Economia de Canal Reus TV (16 de no-
vembre de 2017). 
Article a El PuntAvui (27 de novembre de 2017).
Article al Diari de Tarragona (1 de desembre de 2017).
Article a El PuntAvui (22 de gener de 2018).
Article al Diari de Tarragona (2 de gener de 2018).
Article al Diari de Tarragona (1 de febrer de 2018).
Article al Diari de Tarragona (1 de març de 2018).
Article a El PuntAvui (19 de març de 2018).

• Col·laboració de Maria Llop a la taula d’experts i debat de la jornada El Futur 
de l’Energia, organitzada pel Diari de Tarragona i celebrada a Tarragona (20 de 
desembre de 2017).

• Participació de Maria Llop a la Jornada sobre Pobresa Energètica amb la confe-
rència «Implicacions econòmiques, socials i mediambientals de l’energia», or-
ganitzada pel Consell Comarcal del Tarragonès a Tarragona (20 de juny de 2017).

Càtedra de Dolor Infantil URV-Fundación GRÜNENTHAL

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials 
Campus Sescelades
Carretera de Valls, s/n - 43007 Tarragona
Tel.: 977 558 658
catedra.dolorinfantil@urv.cat
http://www.dolor-infantil.catedra.urv.cat/

Dr. Jordi Miró, director
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Fundación Grünenthal

Principals activitats:

• Organització de la II Jornada Nacional sobre Dolor Infantil celebrada el 
02/02/2018 al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtaat (Madrid), amb 
l’assistència d’uns 200 participants.   

• Lliurament del IV Premi de Reconeixement a la Lluita contra el Dolor Infantil.  

• 5 conferències plenàries en congressos. 

• 4 conferències convidades en jornades científiques.  

• Presentació de 18 pòsters, 8 d’ells en congressos internacionals. 

• Publicacions: 11 publicacions en premsa, 33 publicades i 9 manuscrits enviats 
per publicar.  

• 2 conferències divulgatives. 

• Participació en el programa de ràdio Las mañanas de la COPE, el 03/08/18. 

• Tesi doctoral «Psychosocial suport for Young cancer survivors» de Santiago Je-
sús Galán Ortega, dirigida pel Dr. Jordi Miró amb qualificació cum laude. 

• 88 inputs de premsa, tant en format paper com en premsa digital i ràdio, amb 
un total d’audiència aproximat de 10.332.073 persones i amb un valor publi-
citari equivalent aproximat de 272.367,00 €. 

• Lideratge de 8 projectes de recerca. 

• Convocatòria del V Premi de Reconeixement de la Lluita contra el Dolor Infantil. 

• Activitats en procés: organitzar la III Jornada Nacional sobre Dolor Infantil. 

• Pendent de resolució 5 projectes relacionats amb l’estudi del dolor crònic in-
fantil. 

Campanyes en marxa:

«Borremos el dolor infantil»  

• La iniciativa «Borremos el dolor infantil» és una iniciativa composta per di-
ferents activitats amb un objectiu comú: sensibilitzar, educar i promoure la 
investigació en el dolor crònic.  
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Concurs de dibuix: «Esborrar el dolor infantil» 

• Acció de conscienciació i sensibilització amb el dolor crònic infantil a les 
escoles mitjançant un concurs de dibuix en el qual els nens plasmen com 
esborrarien els dolor dels nens i adolescents. La finalitat d’aquest concurs és 
didàctica i pretén facilitar la comprensió del dolor crònic, els seus efectes i 
com es pot millorar la qualitat de vida dels qui ho pateixen. 

Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni  Literari  Català

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials 
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona

Dra. Carme Oriol Carazo, directora
Dr. Magí Sunyer , subdirector

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades :

Fundació Privada Mútua Catalana

Principals activitats: 

Les principals activitats que la càtedra ha realitzat durant aquest any se situen en tres àm-
bits: la divulgació, la recerca i la transferència. 

Activitats de divulgació

La divulgació ha estat una eina indispensable per garantir unes activitats dedicades a l’es-
tudi i la projecció de la literatura de qualitat i proximitat. Durant el curs 2017-18 el lloc 
web de la càtedra (www.baixeras.catedra.urv.cat) ha estat utilitzada per difondre i donar a 
conèixer la càtedra i totes les seves activitats.
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El 19 i 20 d’octubre es va celebrar, a Tortosa i Jesús, el VII Curs de Cultura Popular dedicat a 
«Identitat, folklore i educació» organitzat per l’Arxiu de Folklore del Departament de Filolo-
gia Catalana de la URV, que va comptar amb la col·laboració de la càtedra Baixeras. Al curs, 
hi van participar ponents procedents de la Universitat Rovira i Virgili, de la Universitat d’Ala-
cant, de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat de València, que van presentar, 
des de diferents perspectives, la relació existent entre la identitat, l’estudi del folklore i l’apli-
cació en l’educació. A més del contingut acadèmic, els assistents al curs van poder visitar el 
Museu de Tortosa i van gaudir de l’actuació musical de La Rondalla dels Ports.

Durant aquest curs, es van organitzar les IV Jornades de la Càtedra Josep Anton Baixeras, de-
dicades a la traducció literària, que van tenir lloc els dies 7 i 20 de novembre al Campus Ca-
talunya de la URV en horari de tarda. En la primera sessió, el 7 de novembre, van tenir lloc a 
la sala de vistes tres destacades conferències sobre la traducció d’obres en llengües diferents, 
com l’anglès o el polonès: la de Francesc Parcerisas (Universitat Autònoma de Barcelona), 
sobre la traducció d’El senyor dels anells, de JRR Tolkien; la de Dolors Udina (Universitat Au-
tònoma de Barcelona), «Traduir per llegir a fons (La senyora Dalloway, de Virginia Woolf)», 
i la de Xavier Farré (Universitat de Cracòvia), «El món de Czeslaw Milosz i altres poemes».

La segona sessió, celebrada dilluns 20 de novembre a la sala de graus, va ser encetada 
amb una taula rodona amb tres traductors experts i amb una llarga trajectòria: Joaquim 
Mallafré, professor jubilat de la Universitat Rovira i Virgili del Departament de Filologia 
Catalana i traductor d’Ulisses, de James Joyce, entre altres obres; Albert Mestres, escriptor, 
traductor del francès, anglès, italià i portuguès, i Joan Cavallé, escriptor i traductor del fran-
cès. Aquesta taula rodona va ser moderada pel professor Magí Sunyer, el subdirector de la 
càtedra. En aquesta sessió, d’una banda, es van entregar les beques Josep Anton Baixeras-
Fundació Mútua Catalana per al curs 2017-18 i, d’altra banda, el professor Magí Sunyer 
va presentar el tercer volum de la col·lecció Quaderns de la Càtedra Baixeras: Identitat, 
literatura i dret, que reuneix les aportacions de les III Jornades de la Càtedra Josep Anton 
Baixeras, celebrades la tardor de 2016.

El 4 d’abril del 2018 es va desenvolupar el seminari «La interpretació del sentit dels po-
emes. Comentar poesia de Maragall a Brossa, passant per Guerau de Liost, Riba, Foix, 
Manent i Gabriel Ferreter», a càrrec de Jordi Malé, de la Universitat de Lleida. Es va dur a 
terme a la sala de juntes del Campus Catalunya de la URV i va estar organitzat pel Depar-
tament de Filologia Catalana i la càtedra Baixeras.

La càtedra Baixeras també va participar en l’organització de l’acte de signatura del conveni 
de doble titulació entre la Universitat Rovira i Virgili i la Masarykova Univerzita. L’acte, 
que va tenir lloc el 13 d’abril de 2018 a la sala de graus del Campus Catalunya de la URV, 
va constar de tres parts. En primer lloc, la presentació de l’acte: amb les intervencions 
de Josep Anton Ferrer, rector de la URV; Jordi Ginebra, responsable de l’ensenyament de 
Llengua i Literatura Catalanes de la URV; Daniel Vázquez, sotsdirector del Departament de 
Llengües Romàniques i Literatura de la Masarykova Univerzita; Carme Oriol, directora del 
Departament de  Filologia Catalana de la URV; Josep Anton Fernández, director de l’Àrea 
de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, i les alumnes Helena Carreras (URV) 
i Marie Prikrylova (Masarykova Univerzita). En segon lloc, es va pronunciar la conferèn-
cia «Línies paral·leles txeques i catalanes», a càrrec de la Dra. Monika Zgustová, que va 
comptar amb el suport de la càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català. I, 
en tercer lloc, la signatura del conveni: amb les intervencions de Josep Anton Ferrer, rector 
de la URV, i d’Ivan Malý, vicerector d’Internacionalització de la Masarykova Univerzita.

Cal destacar, també, l’organització de la IV Jornada LITCAT de Grups de Recerca de Lite-
ratura Catalana Contemporània, que va tenir lloc dijous 17 de maig de 2018, a la sala de 
vistes del Campus Catalunya. En aquesta edició es van presentar tretze ponències sobre les 
recerques que realitzen les universitats catalanòfones en el camp de la literatura catalana 
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contemporània.  Així, van donar a conèixer les principals línies d›investigació dels grups 
de recerca universitaris per tal de fer visible de manera pública i col·lectiva la recerca que 
duen a terme i establir una xarxa de relacions que permeti la promoció d›intercanvis i pro-
jectes compartits. L’acte va estar organitzat pel grup de recerca Identitats en la Literatura 
Catalana (GRILC), el Departament de Filologia Catalana de la URV i la càtedra Josep Anton 
Baixeras de Patrimoni Literari Català. A més, va comptar amb el suport de la Facultat de Lle-
tres de la URV i la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l›Institut d›Estudis Catalans.

La jornada va començar amb una breu presentació de l›acte i amb les ponències: «Joan 
Puig i Ferreter: director literari a l›exili», d›Oriol Teixell, del grup de recerca Identitats en la 
Literatura Catalana (URV); «Aspectes identitaris a través de la poesia musicada a l›ESO», de 
Julieta Torrents, del grup de recerca Poesia i Educació (UB); i «Anna Dodas: obra poètica i 
narrativa», de Caterina Riba, del grup d›Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i 
Comunicació (UVic-UCC). Després de la pausa, van tenir lloc les intervencions de Carme 
Gregori, del grup de Literatura Catalana Contemporània (UV), amb la ponència «El mite 
fundacional d›Adam i Eva en la narrativa catalana dels anys vint i trenta»; Mercè Picornell, 
del grup Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius (UIB), amb la ponència 
«Agència, matèria i transformació: una aproximació posthumanista a les formes de la ruïna 
en la poesia catalana contemporània»; Estel Aguilar Miró, del Seminari Transversal d›Estudis 
Culturals Catalans (UPVD), amb la ponència «Influència de la poètica postsimbolista en el 
patrimoni literari nord-català: Simona Gay i Josep Sebastià Pons»; Toni Maestre, del grup de 
recerca de la Literatura Contemporània (UA), amb la ponència «La paròdia de la comèdia 
romàntica en VOS de Cesc Gay (2009)», i Francesc Foguet, del grup d›estudi d›Història de 
la Cultura i dels Intel·lectuals (UB), amb la ponència «La censura d›Història de la premsa 
catalana (1966), de Joan Torrent i Rafael Tasis». A les 16.30 h van tenir lloc les sessions de 
tarda: Simona Škrabec, del grup d›Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (UAB), 
amb la ponència «Construir el patrimoni literari a través de la traducció al segle xxi»; Llorenç 
Soldevila Balart, de Textos Literaris Contemporanis: «Estudi, edició i traducció» (UVic-UCC), 
amb la ponència «Andorra i la literatura»; Anna Llovera, del grup d›Estudi sobre la Literatura 
del Vuit-cents (UB), amb la ponència «Una identitat forjada en la militància misoneista: la 
narrativa catalana del pairalisme (1867-1893)», i Lucía Azpeitia-Ortiz, del grup d›Estudis de 
Traducció, Recepció i Literatura Catalana (UPF), amb la ponència «Mots escrits en lloc de 
paraules vives: la correspondència d›Agustí Bartra i Antoni Ribera (1947-1970)». Finalment, 
a les 18.30 h es van presentar les actes de la III Jornada LITCAT i, tot seguit, es va clausurar la 
IV Jornada LITCAT de Grups de Recerca de Literatura Catalana Contemporània.

Activitats de recerca

S’han pressupostat dues beques Josep Anton Baixeras-Fundació Mútua Catalana, adreça-
des als estudiants interessats a cursar el doctorat en les línies d’investigació del grup de 
recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC) sota la direcció dels Drs. Magí Sunyer 
Molné, Carme Oriol Carazo, Montserrat Corretger Sàez i Montserrat Palau Vergés, dins el 
Programa de Doctorat d’Estudis Humanístics de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la Uni-
versitat Rovira i Virgili durant tres cursos consecutius a temps complet o durant cinc cursos 
a temps parcial per al curs 2017-18. Les beques han estat adjudicades a Albert Mestres 
Emilió, «Edició crítica de Lo Gaiter del Llobregat, de Joaquim Rubió i Ors», i Tània Muñoz 
Marzà, «La rondalla a les comarques de Castelló: recopilació, estudi i difusió».  

A més, durant aquest curs la càtedra Baixeras col·labora en l’edició del teatre complet, de 
Rossend Arús i Arderiu (1845-1891), periodista, dramaturg i maçó català, que duu a terme 
la Biblioteca Pública Arús de Barcelona.
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Activitats de transferència

S’ha publicat el tercer volum de la col·lecció Quaderns de la Càtedra Baixeras, eina difuso-
ra d’algunes de les activitats de la càtedra de màxim interès social i intel·lectual: Literatura, 
identitat i dret. Aquest tercer volum reuneix les aportacions a les III Jornades de la Càtedra 
Josep Anton Baixeras, celebrades la tardor del 2016, en què van participar els professors 
Antoni Jordà Fernández, Pompeu Casanovas, Joan Cuscó Clarasó i l’advocada Isabel Baixe-
ras Delclòs. El títol: Identitat, literatura i dret, resumeix els interessos intel·lectuals de Josep 
Anton Baixeras, tal com es fa palès en un discurs seu contra la pena de mort, pronunciat al 
Senat espanyol, del qual Isabel Baixeras Delclòs fa una anàlisi que clou el llibre.

S’ha elaborat el número sis de la revista Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral 
Folk Literature dedicat a «Dones i folklore». D’acord amb la idiosincràsia de la publicació 
(una volguda vocació internacional i multilingüe) els estudis d’aquest monogràfic se cen-
tren en determinades autores de la història del folklore català, però també hi tenen cabuda 
les aportacions fetes des d’institucions de fora de les terres de parla catalana, tant pel que 
fa a les autores dels articles com a les folkloristes i els corpus estudiats.

A més, el 2017 s’ha publicat el primer volum de la col·lecció Patrimoni Literari, de Publi-
cacions URV, titulat La gestió del patrimoni literari. Conceptualització i anàlisi compara-
tiva dels models català i anglès, escrit per Mireia Munmany. La col·lecció compta amb el 
suport de la càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català i del grup de recerca 
Identitats en la Literatura Catalana (GRILC). La col·lecció està especialitzada en patrimoni 
literari, entès en un sentit ampli que comprèn tant l’obra literària com tot allò que hi està 
relacionat, des de l’escriptor i les circumstàncies de la creació fins a la transmissió dels 
textos i la gestió. Es proposa contribuir a eixamplar les plataformes de difusió dels estudis 
que en aquest camp es generen i preveu la incorporació al seu catàleg d’estudis generals 
de literatura i de teoria literària, no necessàriament centrats en l’univers lingüístic català.  

La presentació de La gestió del patrimoni literari. Conceptualització i anàlisi comparativa 
dels models català i anglès, de Mireia Munmany, va tenir lloc el dimarts 27 de febrer de 
2018, a càrrec de l’autora i el director de la col·lecció, Magí Sunyer. A més, l’acte va clou-
re amb la conferència «Traducció i reescriptura: L’Eclipsi, una novel·la lipogramàtica. De 
Perec a Adrià Pujol Cruells», a càrrec de Mònica Güell, catedràtica de la Universitat de la 
Sorbona i directora del Centre d’Estudis Catalans de París.

Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials.
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona

Dr. Antoni Pigrau Solé, director
Dra. Lucía Casado Casado, subdirectora
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Ajuntament de Tarragona

Principals activitats de generació i socialització del coneixement:

• Impartició del Màster Universitari en Dret Ambiental (MUDA), que el curs 
2017-18 ha arribat a la seva 12a edició (4a en l’actual modalitat virtual). Aquest 
màster, de 120 crèdits, té una durada de dos anys i s’imparteix en modalitat 
virtual, amb la possibilitat opcional de cursar l’últim quadrimestre del segon 
curs de manera presencial.

• Realització de 4 seminaris de formació i 11 seminaris de recerca en temes re-
lacionats amb el dret ambiental.

• Organització del CEDAT Mediterranean Courses on Environmental Justice: «In 
search of climate justice», realitzats a la Facultat de Ciències Jurídiques, a Tar-
ragona, del 9 al 18 de gener del 2018.

• Organització, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, del I Congrés Català de Dret Ambiental: «El canvi 
climàtic: una mirada des de Catalunya», realitzat a la Facultat de Ciències Jurí-
diques de la URV, a Tarragona, els dies 17, 18 i 19 de gener del 2018.

• Organització del III Tarragona International Environmental Law Colloqui-
um (TIEC): «Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene. A 
new paradigm for earth community», realitzat a la Facultat de Ciències Jurídi-
ques de la URV, a Tarragona, els dies 17 i 18 de maig del 2018.

• Organització de les II Jornades de Medi Ambient i Ens Locals, organitzades pel 
Departament de Dret Públic i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 
(CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, mitjançant 
la càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, la càtedra d’Estudis de 
Dret Ambiental de Tarragona i l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, realitzades 
a la Pobla de Mafumet, els dies 10 de maig i 7 de juny del 2018.

• Defensa de 6 tesis doctorals i 12 treballs finals de màster.

• Publicació de 34 articles en revistes científiques indexades (JCR, CARHUS, 
LATINDEX, SCOPUS); 2 llibres dirigits, coordinats o editats; 1 monografia; 33 
capítols de llibre; 7 articles en revistes científiques no indexades, i 25 altres 
publicacions (informes, comentaris i recensions).

• Participació en 4 projectes de recerca finançats (2 estatals i 2 autonòmics) en 
l’àmbit del dret ambiental o en temes afins, amb investigador principal membre 
del CEDAT; i participació de membres del CEDAT en 1 projecte de recerca finan-
çat en aquest mateix àmbit, amb investigador principal d’una altra universitat.

• Participació en 4 projectes o contractes finançats de transferència en l’àmbit 
del dret ambiental o en temes afins.
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• Publicació de la Revista Catalana de Dret Ambiental. Durant el curs acadèmic 
2017-18 s’han publicat el núm. 2 del volum 8 i el núm. 1 del volum 9.

• Publicació dels llibres 9 i 10 de la col·lecció Quaderns de Dret Ambiental.

Principals activitats de difusió i divulgació:

• Publicació del Butlletí CEDAT. Durant el curs acadèmic 2017-18 s’han publicat 
els números 92 a 102.

• Realització d’actes de presentació de dos llibres: Análisis jurídico de los apro-
vechamientos forestales i La incidencia de la directiva de emisiones industriales 
en el régimen jurídico catalán de prevención y control ambiental de actividades.

• Participació, mitjançant la presentació de ponències o comunicacions, a 115 
congressos, seminaris o jornades científiques.

• Participació en el jurat del III Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi 
doctoral en dret ambiental 2017, convocat per la Diputació de Barcelona, jun-
tament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i 
el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT).

• Participació i col·laboració en el marc del projecte educatiu Jocticia Ambi-
ental: «El debat per l’educació socioambiental». E-Waste: «L›altra cara de la 
tecnologia», organitzant activitats i tallers i oferint suport econòmic per a l’edi-
ció d’una guia didàctica, amb la finalitat de contribuir a la lluita contra la 
desproporcionada distribució de beneficis i conscienciar de les conseqüències 
de l’explotació dels recursos naturals per a la fabricació d’aparells electrònics.

• Activitats de cooperació: participació en el projecte «Horts socials a la URV: 
l’educació ambiental per a la innovació social», un projecte col·lectiu amb par-
ticipació de sis centres de la URV, que, el curs acadèmic 2017-18, ha obtingut el 
premi del Consell Social URV a la Qualitat Docent, en la modalitat col·lectiva. 

Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona
Tel.: 977 558 615

Dr. Josep Sánchez Cervelló, director
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Principals activitats: 

Activitats de generació i socialització del  coneixement:

• L’activitat principal de la càtedra durant aquest curs acadèmic ha estat la re-
cerca i redacció del primer volum de la Col·lecció Xiquets de Valls: «Origen i 
història dels castells», que es va publicar el desembre del 2017 amb el títol Els 
orígens del fet casteller: Del ball de valencians als Xiquets de Valls (del segle 
xviii al 1849).

• Participar en els dos primers volums de  l’Enciclopèdia dels Castells que l’edi-
torial Cossetània va publicar a finals d’any. La col·laboració ha consistit a crear 
un comitè científic que garanteixi els continguts publicats i una coedició a tra-
vés del servei de publicacions de la URV per tal de difondre’n l’edició digital.

• Hem mantingut relacions amb la Colla dels Xiquets de Tarragona i els Caste-
llers de Vilafranca per tal d’establir un marc col·laboratiu amb la càtedra.

Socialització dels resultats de la recerca:

• La presentació del llibre es va dur a terme el dia 3 de desembre del 2017 a la 
sala d’actes del local social de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. L’acte va 
comptar amb la presència del catedràtic Josep Sánchez Cervelló; el Sr. Albert 
Pedret, president de la Colla Vella dels Xiquets de Valls; el Sr. Xavier Brotons, 
investigador casteller; el Sr. Jordi Ferré, director de Cossetània Edicions, i l’au-
tor de l’obra, el Dr. Alexandre Cervelló. A la presentació hi van assistir més de 
dues-centes persones.

Impacte mediàtic de la recerca realitzada:

El Vallenc: 

http://www.elvallenc.cat/actualitat/una-investigacio-situa-la-primera-actuacio-castellera-
fa-226-anys/
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Portal Nou:  

http://elportalnou.blogspot.com.es/2017/12/la-investigacio-dalex-cervello-data-la.
html?m=1

Diari Més: 

http://www.diarimes.com/noticies/mes_castells/2017/12/12/les_festes_candela_
valls_1791_primera_actuacio_castellera_historia_29884_3056.html

La Vanguardia: 

http://www.lavanguardia.com/vida/20171212/433593645403/una-investigacion-situa-el-
primer-castell-en-1791-en-valls-tarragona.html

El Periódico: 

http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171212/una-investigacion-situa-el-pri-
mer-castell-en-1791-en-valls-tarragona-6490737

Diari Casteller: 

https://delcamp.cat/diaricasteller/actualitat/investigacio-data-primera-actuacio-castelle-
ra-1791

 «Telenotícies» de TV3: 

http://www.ccma.cat/324/qui-va-ser-el-primer-enxaneta-un-llibre-revela-els-origens-del-
fet-casteller/noticia/2824657/

«Gaudeix la Festa» de la Xarxa:  

https://youtu.be/GVMjvOQ_VBo

Rac 1:  

http://www.rac1.cat/info-rac1/20171202/433355023553/castells-tradicio-origen-alex-cer-
vello.html

Xarxa de Ràdio de Catalunya:  

http://rctgn.cat/alex-cervello-primers-que-pregunten-sobre-historia-dels-castells-ho-traves-
informacio-oral/

Càtedra URV d’Entorns Saludables 

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació    
C/ Sant Llorenç, 21 - 43201 Reus (Tarragona)
Tel. 977 758920

Dra. Rosa Solà Alberich, directora
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

• Activa Mútua 2008

• FCC SA

Principals activitats per generar i socialitzar el coneixement

• Participar en la reunió ordinària 2018 de la Xarxa d’Universitats Saludables de 
Catalunya (USCAT).

• Analitzar l’estat de l’art sobre els criteris d’entorn laboral saludable.

• Treballar en col·laboració amb la cap de l’Oficina de Prevenció de Riscos La-
borals (OPRL) per tal de:

 – Dissenyar el Pla d’actuació de la URV com a Universitat Saludable.

 – Realitzar la consulta i participació del Pla d’actuació URV Saludable al 
Comitè de Seguretat i Salut de la URV (02/02/18).

 – Debatre i aprovar per part de la Comissió de Prevenció de Riscos Labo-
rals delegada del Consell de Govern el Pla d’actuació URV Saludable 
(06/02/18).

 – Aprovar la declaració institucional i el Pla d’acció d’Universitat Saludable 
(22/02/18).

 – Impulsar la declaració institucional sobre la política d’Universitat Saludable 
de la URV, que es va realitzar al Consell de Govern de la URV (22/02/18).

 – Dissenyar el procés per aconseguir el reconeixement de la URV com a 
Empresa Saludable:

• Primer pas: compromís del rector per adherir-se a la Declaració de Lu-
xemburg.

• Segon pas: rebre el diagnòstic inicial de l’estat de la Promoció de la 
Salut a la URV, pel qual prèviament es va:

 – Elaborar el qüestionari de qualitat en promoció de la salut al lloc de 
treball (INSHT).

 – Col·laborar per tramitar i rebre el resultat de l’adequació de la URV 
com a Empresa Saludable actualment (considerat punt inicial i ex-
pressat en percentatge).

• Sol·licitar i aconseguir l’adhesió de la URV a la Declaració de Luxem-
burg.

• Incorporar el web de l’Associació Espanyola contra el Càncer a la in-
tranet de la URV.
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Principals activitats de difusió i divulgació curs 2017-18

• Crear les xarxes socials i el lloc web de la càtedra d’Entorns Saludables.

• Difondre els resultats dels criteris d’entorn laboral saludable.

Actualment en desenvolupament curs 2017-18:

• Seguint la Llei orgànica de protecció de dades i mitjançant l’OPRL, analitzar 
les dades d’indicadors de salut dels darrers anys dels/de les treballadors/es 
URV, a partir de la informació de les bases de dades del Servei de Prevenció 
Aliè i la Mútua d’Accidents del Treball i Malalties Professionals de la URV.

• Identificar les accions incloses al calendari del Pla d’acció URV Saludable 
aprovat pel Consell de Govern del 22/02/18, que es puguin impulsar fins al 
final de juny 2018.

Càtedra  URV-WFNR sobre Fruita Seca

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus
Carrer de Sant Llorenç, 21 - 43201 Reus
977759313
http://www.urv.cat/ca/societat-empresa/catedres/

Dr. Jordi Salas Salvadó, director
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Fundació Privada Internacional Nut and Dried Fruit

Principals activitats per generar i socialitzar el coneixement:

L’INC World Forum for Nutrition Research and Dissemination, liderat pel Prof. Jordi Salas-
Salvadó, ha dut a terme:

• La convocatòria de dues beques per projectes de recerca relacionats amb la 
fruita seca i ha convocat una beca de recerca per la millora de la comprensió 
dels efectes sobre la salut del consum de nous de macadàmia.

• Ha impulsat la convocatòria de tres projectes de promoció i divulgació desti-
nada a fomentar la demanda dels consumidors de fruita seca i de fruita deshi-
dratada a tot el món.

• S’han finançat 5 publicacions científiques. S’ha participat al XXI Congrés Inter-
nacional de la Nutrició de Buenos Aires amb el simposi: «El consum i la salut 
de fruits secs i fruita seca: noves idees». 

• S’ha dut a terme l’organització del Congrés Anual Mundial de Fruita Seca: 
XXXVI edició a Chennai (Índia), maig de 2017 i la XXXVII edició a Sevilla (Es-
panya), maig de 2018.

• S’ha impulsat el Premi Científic per investigacions sanitàries i nutricionals rela-
cionades amb les nous i/o la fruita seca, que es va atorgar al Dr. Richard Mattes 
el 2017 i al grup d’estudi PREDIMED el 2018.

Principals activitats de difusió i divulgació:

• Memòria anuals de les activitats de la càtedra.

• Publicació de 3 números l’any de la Revista Nutfruit (març, juliol i novembre) 
amb una circulació de 2.500 còpies i una difusió en línia dirigida a empreses 
i institucions membres de l’INC.

• Publicació mensual d’una newsletter sobre activitats en relació amb la indús-
tria, la investigació, la regulació i una secció sobre estudis de fruita seca, la 
nutrició i la salut. 

• Participació en la publicació de l’Association Nationale des Diététiciens du Lu-
xembourg: «Nuts about Health, Latest Findings» al Baking Europe Magazine. 

• Divulgació dels beneficis de salut del consum de fruita seca a través del blog 
Nutfruit & Health.

• Publicació de fins a 5 comunicats de premsa l’any i 1 vídeo.

• Elaboració de l’informe estadístic de la producció de fruita seca des del 2007-08 
fins al 2017-18.
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Oficina Tarragona regió del coneixement - OTCR

La missió de l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement (OTRC), finançada per la Dipu-
tació de Tarragona, és fomentar i promoure la cultura de la innovació i la millora de la 
competitivitat de les empreses i institucions del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, amb 
l’objectiu d’ajudar tota la demarcació en el seu camí de consolidació com a regió europea 
del coneixement. 

Àmbits d’actuació

L’Oficina treballa regularment sobre tres àmbits d’actuació concrets:

Àmbit innovació tecnològica: assessorant a empreses i institucions en la cerca de finan-
çament públic per a activitats de R+D+I, sigui quina sigui l’administració o organisme 
subvencionador com el programa H2020 de la CE, el CDTI de MINECO, ACCIÓ de la 
Generalitat, etc. Actuant d’enllaç entre l›entitat sol·licitant i l’administració; orientant en 
l›estructuració dels projectes i en la redacció de les memòries de sol·licitud, donant suport 
en la cerca de soci o proveïdor tecnològic, etc.

Àmbit atracció de talent: assessorant i donant suport a empreses i entitats públiques en la 
seva cerca de finançament per tal d’atreure personal qualificat que s’integri en la seva orga-
nització i desenvolupi i impulsi activitat innovadora. Hi ha un conjunt de programes i con-
vocatòries que financen l’atracció de talent, entre altres: Beatriu de Pinós de la Generalitat; 
Torres Quevedo, EMPLEA, PTA, Juan de la Cierva, etc. de MINECO; i Marie Sklodowska 
Curie Actions (MSCA), de l’H2020, amb les seves diferents modalitats, com per exemple 
els Individual Fellowship (IF), les International Training Networks (ITN) o bé el COFUND.

Àmbit estratègic territorial: assessorant i donant suport a clústers, institucions i administra-
cions públiques en la participació en diferents programes de finançament de la innovació 
o d’estructuració del sistema innovador, com per exemple el FEDER o el LIFE+ de la CE, o 
el Ciudades de la ciencia y la innovación de MINECO, o el Programa Catalonia Clústers 
d’ACCIÓ, etc. Ajudant en l’orientació i la sol·licitud dels seus projectes estratègics, en la 
redacció de memòries, i en alguns casos concebent  i impulsant projectes col·laboratius 
entre diferents entitats. 

Funcionament de l’Oficina a l’empresa del territori

L’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement dóna suport a l’empresa i a la resta d’agents 
d’innovació de la demarcació mitjançant l’assessorament personalitzat en la cerca de fi-
nançament per a projectes d’R+D+I a escala regional, estatal i europea. S’especialitza en 
la detecció i el tractament sistematitzat de totes les fonts de finançament públic per a acti-
vitats de recerca, desenvolupament i innovació tant en l’àmbit públic com en el privat. Així 
doncs, el primer servei és la publicació i posada al servei del públic en general, a través del 
web, dels resultats obtinguts en la fase de cerca. 
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A partir d’una demanda de servei, o bé proactivament detectant una oportunitat per a algun 
agent de la demarcació, l’Oficina també actua d’enllaç amb l’Administració pública que 
ofereix ajuts per a R+D+i.

Si l’agent econòmic decideix presentar una sol·licitud a la convocatòria que s’ha detectat 
com a oportunitat de finançament, l’Oficina actua donant suport al sol·licitant i facilitant 
la concepció, redacció i realització de projectes d’R+D+i.

En últim terme, si finalment s’ha aconseguit finançament i s’ha implementat el projecte 
d’R+D+i, s’informa sobre la deducció per incentius fiscals en projectes d’R+D+I.

Algunes activitats de la OTRC durant el curs 2017-18:

Jornades

# ESDEVENIMENT ORGANITZAT DATA

1 Redacció de propostes H2020 Marie-Curie 15/06/2017

2 Seminari Horitzó 2020 – Nivell Intermedi 06/07/2017

3 Bus Connect-EU a Barcelona 06/11/2017

4 Ajuts Estatals Col·laboratius R+D+i 23/11/2017

5 How to Write a Competitive Proposal for H2020 14/12/2017

6 Seminari Beatriu de Pinós 09/02/2018

7 2017Trobada de la RDi Catalana a Tarragona 16/02/2018

La implicació de l’Oficina en l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Tarragona, particu-
larment a través de les següents convocatòries: PECT i Eixos 4 i 6.

• PECT – Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial
L’Oficina Tarragona Regió del Coneixement ha estat de bon començament im-
plicada i compromesa amb l’estratègia territorial a nivell de demarcació pel 
que fa a la resposta conjunta que des de les institucions de la demarcació s’ha 
donat a la convocatòria. Juntament amb el lideratge de la Diputació de Tarra-
gona, s’ha aconseguit presentar quatre propostes de bona qualitat, de les quals 
esperem treure algun rendiment en termes de finançament FEDER. 

Relació de projectes PECT amb suport de l’Oficina:

 – PECT TurisTIC en família. Representant: Diputació de Tarragona

 – PECT NUTRISALT. Representant: Ajuntament de Reus

 – PECT EBREBIOSFERA. Representant: Consell Comarcal del Baix Ebre

 – PECT PRIORAT. Representant: Consell Comarcal del Priorat

• FEDER Eix 4 i Eix 6 – 2016
L’equip tècnic i la direcció de l’oficina es van implicar en la conceptualització, 
l’articulació i la redacció de les memòries en els següents projectes liderats per 
la Diputació de Tarragona:

Relació de projectes Eix 4 i Eix 6 amb suport de l’Oficina:

 – Eix 4 - Xarxa de calor de proximitat 

 – Eix 6 - Operació Baronia d’Escornalbou
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Principals indicadors d’activitat 2017

Resultats previstos Objectiu Nombre assolit

Nombre de persones assistents a jornades, cursos i seminaris 150 206

Nombre d’institucions assistents a jornades, cursos i seminaris 50 60

Nombre d’empreses assessorades individualment 20 14

Nombre d’institucions assessorades individualment 15 17

Nombre de propostes d’ajut sol·licitades 20 21

Import dels ajuts aconseguits amb el suport OTRC (*) 1.000.000 4.219.449

Indicadors identificats, per als quals es disposa de fonts 
d’informació pròpies o alienes

12 12

Nombre de Jornades a realitzar 8 9

Nombre de Fitxes de programes de finançament a publicar 15 16

Forum d’Ocupació Universitària

Aquest curs s’ha organitzat el XIV Fòrum de l’Ocupació Universitària, amb la presència de 
44 empreses i la participació més alta pel que fa a la xifra d’estudiants.

L’edició del campus Bellissens es va fer el 18 d’abril de 2018 i va comptar amb un total de 
20 estands, i l’edició del campus Sescelades va tenirlloc el 25 d’abril de 2018 i va comptar 
amb 36 estands. Tot i que la majoria ja havien participat en edicions anteriors, 9 de les em-
preses o entitats van ser presents al Fòrum per primer cop: Cargill SLU, Grup Oliva, H&T 
Presspart, Indra, Prat International Brands SL, Sorigué, TechnipFMC i What About Techno-
logies. 12 empreses o entitats han tingut presència en les dues edicions del Fòrum, la de 
Bellissens i la de Sescelades. 
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Empreses, entitats i serveis de la URV participants al XIV Fòrum de l’Ocupació (es remar-
quen les noves):

Ed. Sescelades
36 empreses

Ed. Bellissens
20 empreses

Adecco Adecco

Applus + IDIADA Agència Catalana de Turisme

Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) BASF Española, SL

BASF Española, SL Borges International Group

Cargill SLU Cargill SLU

Clúster TIC Catalunya Sud Deloitte

Covestro, SL Decathlon

Ctaima Outsourcing & Consulting, SL Escola Innova

Dow Chemical Ibérica, SL Esquiades.com & BuscoUnChollo.com

Escola Innova Grup Oliva

Esquiades.com & BuscoUnChollo.com Grup Sagessa

Essity Leroy Merlin España, SLU

Fermator Automatic Doors For Lifts MAHLE Behr Spain, SA

Fluor Corporation Mapfre España, SA

H&T Presspart Mercadona

Indra PortAventura World

Inerco, SA Prat International Brands, SL

Lear Corporation Randstad

Leroy Merlin España, SLU Saint - Gobain

MAHLE Behr Spain, SA Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

ManpowerGroup  

Messer Ibérica de Gases, SAU  

Miguel Torres SA  

PortAventura World  

Prat International Brands, SL  

Procter & Gamble (P&G)  

Randstad  

Repsol  

Saint - Gobain  

Schwartz Hautmont  

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)  

Sorigué  

TechnipFMC  

TORRECID Group  

Viewnext An Ibm Subsidiary  

What About Technologies  

Les dades més significatives sobre participació són:

• Hi han assistit un total de 44 empreses. 36, a l’edició de Bellissens i 20, a l’edició 
Sescelades.

• Les empreses que participen a l’edició del campus Bellissens es dirigeixen ma-
joritàriament als àmbits de coneixement de ciències socials.
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• Les empreses que participen a l’edició del campus Sescelades es dirigeixen 
majoritàriament als àmbits de coneixement d’enginyeria i arquitectura.

• Les empreses han rebut un total de 4.277 visitants, 1.184 a l’edició de Bellissens 
i 2.400 a l’edició de Sescelades.

• Les empreses han recollit un total de 2.516 currículums. 

• S’han ofert un total de 420 llocs de treball vacants. Amb la seva presència al 
Fòrum, les empreses participants esperen cobrir-ne 263.

• S’han ofert un total de 127 llocs de pràctiques vacants i esperen cobrir-ne 89.

 

Distribució d’ofertes per estudis i àmbits de coneixement

Bellissens
19 enquestes

Sescelades
28 enquestes

Total

FLL 8 2 10

FCJ 6 3 9

FTG 7 2 9

FCEP 6 3 9

FEE 14 8 22

Tot. CC Socials 33 16 49

FQ 3 3 6

FE 3 1 4

Tot. Ciències 6 4 10

FI 3 1 4

FMCS 3 1 4

Tot. Salut 6 2 8

ETSA 3 1 4

ETSEQ 6 15 21

ETSE 9 24 33

Tot. Eng./Arqu 18 40 58

 

 

 

Enquestes Visitants CV 
Llocs de 
treball

Llocs de 
treball a 
cobrir

Llocs de 
pràctiques

Llocs de 
pràctiques 
a cobrir

Bellissens 19 1877 1184 322 157 24 9

Sescelades 28 2400 1332 98 106 103 80

Total 47* 4277 2516 420 263 127 89

*El nombre d’enquestes respostes (n=47) és superior al nombre total d’empreses que hi han 
assistit (n=44) perquè hi ha empreses que han assistit a les dues edicions del Fòrum i han 
contestat l’enquesta respectiva a cada edició, dues.
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Premis a la creació d’empreses

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili ha convocat per tretzena vegada, per al 
curs, els ajuts a les millors idees emprenedores. El seu objectiu és complir la tercera mis-
sió de la Universitat: contribuir al desenvolupament econòmic del territori de la seva àrea 
d›influència, ajudar a transferir i comercialitzar els resultats de la recerca i fomentar la 
creació d›empreses per part dels estudiants, tot donant-los suport en la validació d›idees i 
conceptes. Està previst que la convocatòria es resolgui abans d’acabar el curs.

En la darrera convocatòria el Consell Social va atorgar aquest ajut als treballs:

• «GLARE-Sistema antifrau per al transport civil ferroviari», d’Arnau Cuadras Cu-
erva. 

• «Acadèmia d›anglès The English Workshop», de Nune Ayvazyan.

• «ORITEC doblez con Impacto Social», de William Alomoto Peréz.

Pràctiques en empreses

Al curs 2017-18 s’ha continuat el procés de signatura massiva de convenis marc de pràc-
tiques. Mentre que al curs 2015-16 se’n van signar 582 i al curs 2016-17, 451, en el curs 
2017-18 tot sembla indicar que se superarà la xifra dels 300 convenis. La dada exacta no 
es pot determinar fins a la finalització del curs. En total, són 1.257 les empreses i entitats 
que han tramitat conveni de pràctiques amb la URV.

A més de la tramitació de tots els convenis marc de pràctiques, des de l’OOU es gestionen 
els annexos de pràctiques extracurriculars de quatre centres:

Annexos de pràctiques extracurriculars 2016-17 2017-18*

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 36 14

Facultat de Ciències Jurídiques 106 79

Facultat de Lletres 104 85

Facultat de Turisme i Geografia 14 7

Total 260 189

*Les dades que es mostren del curs 2017-18 corresponen a 14 de juny de 2018.
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En el moment de la redacció d’aquesta memòria, s’està gestionant la 7a convocatòria del 
Programa de beques Santander CRUE-CEPYME de pràctiques en empresa. S’ha mantingut 
la novetat que es va incorporar a l’edició anterior, en què les empreses participants han de 
suportar el 50% del cost de les beques. Aquest canvi en les bases comporta dificultats per 
cobrir les beques. A hores d’ara només se n’han adjudicat 17 de les 65 beques que la URV 
tenia assignades, amb un pressupost total de 15.300 €. Aquestes són les dades provisionals 
a data de 13 de juny de 2018:

Beques Santander

Petites o mitjanes empreses presentades 47

Propostes de pràctiques (llocs de pràctiques) presentades 76

Estudiants sol·licitants 284

Estudiants acceptats 212

Estudiants descartats 72

D’altra banda, a l’OOU s’han gestionat les pràctiques de 63 estudiants que les han realitzat 
a les estructures, centres i serveis de la mateixa universitat. Aquesta és la distribució segons 
el perfil dels estudiants:

Pràctiques a la mateixa universitat

Estudiants de la URV 55

Estudiants d’altres universitats 2

Estudiants de secundària 4

Estudiants d’altres centres docents 3

Total 64
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Responsabilitat social universitària

Cooperació per al desenvolupament i solidaritat

Organització tècnica del Centre de Cooperació al Desenvolupament 
URV Solidària

Des del punt de vista organitzatiu, l’equip de treball del Centre de Cooperació al Desenvo-
lupament URV Solidària (en endavant CCD-URVS), està format per:

• Joan Fuster (tècnic)

• Inés Solé (tècnica) 

• Helena Soto (becària de col·laboració des de l’1 de setembre de 2017 fins el 
30 de juny de 2018) 

• Immaculada Rosell (becària de col·laboració des de l’1 d’octubre de 2017 fins el 
30 de juny de 2018) 

• Francesc Balart (becari de de col·laboració des de l’1 de juny de 2018 fins el 
31 de juliol de 2018)

Els membres de la Comissió URV Solidària:

• Jordi Tous (copresident) fins l’11 de juny de 2018

• Arantxa Capdevila (copresidenta) fins l’11 de juny de 2018

• Cori Camps(copresidenta) des del 12 de juny de 2018

• Laura Roman (copresidenta) des de l’11 de juny de 2018

• Joan Enric Carreres Blanch (Consell Social)

• Antoni Pigrau Solé (PDI)

• Carles Barberà Escoi (PDI) 

• Eleni Papaoikonomou (PDI) 

• Oliver Klein Bosquet (PDI) 

• M. Concepció Torres Sabaté (PDI) VOCAL (responsable de l’Oficina del Volun-
tariat)

• Albert Sabaté Rull (PAS) 

• Margarita Rebenaque Esteve (PAS)

• M. José Rodríguez Cuesta (PAS)
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• Joan Fuster García (PAS) (Secretari)

• María Segura (Estudiant)

• Natalia Segura (Estudiant)

• Jordi Martín (Estudiant)

• Samuel Urbano (Estudiant)

• Antonio Altuna (Consell estudiants)

• Patricia Sofia Guzmán (Consell estudiants)

Activitats del CCD-URVS en organismes i comissions de les quals forma part la URV o als 
quals està adherida

Organismes/comissions als quals pertany activament

• Comissió de Cooperació del CICUE (CRUE): membre del grup de treball de 
l’Agenda Post 2015

• Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD) del CI-
CUE

• Comissió de Cooperació de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU)

• Comissió Responsabilitat Social de l’Associació Catalana d’Universitats Públi-
ques (ACUP): membre del grup de treball específic en cooperació

• Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona

• Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Reus

• Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Cambrils

• Xarxa Internacional d’Investigadors en Turisme i Cooperació (COODTUR)

• Taula Local d’Acollida per a les Persones Refugiades

Projecció externa del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV 
Solidària

• Presència activa a les xarxes socials més conegudes; Facebook i Twitter, també 
a portals d’informació i vincles amb la comunitat universitària i la societat, que 
ens permeten una interacció més espontània, ràpida i molt més eficient.

• Programa de radio Re_Acciona, espai de cooperació, drets humans i pau, a 
Tarragona Ràdio. El CCD-URVS participa en el programa Re_Acciona, de Tar-
ragona Ràdio, des del 30 de gener de 2015 de forma habitual. El programa 
s’emet cada dijous a les 21:00h i es repeteix els diumenges a les 18:00h des de 
l’octubre fins el mes de juny.
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• Al llarg d’aquest període alguns dels membres del CCD-URVS han estat re-
querits per nombroses entitats i mitjans de comunicació. A continuació se’n 
detallen alguns:

Data Mitjà Tema Referència

24/05/2017 Diari de Tarragona
“Estan muriendo 
famílies enteras”. 

https://www.diaridetarragona.com/
tarragona/Estan-muriendo-familias-

enteras-20170524-0002.html

07/06/2017 Diari Digital URV

Crisi de refugiats: 
missió de rescat 

al Mediterrani, en 
directe. 

http://diaridigital.urv.cat/crisi-
de-refugiats-missio-de-rescat-al-

mediterrani-en-directe/

24/06/2017 La Vanguardia

Un documental “made 
in” Tarragona retratarà 

el día a día de los 
refugiados en Grecia. 

http://www.lavanguardia.com/local/
tarragona/20170624/423601791061/

documental-tarragona-retratara-
refugiados-tesalonica.html

03/07/2017 Fet A Tarragona
Creant una empresa 

social per donar feina 
als refugiats. 

http://www.fetatarragona.
cat/2017/07/03/questio-de-segones-

oportunitats/

17/07/2017 Diari Digital URV

Una intervenció 
nutricional 

aconsegueix disminuir 
les taxes de desnutrició 

infantil d’una illa de 
Moçambic. 

http://diaridigital.urv.cat/un-
intervencio-nutricional-aconsegueix-
disminuir-les-taxes-de-desnutricio-
infantil-duna-illa-de-mocambic/

18/07/2017
Diari de Tarragona 
i al diari al diari 

Més Reus

Una reusenca ayuda 
a bajar la tasa de 

desnutrición infantil en 
Mozambique. 

https://www.diaridetarragona.com/
reus/Una-estudiante-de-Medicina-de-

Reus-logra-disminiuir-las-tasas-de-
desnutricion-infantil-en-una-isla-de-
Mozambique-20170717-0051.html

http://www.diarimes.com/noticies/
reus/2017/07/18/el_treball_una_

reusenca_ajuda_reduir_desnutricio_
mocambic_22233_1092.html

18/07/2017 Diari de Tarragona
Una finestra per 

Tessalònica. 

https://www.diaridetarragona.
com/tarragona/Una-finestra-per-
Tessalnica-20170718-0010.html

22/07/2017 Canal Reus TV

Estudiants de la 
URV preparen un 
documental sobre 

refugiats. 

http://www.canalreustv.cat/
noticies/estudiants-la-urv-preparen-

documental-refugiats

25/07/2017 Fet A Tarragona
Un viatge que ens 
canviarà les vides.

http://www.fetatarragona.
cat/2017/07/25/un-viatge-que-ens-

canviara-les-s/

26/07/2017 El Punt Avui+
Escurçar velles 

fronteres.

http://www.elpuntavui.cat/societat/
article/5-societat/1171880-escurcar-

velles-fronteres.html

08/08/2017 Fet A Tarragona
Una dosi de realitat i 
impotència a Grècia. 

http://www.fetatarragona.
cat/2017/08/08/una-dosi-de-realitat-i-

impotencia-a-grecia/
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21/09/2017

Diari Digital URV, 
a Del camp i 

Tarragona Ràdio, 
Altafulla ràdio 

L’ONG K9, cap a 
Mèxic amb el suport 

de la URV després del 
terratrèmol. 

La ONG K-9 de 
Creixell se suma a les 
tasques de rescat del 
terratrèmol de Mèxic.

L’ONG K9, camí de 
Mèxic per ajudar 
a les víctimes del 

terratrèmol.

L’ONG K9 Creixell 
es desplaça a Mèxic 
per col·laborar en el 

rescat de víctimes del 
terratrèmol.

http://diaridigital.urv.cat/long-k9-
cami-de-mexic-amb-el-suport-de-la-

urv-despres-del-terratremol/

http://tarragona.digital/baixgaiadiari/
societat/long-k-9-creixell-se-suma-

tasques-rescat-del-terratremol-mexic

http://www.tarragonaradio.cat/
noticia/long_k9_cami_de_mexic_

per_ajudar_les_victimes_del_
terratremol/50183

http://www.altafullaradio.cat/noticia/
id4911

22/09/2017
Diari Més 
Tarragona

La URV finança 
les tasques de 

rescar d’una ONG 
tarragonina a Mèxic. 

http://www.diarimes.com/noticies/
tarragona/2017/09/22/la_urv_

financa_les_tasques_rescat_una_ong_
tarragonina_mexic_25106_1091.html

06/10/2017 El Financiero

Binomios caninos 
entran en acción 

en edificio de 
Chimalpopoca.

http://www.elfinanciero.com.
mx/nacional/binomios-caninos-
entran-en-accion-en-edificio-de-

chimalpopoca.html

06/10/2017 Radio Formula

Frida, Evil, Hueso, 
Titan algunos de los 
perros rescatistas; 
héroes que salvan 

vides.

Binomios caninos de 
diversos paises laboran 
en recastes en la Del 

Valle

http://www.radioformula.com.mx/
notas.asp?Idn=715440&idFC=2017

http://www.radioformula.com.mx/
notas.asp?Idn=715520&idFC=2017

06/10/2017 Diario Rotativo 
Binomio canino de 

Aguascalientes apoya 
en labores de rescate.

https://rotativo.com.mx/noticias/
nacionales/651633-binomio-canino-

aguascalientes-apoya-en-labores-
rescate/

06/10/2017
E-Consulta 
Veracruz

Sudor, cansancio, 
impotència... La 
batalla de los 12 

Topos.

https://rotativo.com.mx/noticias/
nacionales/651633-binomio-canino-

aguascalientes-apoya-en-labores-
rescate/

06/10/2017 Radio Formula 
Agradecen autoridades 
apoyo de voluntariós 
en colonia Obrera.

http://www.radioformula.com.mx/
notas.asp?Idn=714760&idFC=2017

09/10/2017 Diari de Tarragona
Los perros de K-9 de 

Creixell localizan 
cadáveres olvidados

https://www.diaridetarragona.
com/costa/Los-perros-de-K-9-

de-Creixell-localizan-cadaveres-
olvidados-20170925-0030.html

19/10/2017
Diari Més 
Tarragona

La URV organitza la 4ª 
Cursa Solidària

https://www.diarimes.com/
noticies/tarragona/2017/10/19/

la_urv_organitza_cursa_
solidaria_26550_1091.html
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11/11/2017
Radio Ciutat de 

Tarragona
Tot preparat per la 

Cursa Solidària URV
http://rctgn.cat/preparat-cursa-

solidaria-urv/

12/11/2017
Diari Més 
Tarragona

La Cursa de la URV 
omple el moll de costa 

de solidaritat

https://www.diarimes.com/
noticies/esports/2017/11/12/

la_cursa_urv_omple_moll_costa_
solidaritat_28056_1094.html

13/11/2017
Onfo Camp de 

Tarragona

Prop de 500 persones 
participen en la Cursa 

Solidària URV a 
Tarragona

https://www.infocamp.cat/arxiu-
seccio-esports/item/15308-prop-

de-500-persones-participen-en-la-
cursa-solidaria-urv-a-tarragona?utm_
source=Newsletter+infocamp&utm_

campaign=238dfbac2e-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_

medium=email&utm_
term=0_1e1f369791-

238dfbac2e-134054761

13/11/2017 Diari de Tarragona
Domingo de 
solidaridad

https://www.diaridetarragona.
com/tarragona/Domingo-de-

solidaridad-20171113-0022.html

11/04/2018

Social.cat

El diari digital de 
l’acció social a 

Catalunya

20 refugiats al Líban 
acabaran els seus 

estudis a universitats 
catalanes el pròxim 

curs.

https://www.social.cat/
noticia/8084/20-refugiats-al-

liban-acabaran-els-seus-estudis-a-
universitats-catalanes-el-proxim-curs

11/04/2018
ARA.cat

ACN Barcelona

Vint refugiats 
reprendran els seus 

estudis en universitats 
catalanes el curs que 

ve.

https://www.ara.cat/societat/Vint-
refugiats-reprendran-universitats-
catalanes_0_1994800674.html

23/04/2018
Flama. Agència 

cristiana de 
notícies

Sor Lucía Caram: 
“S’ha de viure la 

coresponsabilitat per 
treballar contra la 

pobresa”

https://www.flama.info/modules.
php?name=news&d_op=new_

pdf&idnew=27754

24/04/2018 Diari digital URV

El Consell Social 
premia el professor 

Albert Fabregat i 
l’espai d’aprenentatge 

dels Horts Socials

http://diaridigital.urv.cat/consell-
social-premia-qualitat-docent-
professor-albert-fabregat-espai-

aprenentatge-horts-socials/

9/05/2018 Diari digital URV

La fi de la pobresa, 
tema de les Jornades 

Visions d’un món 
desigual

http://diaridigital.urv.cat/la-fi-de-
la-pobresa-tema-de-les-jornades-

visions-dun-mon-desigual/

9/05/2018

E - Notícies

upf.edu

Les jornades Visions 
d’un Món Desigual. 
L’Eradicació de la 

Pobresa, arriben al seu 
equador.

https://www.upf.edu/web/e-
noticies/arxiu/-/asset_publisher/

wEpPxsVRD6Vt/content/
id/211583166/maximized#.

W6DAFc4za70
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Desplegament del pla de treball de juny de 2017 a setembre de 2018

El CCD-URVS va acordar organitzar la seva activitat al voltant de sis àrees d’actuació ope-
ratives, que són les següents:

Sensibilització de la comunitat universitària

Al llarg del curs s’ha organitzat o s’ha col·laborat en l’organització de les activitats següents: 

• Amb el nom de “Què vol 
dir això de #VolemAco-
llir? “, es va dur a terme la 
presentació d’uns Diàlegs 
sobre l’acollida, organitzat 
juntament amb Stop Mare-
mortum Tarragona i Medi-
cos del Mundo.

• Palestina: ocupació i resistències. El passat 13 i 14 
de desembre es van dur a terme unes conferències 
referides a la introducció al conflicte palestí: origen 
i causes, situació sociopolítica actual i resistències 
pacífiques. 

• El 14 de febrer de 2018, a les 
19h es va dur a terme la pre-
sentació de l’acte “Passa’t a 
la Banca Ètica”. Es van pre-
sentar les entitats financeres 
que operen a Catalunya i 
van presentar assessorament 
personalitzat. Va comptar 
amb la Participació de: Fiare 
Banca Ètica, Coop57, Oiko-
Credit, Triodos Bank, FETS.
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• Sant Jordi Solidari 2018 a la Universitat Rovira i 
Virgili. Es va dur a terme en diferents campus del 
territori; Campus Catalunya (Tarragona) i al cam-
pus Bellisens (Reus). Es van posar  a la disposi-
ció dels participants llibres a canvi de la donació 
d’1€. La recaptació, que va ser de 475,00€, es va 
destinar a projectes del CCD-URVS

• El Dissabte 
12 de maig 
de 2018 va 
tenir lloc a la 
Plaça Corsini 
de Tarragona, 
la Festa del 
comerç just i

la banca ètica, una jornada de la Fira d’Economia So-
lidària del Camp de Tarragona on el CCD-URVS hi va 
participar

• Seminari sobre la Defensa i Resistència “la protec-
ció de les persones defensores del medi ambient”, 
va tenir lloc el passat 12 i 13 de juny al Campus 
Catalunya de la URV. El seminari es va organitzar 
en el marc del projecte  “Defensar els defensors 
Estratègies de protecció i defensa integral de les 
persones defensores del medi ambient”.

• El 20 de juny de 2018, es va celebrar el “Dia Mun-
dial de les persones refugiades a la URV” a l’Aula 
Magna del Campus Catalunya (Tarragona). Es va 
estrenar el documental “El Periple. La vella llum 
d’Europa” amb la participació del director del do-
cumental Mario Pons, també va comptar amb l’ac-
tuació de Los Sirgadors i del Orfeó URV. 
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• Les Jornades del “Sàhara Occidental: el camí cap 
a la llibertat” va tenir lloc el passat 28 i 29 de juny 
a la Sala Espai Jove Kesse. Va estar organitzat pel 
Centre per la cooperació al desenvolupament (URV 
Solidària) i l’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament 
de Tarragona. 

Formació i capacitació tècnica

• Postgrau Cooperació, desenvolupament 
i innovació social. En el curs 2017-18 no 
s’ha activat la matrícula d’aquesta propos-
ta formativa amb l’objectiu d’elaborar i 
dissenyar el seu nou format com a Màster 
en Cooperació, desenvolupament i trans-
formació social, que iniciarà l’activitat en 
el curs 2018-19, amb un format actualitzat 
i més extens. 

El nou Màster és semi-presencial i s’articula en els següents 9 mòduls:

• Globalització: l’escenari mundial i les relacions desigual

• Cooperació al desenvolupament i drets humans: polítiques i estratègies

• Cultures, gènere i migracions



73

• L’acció humanitària: ajut i emergència

• Projectes de desenvolupament: el cicle del projecte, identificació, monitoreig 
i avaluació

• Desenvolupament sostenible: eixos clau, objectius i metes

• La societat del bé comú i l’acció transformadora

• Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (Simulador Geopolític)

• La transformació social en el món digital 

Mentre tant, s’han organitzat activitats relacionades amb aquesta acció formativa.

• Visions d’un Món Desigual “la fi de 
la pobresa”. Les Jornades “Visions 
d’un Món Desigual, s’organitzen 
de forma conjunta a les universi-
tats de Girona (UdG), Lleida (UdL), 
Tarragona (URV) i Pompeu Fabra 
(UPF). Per a l’edició 2017-18 van 
tenir el subtítol “Fi de la pobresa”, 
que és l’Objectiu de Desenvolupa-
ment Sostenible núm. 1
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Les jornades es van comptar amb quatre sessions: 

• Combatre la pobresa des de l’òptica assistencial (Sor Lucia Caram)

• Pobresa des del punt de vista institucional (Albert Sales)

• Pobresa energètica (Maria Campuzano)

• Feminització de la pobresa (Iolanda Fresnillo)

Programes i projectes de cooperació específicament universitària

A través del programa “Col·labora en un projecte de cooperació internacional” del curs 
acadèmic 2016-18 i 2017-2018, es van desplaçar els estudiants que s’enumeren a conti-
nuació en el marc dels projectes associats:

Curs 2016 – 2017 

Projecte

ONGD/ 
Assoc.

Nord

ONGD/

Assoc. Sud
Localitat País Perfil preferent

Impuls 
comunicatiu 
del projecte 
per oferir pisos 
als refugiats 
(Tessalònica)

Voluntaris 
pels Refugiats

Praxis Tessalònica Grècia
2 persones de l’àmbit del 

periodisme (estudiants 
últims 2 cursos/ PAS/PDI)

Impuls 
comunicatiu 
del projecte 
per oferir pisos 
als refugiats 
(Tessalònica)

Voluntaris 
pels Refugiats

Praxis Tessalònica Grècia

2 persones de l’àmbit 
de la comunicació 

audiovisual (estudiants 
últims 2 cursos/ PAS/PDI)

Impuls 
comunicatiu 
del projecte 
per oferir pisos 
als refugiats 
(Tessalònica)

Voluntaris 
pels Refugiats

Praxis Tessalònica Grècia

1 persona de màrqueting 
i relacions públiques 
(estudiants últims 2 

cursos/ PAS/PDI)

Impuls 
comunicatiu 
del projecte 
per oferir pisos 
als refugiats 
(Tessalònica)

Voluntaris 
pels Refugiats

Praxis Tessalònica Grècia
1 persona de traducció 

(estudiants últims 2 
cursos/ PAS/PDI)

Promoción 
de la Gestión 
Comunitaria 
para una agua 
segura en el 
sector rural 
de Orellana 
(Ecuador) 

Associació 
Catalana 

d’Enginyeria 
Sense 

Fronteres 
(ESF) 

Juntes d’Aigua 
de la parròquia 
de La Belleza

El Coca, 
Francisco de 

Orellana
Equador

1 perfil sobre 
coneixement i 

experiència en activitats 
entorn els Drets Humans, 

activitats entorn a 
desigualtat de Gènere, 

aixecament d’informació, 
dinamització de tallers.
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Projecte

ONGD/ 
Assoc.

Nord

ONGD/

Assoc. Sud
Localitat País Perfil preferent

Promoción 
de la Gestión 
Comunitaria 
para una agua 
segura en el 
sector rural 
de Orellana 
(Ecuador)

Associació 
Catalana 

d’Enginyeria 
Sense 

Fronteres 
(ESF)

Governs 
Autònoms 

Descentralitzats 
Municipal 

de Francisco 
d’Orellana 

(GADMFO) i 
de la Província 

d’Orellana 
(GADPO)

El Coca, 
Francisco de 

Orellana
Equador

1 perfil sobre 
coneixement i 
experiència en 
elaboració de 

models d’aixecament 
d’informació 

georreferenciada, 
anàlisi d’informació 

socioeconòmica, 
dinamització de tallers.

Promoción 
de la Gestión 
Comunitaria 
para una agua 
segura en el 
sector rural 
de Orellana 
(Ecuador)

Associació 
Catalana 

d’Enginyeria 
Sense 

Fronteres 
(ESF)

Governs 
Autònoms 

Descentralitzats 
Municipal 

de Francisco 
d’Orellana 

(GADMFO) i 
de la Província 

d’Orellana 
(GADPO)

El Coca, 
Francisco de 

Orellana
Equador

1 perfil sobre 
coneixement i 

experiència en la 
presa i manipulació de 

mostres d’aigua i de 
sòls, interpretació de 

resultats de laboratori, 
monitoratges amb 

indicadors biològics,  
dinamització de tallers.

Tallers per 
a infants – 
adolescents 
– voluntaris 
al camp de 
refugiats 
de Elpidia 
(Tessalònica) 
Grècia

Plataforma 
URV d’ajut als 

refugiats

Voluntaris 
pels Refugiats 

The Radcliffe 
Fundation Tessalònica Grècia

7 perfils preferiblement 
de l’àmbit de la 

psicologia, treball social/
antropologia, educació. 
Estudiants d’últim curs, 

màster, doctorat o 
postgrau. PAS/PDI

Es valorarà: experiència 
en camps de refugiats 

i/o experiència en 
projectes de cooperació; 

coneixements de 
llengua anglesa i/o àrab 
estàndard; experiència 

en monitoratge 
d’activitats de lleure; 

coneixements i/o 
experiència amb horts 
socials i coopeatius. 

Tallers per 
a infants – 
adolescents 
– voluntaris 
al camp de 
refugiats 
de Elpidia 
(Tessalònica) 
Grècia

Plataforma 
URV d’ajut als 

refugiats

Voluntaris 
pels Refugiats 

The Radcliffe 
Fundation Tessalònica Grècia

7 perfils preferiblement 
de l’àmbit de la 

psicologia, treball social/
antropologia, educació. 
Estudiants d’últim curs, 

màster, doctorat o 
postgrau. PAS/PDI

Es valorarà: experiència 
en camps de refugiats 

i/o experiència en 
projectes de cooperació; 

coneixements de 
llengua anglesa i/o àrab 
estàndard; experiència 

en monitoratge 
d’activitats de lleure; 

coneixements i/o 
experiència amb horts 
socials i cooperatius. 
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Curs 2017 – 2018 

Projecte

ONGD/ 
Assoc.

Nord

ONGD/

Assoc. Sud
Localitat País Perfil preferent

Forma i forma’t 
als campaments 
de refugiats 
sahrauís

Associació 
Baix Penedès 
amb el Sàhara

RASD – Frente  
Polisario

Campament 
de refugiats 
sahrauís de 

Dakhla

(Tindouf)

Algèria
5 estudiants dels últims 

dos cursos del Grau 
d’infermeria.

Forma i forma’t 
als campaments 
de refugiats 
sahrauís

Associació 
Baix Penedès 
amb el Sàhara

RASD – Frente  
Polisario

Campament 
de refugiats 
sahrauís de 

Dakhla

(Tindouf)

Algèria
5 estudiants dels últims 

dos cursos del Grau 
d’educació infantil.

Suport a 
l’enfortiment 
de l’Associació 
de Juntes 
Administradores 
d’Aigua Potable 
i Sanejament 
(AJJAPyS) en 
l’empoderament 
dels socis i 
sòcies de les 
Juntes d’Aigua 
de la Parròquia 
La Belleza per 
a una gestió 
comunitària 
e inclusiva de 
l’aigua

Associació 
Catalana 

d’Enginyeria 
Sense 

Fronteres

Gobierno 
Autónomo 

Municipal de 
Francisco de 

Orellana

Francisco de 
Orellana

Equador

1 persona

àmbit afí a medi 
ambient. 

(PAS/PDI/Estudiants 
últims 2 cursos)

Suport a 
l’enfortiment 
de l’Associació 
de Juntes 
Administradores 
d’Aigua Potable 
i Sanejament 
(AJJAPyS) en 
l’empoderament 
dels socis i 
sòcies de les 
Juntes d’Aigua 
de la Parròquia 
La Belleza per 
a una gestió 
comunitària 
e inclusiva de 
l’aigua

Associació 
Catalana 

d’Enginyeria 
Sense 

Fronteres

Gobierno 
Autónomo 

Municipal de 
Francisco de 

Orellana

Francisco de 
Orellana

Equador

1 persona

àmbit afí a medi 
ambient. 

(PAS/PDI/Estudiants 
últims 2 cursos)



77

La Comissió URV Solidària va aprovar 7 dels projectes que es van presentar a la convoca-
tòria de la Comissió URV Solidària per a Projectes de cooperació al desenvolupament de 
caràcter intern adreçada als membres de la comunitat universitària d’octubre de 2017. I, 
de la mateixa convocatòria del mes d’abril de 2018, es va aprovar l’únic projecte que es 
va presentar en aquesta ocasió. (les bases es poden trobar a la web del CCD-URVS). Es 
detallen a continuació:

Quadre resum de la convocatòria d’octubre de 2017:

Projecte
País 

d’execució
Departament URV – persona urv – 

ONGD
Subvenció 
atorgada

Sostenibilidad en la costa de Oaxaca: 
Agrotóxicos, Salud y Medio Ambiente. 
Es pretén conèixer com el model de 
producció agrícola intensiu en l’ús 
d’agrotòxics suposa un risc per la salut 
de les famílies productores i de la seva 
comunitat, i com aquesta percepció del 
risc s’articula en discursos i practiques 
a favor de la sobirania alimentària i per 
al desenvolupament sostenible. 

Mèxic
Anna Batet Figueres estudiant de 
màster d’Antropologia mèdica i 

salut global de la URV 
1.666,67€

Imaginant Noves històries de dones 
a través del Kamishibai: projecte 
educatiu amb la Professional School 
d’Anantapur. Pretén contribuir a 
la reflexió crítica d’infants i joves 
promovent canvis en els valors, les 
actituds i els comportaments de la 
ciutadania per tal de construir un 
societat solidària amb les causes de 
desigualtat, pobresa i exclusió social. 

Índia

Dra. Laura Román docent de 
dret públic de la URV amb la 

col·laboració de la Fundació Vicent 
Ferrer i la Professional School 

d’Anantapur. Dra. Neus Oliveras 
docent de dret públic de la URV. 

Olivia Chivite i laura Elías alumnes 
de la URV. 

1.666,67€

Forma i Forma’t als campaments 
Sahrauís. Aquest projecte consisteix en 
un intercanvi de coneixements entre 
estudiants de la facultat d’infermeria 
i d’educació infantil amb els 
professionals que treballen en l’àmbit a 
la Wilaia de Dakhla. 

Sàhara

Fernando López Segura estudiant 
d’infermeria a la URV, seu Baix 

Penedès amb la col·laboració de 
l’associació Baix Penedès amb 
el Sàhara que col·labora amb la 
delegació de la República Àrab 

Sahrauí Democràtica a Catalunya.

2.166,67€

La comunitat maia de Popolá. 
Intervenció social davant de les 
amenaces al desenvolupament. És 
un projecte per enfortir i apoderar 
la posició de la comunitat davant 
de les amenaces del nou escenari 
polític que pretén atemptar contra el 
desenvolupament d’aquesta denegant 
subvencions per infrastructures i 
serveis. El projecte consisteix en tallers 
i entrevistes, el resultat final és la 
redacció d’un llibre per donar veu a la 
població de Popolá. 

Mèxic

Natàlia Hernández Tangarife 
estudiant del màster d’Antropologia 

Urbana, Migracions i Intervenció 
Social. amb la col·laboració del 
Departament d’Antropologia, 

filosofia i Treball Social de la URV, 
el CIESAS (Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropología 

Social), el Casal Català de la 
Península de Yucatán i la Comunitat 

de Popolí. 

1.833,33€
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Projecte
País 

d’execució
Departament URV – persona urv – 

ONGD
Subvenció 
atorgada

Secador solar per la sobirania 
alimentària l’objectiu és poder 
donar vida als excedents de l’horta 
per poder allargar-ne la temporada 
d’ús (generant nous subproductes i 
comercialitzar-los) es tracta de pal·liar 
la gana i l’exclusió social de les dones 
de la Índia per assolir la sobirania 
alimentària i l’apoderament de les 
dones. (Karnataka, Índia) 

Índia

Barbara Bigilia del departament 
de pedagogia de la URV amb la 
col·laboració projecte Azimut 0 
recursos en energies renovables 

juntament amb l’escola 
d’acroecologia Amrita Bohoomi de 

La Via Campesina. 

1.666,67€

Revalorització dels paisatges ancestrals 
i planificació sostenible de l’ecoturisme 
comunitari indígena a la ribera del Niu 
Napo. 

Equador

Yolanda Pérez Albert des del Dpt. 
De Geografia de la URV juntament 
amb Paulo César Carrión Gualán, 

Joan Jurado Rota doctorants en 
turisme i oci i Benito Manuel 

Zaragozí professor lector. El projecte 
es duu a terme amb la col·laboració 
de la Universitat Estatal Amazònica. 

2.000,00€

Àrees protegides i serveis 
ecosistèmics pel benestar humà i el 
desenvolupament local: el cas del 
Departament de Huila, Colombia. El 
projecte es centra en l’anàlisi de la 
integració de les àrees protegides del 
Departament de Huila en el conjunt 
del sistema colombià i la determinació 
de propostes de línies d’acció per la 
planificació, gestió i desenvolupament 
d’aquestes àrees.

Colòmbia

Alba Font Barnet, estudiant de 4t 
del grau Geografia i Ordenament 
del Territori i becària de la Xarxa 

d’Investigació COODTUR, 
Dra. Marta Gemma Nel·lo 

Andreu, degana de la Facultat 
de Turisme i Geografia de la 

URV i coordinadora de la xarxa 
d’investigació COODTUR. Jordi 

Andreu Bertran, Responsable Tècnic 
del Departament de Geografia 

de la URV i membre investigador 
del Grup d’Investigació d’Anàlisi 

Territorial. Dra. Marianela Camacho 
Fuenmayor, titulada del programa 
de Doctorat en Turisme i Oci de la 
Facultat de Turisme i Geografia de 

la URV i coordinadora de projectes 
de cooperació i transferència 

desenvolupats a Veneçuela des del 
2013 amb la col·laboració de la 

URV.

2.000,00€
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Quadre resum de la convocatòria d’abril de 2018:

Projecte
País 

d’execució
Departament urv – persona URV – 

ONGD
Subvenció 
atorgada

Aprèn i comparteix als campaments 
Sahrauís: projecte “Meliris” neix 
amb l’objectiu de crear un espai 
d’aprenentatge versàtil i extens basat 
en un sistema informàtic de baix cost. 
Abarca des de l’Educació infantil 
fins a la universitària i està dissenyat 
per a que tots els usuaris tinguin el 
seu entorn personalitzat compartint 
equipament. També està dissenyat 
per a que no sigui necessari l’accés a 
internet, ja que els continguts estan 
descarregats prèviament. A més 
compta amb una radio d’abast de 
5km. La proposta és apostar per un 
model recarregable que té un cost 
inicial més elevat però que aporta 
grans beneficis perquè evita a l’usuari 
dependre de les piles i talla d’arrel la 
gran problemàtica que representen en 
quan a contaminació d’aigües. (Wilaya 
de Dakhla).

Campaments 
de refugiats 

sahrauís. 
Tindouf 
(Algèria)

Fernando López Segura estudiant 
d’infermeria a la URV, seu Baix 

Penedès amb la col·laboració de 
l’Associació Baix Penedès amb 
el Sàhara que col·labora amb la 
delegació de la República Àrab 

Sahrauí Democràtica a Catalunya 
i la RASD en terreny, Ministeri 
d’Educació i Ministeri de Salut

3.000€

Projectes d’innovació en l’acció social 

Projecte Unintegra. Fundació ACSAR

La Fundació ACSAR, arrel d’un contacte anterior durant un projecte a Grècia, va contactar 
amb el CCD-URVS amb l’objectiu de donar a conèixer el seu projecte Unintegra. Es tracta 
d’un projecte innovador orientat a facilitar el retorn a la vida activa de les persones refugia-
des, en funció de les seves necessitats reals i buscant la plena potenciació i integració social.

Per establir els primers lligams i possibles col·laboracions es va fer una trobada amb dife-
rents persones de la comunitat universitària (PAS, PDI i estudiants) per tractar d’identificar 
opcions de com poder contribuir en aquest projecte el proper curs 2018-2019.
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Ajut humanitari i d’emergència

Unitat Canina de Rescat K9

Tal com preveu el conveni signat, 
es continua donant suport a la Uni-
tat Canina de Rescat K-9 de Crei-
xell en el cas que hagi d’intervenir 
en alguna operació d’emergència 
humanitària. La URV n’assumeix 
els desplaçaments a través dels 
fons del CCD-URVS i cobreix els 
viatges dels integrants de l’expedi-
ció, el material corresponent i els 
gossos de rescat. 

L’última acció realitzada va ser a Mèxic amb motiu del terratrèmol de setembre de 2017. 

Una nova realitat. L’assistència a estudiants refugiats o asilats amb risc d’exclusió social. 

• Programa pilot per a que estudiants refugiats/des al Líban puguin reprendre els 
estudis universitaris a Catalunya 
La Universitat Rovira i Virgili ha signat l’acord-marc de col·laboració entre di-
versos departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les 
Universitats públiques i privades catalanes per a l’establiment d’un programa 
pilot que faci possible reprendre els estudis universitaris a Catalunya a per-
sones refugiades ubicades al Líban. En aquest cas la URV ha acollit un estu-
diant d’origen sirià que es trobava al Líban amb la condició de refugiat. Està 
previst que re-emprengui  els seus estudis a l’ETSA (Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura), cal destacar que la coordinació d’aquesta acció es fa des del 
Centre per la Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” i contempla el 
seguiment, acompanyament i mentoria per la correcta inserció tant social com 
acadèmica de l’estudiant, que compta amb una assignació de la Generalitat 
de Catalunya, gestionada pel Comitè d’Acollida per a les Persones Refugiades.

Tant des de la URV com de la Generalitat, som conscients de la greu crisi hu-
manitària existent a Europa com a conseqüència del desplaçament forçat de 
milers de persones a causa de la pobresa, la guerra i la violència en els seus 
països d’origen i que cerquen un espai de seguretat, llibertat i respecte dels 
drets humans, i confien en el fet que aquest acord sigui l’inici d’un futur millor.

• Altres casos
Paral·lelament s’han detectat diversos casos d’estudiants procedents de països 
en conflicte (Síria, Iemen o Marroc) amb situacions molt compromeses i amb 
un evident risc d’exclusió social. Aquestes situacions requereixen tractament 
individual atès que cadascun presenta singularitats diverses: origen, situació, 
idioma, necessitats, etc. La Comissió URV Solidària va acordar en la seva dar-
rera reunió (07/09/18) que, mentre no es desenvolupés una estratègia per aten-
dre aquests casos, s’analitzaria cada situació i, si és procedent, s’utilitzaran 
recursos econòmics del CCD-URVS.
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Accions diverses: 

• Ajut a l’equip URV participant en la Cursa Oncotrail.
El cap de setmana del 7 i 8 d’octubre de 2017, un 
equip de la URV va participar en aquesta competició 
i des del CCCD-URV es va col·laborar amb un ajut 
per tal que l’equip es pogués inscriure, atenent a que 
aquesta cursa té una finalitat solidària.

• Conveni de col·laboració amb la Universitat 
de Tifariti (Campaments de refugiats sahrauís. 
Tindouf. Algèria)
El passat 28 de Juny de 2018, es va signar el 
conveni de col·laboració entre la Universi-
tat Rovira i Virgili i la Universitat de Tifariti, 
de la República Àrab Sahrauí Democràtica.

Aquesta és una acció que dona continuïtat al programa de suport des de la CRUE amb els 
Campaments de refugiats sahrauís i amb la RASD. 

• Col·laboració amb el Col·legi La Salle Torreforta:
Els alumnes de 4rt de l’ESO 
de la Salle de Torreforta han 
inciat el projecte FES el qual 
consisteix en triar un projecte 
d’acció social, entre els quals 
n’hi ha que es fan amb la co-
operació del CCD-URV Soli-
dària. El projecte triat ha estat 
participar en els Horts Socials 
de la URV. 
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• Beques per als estudis en l’àmbit de l’acció social
Creació de beques 
d’accés als títols 
propis de la URV: 
postgrau o màster, 
en l’àmbit de l’ac-
ció social, la coo-
peració i el volun-
tariat. La Comissió 
URV Solidària, va 
crear aquestes be-
ques amb la fina-
litat d’incentivar 
l’estudi d’acions 
formatives relacionades amb el voluntariat, la cooperació i l’acció social en general,
amb una dotació de 6.000,00€ en total.

Pla de treball d’octubre de 2018 a setembre 2019

Sensibilització de la comunitat universitària i de la societat de l’entorn

• S’atendran en la mida del que sigui possible les activitats sol·licitades en col-
laboració amb altres entitats i col·lectius de l’àmbit de la cooperació i l’acció 
social i/o de les diferents unitats de la Universitat.

• Es tornarà a col·laborar amb l’organització de la venda de llibres “Sant Jordi 
Solidari” per part dels CRAI de Campus Catalunya i Bellissens.

• Es continuarà formant part de l’organització de la Festa del Comerç Just i de la 
Banca Ètica de Tarragona.

Formació i capacitació tècnica

• S’activarà la 1ª edició del Màster Cooperació, Desenvolupament i Transfor-
mació Social i la 18ª edició del Postgrau en Cooperació, Desenvolupament i 
Transformació Social.

• S’activarà la 3ª edició de les Jornades “Visions d’Un Món Desigual”

Programes i projectes de cooperació específicament universitària

• S’obriran les convocatòries de la Comissió URV Solidària per a projectes de 
cooperació al desenvolupament de caràcter intern adreçada als membres de la 
Comunitat Universitària que tindran lloc al mes d’octubre de 2018 i al mes de 
març de 2019 amb una dotació de 20.000€ respectivament.
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• Al mateix temps, es manté obert de forma permanent durant aquest període el 
programa “Col·labora en un projecte de Cooperació Internacional”. 

Projectes d’innovació en l’acció social

• En el cas de poder comptar amb els patrocinis habituals així com amb els re-
cursos esperables s’organitzarà la cinquena edició de la Cursa Solidària que, 
com sempre, destinarà els beneficis obtinguts a alguna causa social impulsada 
per alguna entitat de les nostres comarques.

Ajut humanitari i d’emergència

• En el marc del conveni signat, es continuarà donant recolzament a la Unitat 
Canina k9 de Rescat de Creixell en les activitats d’emergència i rescat que 
s’estimin oportunes, com s’ha fet fins ara.

• Així mateix es procurarà disposar d’instruments de gestió per atendre les dife-
rents necessitats d’estudiants en situació de refugi i/o asil que es detectin a la 
Universitat.

Accions diverses

• Continuació de la participació en l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats 
Públiques) i en les diferents línies de treball fixades.

• Re-emprendre la renovació i millora del WEB de la URV Solidària, procés que 
es va interrompre durant del curs 2017-18. 

• Acceptació de la proposta de continuar una temporada més a Tarragona Radio, 
fent el programa sobre temes socials “ReAcciona”

• Iniciar un projecte-diagnosi sobre la identificació de les dinàmiques de les enti-
tats de cooperació i teixit associatiu de la província de Tarragona per tal d’aportar 
eines de coordinació entre totes, per encàrrec i suport econòmic de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 
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Programes de captació de talent

Premis del Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i 
treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior

Aquests premis es destinen a recompensar l’esforç dels alumnes de centres de secundària 
per elaborar un treball de recerca fet amb rigor i qualitat. 

Aquest curs acadèmic s’ha resolt la primera convocatòria que agrupa els premis en cinc 
modalitats diferents:

• Premi Maria Josepa Massanés: quatre premis per a les àrees d’arts i humanitats, 
i ciències socials i jurídiques.

• Premi Eduard Saavedra: tres premis per a les àrees de ciències, enginyeries i 
arquitectura.

• Premi Rafael Battestini: dos premis per a les àrees de medicina, ciències de la 
salut i de la vida.

• Premi Maria Helena Maseras: un premi en estudis de dones i gènere.

• Premi Rodrigo Miralles: un premi dedicat al compromís social i la solidaritat.

S’ha convocat també la dotzena convocatòria dels premis, que es preveu resoldre abans 
d’acabar el mes de juny, i lliurar els premis a l’inici del proper curs acadèmic. 

Les darreres candidatures premiades pel Consell Social han estat: 
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Premi Maria Josepa Massanés

«Les eleccions del febrer de 1936 a Vilafranca del Penedès», de Narcís Atzerà Bosch. Esco-
la Camp Joliu del Penedès, de Vilobí del Penedès. Tutor: Xavier Huguet Jansà.

«L›amor als contes», d›Ingrid Comí Ferré. Institut Els Alfacs, de Sant Carles de la Ràpita. 
Tutor: Carles Roset Castany.

«Dignitat en l›últim sospir: l›eutanàsia, solució o problema?», de Paula Gonzàlez Casano-
va. Institut Deltebre, de Deltebre. Tutora: Maria Mercè Costa Franch.

«Aproximació a l›exili republicà: el cas del Mexique», d›Óscar Hernández Segovia. Institut 
Baix Camp, de Reus. Tutora: Cinta Margalez Faneca.

1a reserva: «De tradició a patrimoni», d›Adriana Romeo Boada. Institut Jaume Huguet de 
Valls. Tutor: Antoni Marsal Bonet.

2a reserva: «40 anys de Dagoll Dagom», de Cristina Cuadrat González. Institut Samuel Gili 
i Gaya, de Lleida. Tutora: Iolanda Dolcet Ibars.

3a reserva: «La musicoteràpia. Estudi sobre els efectes i l’aplicació de la música en l’ús te-
rapèutic», de Marina Ribas Duran. Institut d›Altafulla, d›Altafulla. Tutor: José Ramón García 
Moreno.

Premi Eduard Saavedra

«El món de la robòtica», d›Àngel Piera García. Col·legi La Salle-Reus. Tutor: Salvador Ca-
bré Piñol.

«Lladres de dades a l›era digital», d›Enric Simó Queralt. Institut Manuel Sales i Ferré, 
d’Ulldecona. Tutor: Ricard Reverter Forcadell.

«La regeneració amb ulls de planària», d›Ignasi Solé Clua. Institut Terra Alta, de Gandesa 
Tutora: Cinta Alemany Gasol.

1a reserva: «La construcció d›un drone», de Jaume Espuis Rel. Institut Terra Alta, de Gan-
desa. Tutor: Jordi Montero Aura.

2a reserva: «Què bevem? Un estudi sobre la qualitat de l›aigua», de Viorel Ciohodaru. Ins-
titut Manuel Sales i Ferré, d›Ulldecona. Tutora: Maria Dolors Vidal Segarra.

Premi Rafael Battestini

«Créixer en color», de Sara Correa Martínez. Institut Baix Camp, de Reus. Tutora: Paloma 
Belenguer Domènech.

«Ingesta de contaminants químics emergents pel consum de peix i marisc», de Pol Clivillé 
Cabré. Col·legi La Salle-Reus, de Reus. Tutora: Maria Goretti Merseburger Canals.

1a reserva. «Bateria baixa, necessito cafeïna», de José Soriano Guerrero. Institut Baix Camp, 
de Reus. Tutora: Paloma Belenguer Domènech.

2a reserva: «Els cucs amb memòria de Darius Forrai». Institut Baix Camp, de Reus. Tutora: 
Paloma Belenguer Domènech.
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Premi Maria Helena Maseras

«La ruptura del silencio. Historia de la mujer en la literatura española», d›Elisa Ortí Cha-
cón. Institut Ramon Berenguer IV, d›Amposta. Tutora: Vanesa Geira Juan.

1a reserva: «Dones vs. dones», d›Helena Montserrat Solé. Col·legi Sant Pau Apòstol, de 
Tarragona. Tutora: Ingrid Ridao Miquel.

Premi Rodrigo Miralles

«La prova de flux lateral aplicada al diagnòstic de Yersinia pestis», de Tania Mackie Sanz. 
Institut Altafulla, d›Altafulla. Tutor: Jordi Martí Piqué.

Altres premis de recerca per a estudiants de secundària

En la mateixa línia de premis a estudiants de secundària, el Consell Social col·labora amb 
els premis que atorga el Campus de les Terres de l’Ebre als treballs de recerca de batxillerat 
i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior: Premis Gerard Vergés.

Orientació professional

Sessions d’orientació individualitzada

Durant el 2017, del total de sessions individuals d’orientació que s’han posat a disposició 
dels usuaris (196), se n’han sol·licitat 161, però finalment només 116 s’han fet efectives. 
Aquestes xifres suposen un grau d’utilització d’un 59 % respecte a la capacitat real i un 
72% d’assistència. Malgrat això, els usuaris atesos mostren un grau de satisfacció molt alt.

Sessions any 2017 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Totals

Ofertes 63 73 21 39 196

Sol·licitades 51 59 19 32 161

Realitzades 31 47 17 21 116

No es fan (no es presenten) 20 14 2 11 47

Percentatge assistència 61% 80% 89% 66% 72%

Grau d’utilització respecte l’oferta 49% 64% 80% 53% 59%
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La distribució de les sessions realitzades durant l’any 2017 és la següent: 

Una dada significativa que es manté des que es va iniciar aquest servei d’atenció invididual 
d’orientació és el nombre de persones, que encara que han demanat fer la sessió individu-
al, finalment no asisteixen. Durant aquest any és el 28% del total.

Des del 2013, quan es va crear aquesta activitat, ja s’ha donat orientació amb atenció indi-
vidual a un total de 658 persones. En el gràfic següent se’n pot veure l’evolució: 
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Activitats formatives d’orientació

Durant el 2017 s’han realitzat 26 accions formatives grupals d’orientació professional, a les 
quals han assistit un total de 582 persones. 

11 accions han sigut tallers que formen part de la programació estable de tallers per oferir 
estratègies en l’ambit de la recerca de feina, organitzats i impartits per OcupacióURV (ta-
llers genèrics). Malgrat els esforços de difusió, l’anul·lació de tallers programats per manca 
d’inscripcions ha continuat sent elevada.

Amb l’objectiu de millorar aquest aspecte, s’ha realitzat un canvi organitzatiu: els tallers 
s’han integrat en assignatures on es treballa la competència CT6. Identificar el procés 
d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional. Majoritàriamnet són assignatures 
de Pràctiques Externes i ocasionalment en jornades d’orientació professional. D’aquesta 
iniciativa s’han realitzat 15 tallers (tallers integrats a assignatures/jornades). En total, han 
estat 52 hores de formació per a l’ocupació i orientació professional que han assolit èxit 
pel que fa a assistència i satisfacció.

Durant durant aquest any i com a conseqüencia del canvi organitzatiu, s’ha incrementat la 
mitjana de participants per taller a 22 persones, atès que els genèrics tenen baixa partici-
pació (5 persones/taller) i els específics bastant alta (35 persones/taller).

Dels tallers genèrics, se n’han anul·lat 6 per manca d’inscripcions, que no estaven integrats 
en assignatures. 

Tallers genèrics
Tallers integrats a 

assignatures/jornada

Nombre de tallers realitzats 11 15

Nombre d’assistents 50 532

Mitjana de participació per taller 5 persones per taller 35 persones per taller

Anul·lació de tallers per manca 
d’inscripcions

6 0
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De cara al proper curs els objectius seguiran sent: mantenir quotes de participació altes i 
augmentar encara més la col·laboració amb altres centres de la URV en la programació 
d’activitats específiques d’orientació professional per als seus estudiants. 

Accions formatives d’orientació professional realitzades. Any 2017

ge
ne

ra
l

Programats Activitat Anul·lats Realitzats Assistents

3 CV + carta de presentació 0 3 15

3 Entrevista de selecció 1 2 12

1 Procés selecció 0 1 3

1
Currículum + preparació 

entrevista
0 1 3

1 Procés recerca feina 0 1 2

2 Preparar el Fòrum Ocupació 0 2 11

1
Com aprofitar pràctiques 

externes
1 0 0

3 Autoconeixement personal 2 1 4

15  Suma tallers generals 4 11 50

es
pe

cí
fic

s

3 ETSE 0 3 195

2 FEE 2 0 0

1 FCJ 0 1 171

2 CT  Ebre 0 2 20

1 FMCS (Fisioteràpia) 0 1 40

1 FCEP (Baix Penedès) 0 1 10

1 FCEP (Pedagogia) 0 1 10

8 FE 2 6 86

19 Suma tallers específics 4 15 532

 Totals 34 Suma total 8 26 582

El nombre de participants als tallers d’orientació grupal des del inici d’aquest Servei és de 
2.380 persones: 
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Ocupació

Durant aquest curs s’ha tirat endavant el IV Conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat i les universitats catalanes per a l’impuls a la 
inserció i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris, vigent 
des de l’1 de juny de 2017 fins al 30 de juny de 2018. Gràcies a la subvenció aportada 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), s’han continuat desenvolupant les polítiques 
d’inserció laboral i orientació professional dels estudiants i graduats de la URV.

Intermediació laboral

Al curs 2017-18 el portal d’intermediació (Borsa de Treball) de la URV ha mantingut una alta 
activitat d’ofertes i candidats. Des de la seva implantació a finals de 2013 fins a la redacció 
d’aquesta memòria, més de 8.190 usuaris (entre estudiants i titulats) s’han registrat al portal: 

Total d’usuaris registrats Estudiants Alumni

8.190 1.743 6.436

A la taula de sota es pot veure l’evolució creixent d’usuaris. Tot i que ja hem superat l’etapa 
d’implantació, durant aquest any 2018 es mantindrà un creixement de més de 1.100 usu-
aris anuals nous. Es tracta d’una dada molt positiva que confirma la utilitat del portal en la 
recerca d’oportunitats professionals. 

També a partir del 22/03/2018 la pantalla principal de la Borsa de Treball i el perfil de ac-
cés dels candidats ha canviat el disseny estètic a format responsiu.

La xifra d’ofertes de treball que gestionades 
des del portal es manté en més de 1.300 
i, per tant, es confirma la consolidació del 
servei de Borsa de Treball de la URV.

El nombre d’entrades ha continuat alt, 
per sobre de 15.000 durant l’any 2017. I 
el nivell de vacants ha augmentat signifi-
cativament de 2.559 a 3.339. El nombre 
d’ofertes rebudes ha augmentat poc signi-
ficativament. 

Aquestes són les dades des de la implantació del portal fins al 13 de juny de 2018*:

2013 2014 2015 2016 2017 2018* Total

Nous candidats registrats 767 2.484 2.018 1.375 1.114 457 7.693

Ofertes de treball rebudes 15 463 661 1.196 1.229 491 3.357

Vacants 28 1.079 1.719 2.559 3.339 1.301 8.033

Postulacions 275 11.296 17.679 17.555 15.730 4.727 59.492
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La pàgina de Facebook d’Ocupació URV ha continuat la consolidació com a eina de rela-
ció amb els usuaris i hem superat els 5.388 seguidors, un increment de més de 355 usuaris 
respecte de fa un any.

El compte de Twitter, amb un ritme de creixement menor, ha passat dels 752 seguidors als 
850 d’aquest curs. Les xarxes socials s’han convertit en la principal eina de difusió de les 
nostres activitats, així com el mitjà més directe per donar a conèixer les oportunitats pro-
fessionals que gestionem des d’OcupacióURV.

Beques i ajuts

Les beques i ajuts que gestiona l’Oficina d’Orientació Universitària es poden classificar en:

• Beques que impliquen una dedicació dels adjudicataris en alguna unitat de la 
Universitat.

• Beques o ajuts que comporten una exempció en la matrícula dels estudis uni-
versitaris als adjudicataris.

Beques que impliquen dedicació dels adjudicataris

Beques de col·laboració genèriques

Destinades a estudiants d’ensenyaments oficials de la Universitat, grau, màster i doctorat. 
Són beques que figuren al pressupost de la Universitat de manera estable i donen suport a 
diversos serveis bàsics de la institució:

• Beques de col·laboració de durada anual, que s’ajusta en el curs acadèmic, de 
setembre a juliol. Les unitats on es du a terme l’activitat d’aquesta modalitat 
de beques: Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, Ofici-
na Logística de Campus, Servei de Recursos Educatius, Oficina d’Orientació 
Universitària, Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, Servei de Gestió 
Acadèmica, entre altres. 

Convocatòria 2017-18
Beques de la 
convocatòria

Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Renovació 
automàtica

Beques de col·laboració de 
durada anual

62 826 127 42

Beques de col·laboració de durada inferior a un curs acadèmic, coincideix amb el període 
d’estiu (juny, juliol, setembre i octubre). Donen suport al procés d’automatrícula dels nos-
tres estudiants en les secretaries dels campus. Aquest curs s’ha incorporat la valoració de 
l’activitat realitzada dels becaris en la convocatòria del curs anterior a càrrec dels caps de 
les secretaries acadèmiques.
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Convocatòria Estiu 2017
Beques de la 
convocatòria

Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Beques de col·laboració en període 
d’estiu 

19 596 0

No tots els estudiants adjudicataris de les beques finalitzen la beca en la data prevista. En 
aquest sentit, s’han de gestionar les renúncies i cobrir les places vacants entre els candidats 
que en la convocatòria han quedat en llista d’espera.

Renúncies

Beques col·laboració durada anual 51

Beques col·laboració període estiu 12

Al llarg de la vigència d’una beca, els becaris tenen la possibilitat de demanar la suspensió 
de la beca per motius relacionats amb els estudis universitaris que cursen, mobilitat o pràc-
tiques curriculars. Durant el període de suspensió sol·licitat pel titular de la beca, la beca 
es cobreix amb un candidat de la llista d’espera de la convocatòria. Finalitzat el període, el 
titular es reincorpora fins a acabar en la data prevista.

Suspensions

Beques col·laboració durada anual 20

Beques col·laboració període estiu 0

Beques de col·laboració específiques

Destinades a estudiants d’ensenyaments oficials de la universitat, grau, màster i doctorat. 
Beques que es convoquen a petició dels centres, departaments i altres unitats per un perí-
ode determinat i per atendre projectes o activitats concretes. La unitat peticionària n’assu-
meix el cost.

En la modalitat de beques específiques les unitats peticionàries poden sol·licitar la pròrroga 
de la beca i dels becaris per un únic període consecutiu.

En aquesta modalitat de beques també es gestionen renúncies, sol·licituds de suspensions 
i les vacants que es generen.

Beques de les 
convocatòries

Sol·licituds
Sol·licituds 

desestimades
Pròrrogues de 
la beca /becari

Suspensions Renúncies

Beques 
col·laboració 
específiques

260 1.530 588 17 0 51

Curs 2017-18 Pressupost

Beques de col·laboració genèriques 547.224,87 €

Beques de col·laboració específiques 514.194,74 €
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Beques Assistent Talent i Assistent Docent

Són beques destinades a estudiants d’ensenyaments de màsters oficials.

Són beques d’accés als estudis de màster. Les beques Assistents Docent impliquen una 
activitat de col·laboració i suport a l’activitat docent del professorat. Les beques Assistent 
Talent s’atorguen als millors currículums i, a més de les tasques de suport docent, inclouen 
l’exempció de la matrícula.

En el curs 2017-18 no s’han convocat beques Assistent Talent. Tot i així, s’ha gestionat la 
renovació de les beques atorgades a estudiants de màsters de 90 o 120 crèdits seguint el 
que estableixen les bases de la convocatòria de les beques del 2016-17.

Curs 2017-18 Renovació

Beques Assistent Talent 7

Curs 2017-18 Pressupost

Beques Assistent Talent 7.646,15 €

Gestió de pagaments mensuals de les beques i règim de la Seguretat Social

La gestió de les beques de col·laboració genera fins a una mitjana de 250 pagaments 
mensuals a becaris. La vigència d’una beca repercuteix en les altes i baixes al règim de la 
Seguretat Social i baixes i altes per incapacitat temporal. En aquest sentit, col·laborem amb 
el Servei de Recursos Econòmics.

Beques vinculades a exempcions de matrícula per als adjudicataris

Beques Màster URV i beques AUIP Màster URV

Atenent la reconfiguració de les beques destinades a estudiants de màster i amb l’objectiu 
de captació d’estudiants nacionals i internacionals, es creen les beques Màster URV i be-
ques AUIP Màster URV.

Les beques Màster URV tenen per objecte sufragar l’import de la matrícula dels estudiants 
de màster per facilitar-los l’accés als estudis universitaris oficials de postgrau. Les beques 
es regeixen per unes bases de convocatòria, les quals estableixen les condicions de la con-
vocatòria i l’adjudicació.

Les beques Màster URV tenen per objecte sufragar l’import de la matrícula dels estudiants 
de màster per facilitar-los l’accés als estudis universitaris oficials de postgrau. 
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L’Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau aporta un pressupost per a la pro-
moció dels màsters. El pressupost es canalitza en 9 beques AUIP Màster URV, destinades a 
estudiants internacionals d’universitats que formen part de l’AUIP.

La Unitat de Beques, com a referent de gestió de les beques, rep les consultes per mitjà 
electrònic i telefònic relatives a les beques i els processos de preinscripció, admissió i 
matrícula del màster, que es redirigeixen a les unitats de la Universitat encarregades de la 
gestió oportuna.

Les beques suposen la gestió de les renúncies, revocacions i les noves adjudicacions a 
candidats de les llistes d’espera de la convocatòria.

Convocatòria
Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Renúncies Revocacions

Beques 
Màster URV

76 456 44 13 11

Beques AUIP 
Màster URV

9 147 75 3 1

Curs 2017-18 Pressupost

Beques Màster URV 355.239,59 €

Beques AUIP Màster URV 36.000 €

Beques de col·laboració amb els departaments del Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esport

Beques amb l’objectiu de millorar la formació dels estudiants universitaris que finalitzin els 
estudis de grau o primer curs de màster. Els permeten iniciar-se en tasques d’investigació 
vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar-los la futura orientació professional 
o investigadora en departaments de la Universitat.

La beca consisteix en un pagament únic de 2.000 € que assumeix el MECD. 

La Unitat de Beques actua d’intermediària entre el sol·licitant, els departaments de la Uni-
versitat i l’AGAUR. Es facilita informació de la convocatòria als candidats i departaments, 
es gestionen les sol·licituds i s’elabora la proposta d’adjudicació de la Universitat que es fa 
arribar a l’AGAUR perquè la resolgui.

Curs 2017-18 Convocatòria
Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Renúncies 

Beques de col·laboració 
amb departaments - MECD

21 25 7 2
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Altres ajuts a estudiants de màsters

Com a referent per a la convocatòria de beques i ajudes destinades a estudiants de màster, 
s’han convocat els següent ajuts a matrícula atorgades per altres entitats a estudiants de 
màster:

Beques Fundació Catalunya – La Pedrera:

La dotació de la beca és de 5.000 € aportada íntegrament per la Fundació Catalunya – La 
Pedrera.

Beques Fundació Catalunya – La Pedrera Convocatòria
Sol·licituds 
gestionades

Renúncies

Beca Fundació Catalunya - La Pedrera per al màster 
d’Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica

1 1 0

Beca Fundació Catalunya - La Pedrera per al màster 
de Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

1 1 1

Beca Fundació Catalunya - La Pedrera per al màster 
Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a Llengua 
Estrangera / Segona Llengua (ALE/ASL)

1 3 0

Beques Càtedra URV- REPSOL:

La dotació de la beca és de 1.500 €.

Beques Càtedra URV- REPSOL Convocatòria
Sol·licituds 
gestionades

Beques Càtedra URV- REPSOL d’Excel·lència en el màster de 
Comunicació Estratègica en la Societat del Risc

3 1

Beques patrocinades per la Fundación Repsol i el Consell Social de la Universitat

Es convoquen per donar resposta a les necessitats dels estudiants que volen iniciar estudis 
universitaris i es troben en una situació econòmica i social d’especial dificultat, però que 
tenen un bon rendiment acadèmic en l’etapa dels estudis secundaris i una bona motivació.

Cada curs es concedeixen 5 noves beques, que es renoven anualment si el becari continua 
complint els requisits establerts en les bases reguladores de la convocatòria. 

Curs 2017-18 Convocatòria
Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Beques patrocinades per la Fundación 
REPSOL i el Consell Social

5 44 4

Curs 2017-18 Pressupost

Beques patrocinades per la Fundación REPSOL i el Consell Social 100.000 €
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Ajuts extraordinaris a matrícula de grau

La Universitat convoca aquests ajuts destinats a estudiants matriculats a la nostra universitat 
que, per motius socials o familiars, es troben en una situació d’especial dificultat que pot 
afectar la continuïtat dels seus estudis (malalties, dissort familiar, circumstàncies familiars 
difícils no econòmiques, etc.).

Els ajuts es destinen a estudiants d’ensenyaments oficials de grau, per sufragar totalment o 
parcialment l’import de la matrícula de l’estudiant directament mitjançant la regulació del 
rebut. En cas que l’estudiant, tot i reunir els criteris i requisits per adjudicar l’ajut, hagués 
sufragat (en part o totalment) l’import de la matrícula, li serà reemborsat en la quantitat de 
l’ajut atorgat a la resolució.

Com en les beques patrocinades per la Fundación REPSOL, la Unitat de Beques fa una 
valoració de la situació acadèmica, personal i econòmica del candidat. Desestima les sol-
licituds que no s’ajusten als paràmetres establerts en les bases i proposa l’adjudicació de 
beques als estudiants. 

Curs 2017-18 Convocatòria
Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Ajuts extraordinaris a 
matrícula de grau

Oberta fins a esgotar 
pressupost

89 6

Curs 2017-18 Pressupost 

Ajuts extraordinaris a matrícula de grau 50.000 €

Voluntariat

L’objectiu de l’Oficina del Voluntariat, sota la responsabilitat de la Sra. M. Concepció Tor-
res, i amb la col·laboració, durant aquest curs, de l’alumna becada Sra. Nassira El Hadri 
El Yousfi, és fer de mitjancera entre els estudiants i personal de la URV amb les entitats de 
voluntariat del territori per donar resposta a les necessitats de les associacions que tenen 
voluntaris per desenvolupar els seus projectes.

També realitzar formació per tal d’apropar la realitat del voluntariat als estudiants, així com 
participar dels projectes de les entitats que ho demanen.
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Entitats col·laboradores

Tenim inscrites 92 entitats que treballen en diferents àmbits.

Estudiants que col·laboren

L’Oficina entra en funcionament l’any 1999, i fins ara hi ha més de 300 estudiants que 
han contactat, a través de l’Oficina, amb entitats de voluntariat per aportar el seu treball 
i temps de dedicació als projectes programats.  Hi ha molts estudiants, però, que ja estan 
fent tasques de voluntariat sense contactar amb l’Oficina, ja que participen en associacions 
d’activitats de lleure infantil i juvenil, voluntariat cultural, de medi ambient, etc.

Els estudiants que han contactat amb l’Oficina pràcticament formen part de tots els ense-
nyaments de la nostra universitat.

Activitats realitzades el curs 2017-18

Les activitats que s’han dut a terme a l’Oficina del Voluntariat són:

• Col·laborar en diverses campanyes com:

 – Recaptació de voluntaris per a la campanya de recollida d’aliments orga-
nitzada pel Banc d’Aliments:

• S’ha fet difusió de la campanya a tota la comunitat universitària.

• S’ha aportat voluntariat per cobrir gairebé tota la província de Tarragona.
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 – Col·laboració amb entitats per la campanya de recollida de joguines per a reis.
S’ha fet difusió de la campanya a tota la comunitat universitària.

• Donar instruccions sobre la data i lloc on es realitzarà la recollida de 
joguines.

• Especificar l’estat en que s’han de trobar les joguines.

• Col·laborar en l’empaquetament  i repartiment de les joguines. 

• Explicar el desenvolupament de la campanya als mitjans de comunicació 
(premsa, radio i TV).

 – Col·laboració en diferents projectes com la Cursa solidària, etc.

• Difusió a tota la comunitat universitària de les activitats que realitzen les enti-
tats de voluntariat de les comarques del Camp de Tarragona, i si cal, també a 
nivell internacional.

 – Es dóna resposta a tots els dubtes i qüestions que puguin tenir, tant els mem-
bres de la comunitat universitària com els que els ha arribat la informació a 
través d’aquests.

• Recaptació de voluntaris per a les entitats segons les demandes de les pròpies 
entitats.

 – Per a la recaptació de voluntaris elaborem els perfils que sol·licita l’entitat 
demandant i en fem difusió a la comunitat universitària. 

• Recerca d’entitats per a voluntaris, segons les demandes dels estudiants.

• Assessorament als membres de la comunitat universitària sobre projectes i as-
sociacions del seu interès.

• Seguiment dels nostres voluntaris que es troben en entitats realitzant tasques 
de voluntariat. 

 – Reunions explicatives sobre què és l’Oficina del Voluntariat a Nutrició i a 
Treball Social i què s’ofereix des de l’Oficina a estudiants, associacions, 
professorat, etc.

Funcionament de l’Oficina

L’Oficina funciona amb la responsable i amb una becària del Consell Social de la URV i 
amb el suport del vicerectorat corresponent.

Algunes tasques:

• Atendre visites d’estudiants i entitats.

• Planificar la gestió de l’Oficina.

• Programar reunions

• Fer difusió de les demandes de voluntariat

• Es col·labora amb la Federació Catalana del Voluntariat Social a Tarragona

• Es col·labora amb la URV Solidària
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Valoració

L’Oficina del Voluntariat de la URV realitza una tasca social molt important amb les entitats 
sense ànim de lucre del nostre territori, de manera modesta per les possibilitats i recursos 
de la mateixa. Les pròpies entitats valoren positivament la relació  i el fet que la universitat 
és un potencial important de persones que poden col·laborar a la millora de la nostra soci-
etat amb la col·laboració individual del propi temps i dedicació.

El fet de tenir una alumne becària, però a la vegada motivada i sensibilitzada amb la temà-
tica, ha  fet millorar la gestió de tots els recursos disponibles.

Integració

Acolliment lingüístic i interculturalitat

El programa d’acolliment lingüístic ha potenciat les accions formatives gratuïtes de català per 
als estudiants nouvinguts i l’organització d’actes de benvinguda a l’inici de cada quadrimes-
tre. Així, un total de 223 alumnes s’han format en cursos de nivells inicials de català (A1, A2 
i B1), mentre que uns 300 estudiants de mobilitat han participat en els actes de benvinguda. 

El curs virtual d’interculturalitat Mou-te! ha estrenat una nou format més curt i obligatori per 
a tots als estudiants de la URV que fan mobilitat a l’estranger, en col·laboració amb el Centre 
Internacional. Durant aquest curs s’han ofert 14 grups amb un total de 348 estudiants.

Acollida i integració internacional

Aquest curs s’ha consolidat el programa Mentor d’acollida internacional, una de les ini-
ciatives impulsades per la Universitat que executen les directrius establertes en el PEI per 
reforçar la interacció amb la comunitat universitària internacional i contribuir a la projec-
ció internacional de la institució. Es tracta d’un programa que afavoreix l’acollida i la inte-
gració cultural, acadèmica i lingüística dels estudiants de mobilitat internacionals durant 
la seva estada a la URV. Al mateix temps, afavoreix la internacionalització de l’estudiant 
resident, fomentant-ne la interacció en contextos d’acollida, interacció multicultural i inte-
gració. El curs 2016-17 és la cinquena edició del programa, que no ha parat de créixer des 
dels seus orígens. Enguany hi han participat 54 estudiants Mentors de tots els centres de 
la URV, que han “mentoritzat” 116 estudiants estrangers el primer semestre i 91 el segon.

Durant el mes de setembre de 2017 es van celebrar un total de 4 sessions informatives di-
rigides als estudiants de mobilitat internacionals, on van participar entre 70-30 estudiants. 
Se’n van organitzar 3 al campus Catalunya i 1 al campus Sescelades. També es van celebrar 
4 reunions de benvinguda al febrer 2018 per acollir als estudiants de mobilitat que arribaven 
el 2n semestre d’aquest curs. Durant aquestes sessions es dona la informació general ne-
cessària per a un estudiant nouvingut: informació sobre els serveis que proporciona la URV 
(allotjament, associacions d’estudiants), suport i explicació de com funcionen els processos 
administratius a la URV (matrícula, Moodle), i tota la informació general sobre l’acollida 
internacional.
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Finalment, s’organitza conjuntament amb el Servei Lingüístic una acollida institucional de 
l’estudiantat internacional adreçada a tots els estudiants internacionals, ja siguin de grau, 
màster o doctorat, per tal d’afavorir-ne la integració a la comunitat universitària i donar-los 
una benvinguda institucional. La Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana, vicerectora d’Internaci-
onalització; John Bates, coordinador del Servei Lingüístic, i Marina Casals, cap del centre 
internacional, fan els parlaments de benvinguda. Després els estudiants participen en ta-
llers sobre cultura catalana, danses tradicionals de Tarragona i tast de vins. La celebració 
es tanca amb un refrigeri.

Integració de persones amb discapacitats: col·laboració amb centres 
especials d’ocupació

Fundació privada Onada: Manteniment de la jardineria del campus Sescelades, del cam-
pus Catalunya.

Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament 
-TBC-: Manteniment de la jardineria del campus Bellissens i del Campus Vila-seca.

Unitat d’Assessorament i Suport Psicològic a l’Estudiant (UASPE)

La Unitat d´Assessorament i Suport Psicològic a l’Estudiant (UASPE) es va crear el març 
del 2014, mitjançant un acord de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 
l’Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM). Va néixer amb l’objectiu de donar aten-
ció psicològica professional, confidencial i gratuïta als estudiants de la URV (grau, postgrau 
o doctorat), així com suport al professorat i personal de la URV en el maneig de les dificul-
tats psicològiques dels estudiants. La UASPE és un servei ofert des del Servei d’Atenció a la 
Comunitat Universitària amb les següents funcions:

• Detecció de simptomatologia psiquiàtrica o psicològica en estudiants i orienta-
ció en el tractament en l’àmbit públic o privat, segons les característiques del cas 
i les preferències de l’estudiant.

• Suport i orientació en situacions de malestar emocional relacionades amb 
l’àmbit acadèmic o personal.

• Promoció de l’estabilitat i la salut emocional dels estudiants a través de materials 
divulgatius.

• Entrenament bàsic en habilitats que permetin una millor adaptació al món 
acadèmic (tècniques d’aprenentatge, gestió de conflictes, ansietat davant els 
exàmens), ajudant a millorar el rendiment i l’adaptació acadèmica.

• Orientació i suport al personal docent en relació amb l’afrontament de les di-
ficultats emocionals o psicològiques dels estudiants.
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Funcionament de la Unitat

La dotació de la Unitat és d’un psicòleg clínic (Sr. Eloy Gey), 3 hores setmanals durant les 
quals realitza atenció directa, i una psiquiatra (Dra. Yolanda Alonso), que coordina la gestió 
de la Unitat i l’elaboració d’informes psiquiàtrics. Tots dos són professionals de l’HUIPM. 

L’horari d’atenció al públic és els dijous de 16.30 h a 19.30 h, al despatx 4.31 de l’edifici 
D2 del Campus Catalunya, mitjançant cita prèvia. 

Diàriament s’atenen consultes telemàtiques a través de l’adreça de correu electrònic:   
atenciopsicologica@urv.cat

Sol·licitud de cita

Els estudiants que ho desitgin poden sol·licitar cita prèvia a través del web de la Unitat de 
Suport a l’Estudiant.1 

1 http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/atencio-psicologica
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Procés previ a la cita 

En el moment de sol·licitar cita, els estudiants reben un missatge de confirmació automa-
titzat en què se’ls informa sobre les normes de la Unitat:

Un cop es rep la sol·licitud de cita de l’estudiant, s’envia una petició a través del correu elec-
trònic facilitat per ell per tal que respongui, de manera voluntària, als següents qüestionaris 
autoadministrats:

• Cuestionario de salud del paciente (PHQ-9) (Spitzer, Williams & Kroenke). 
Qüestionari de 9 ítems de cribratge de simptomatologia depressiva, que inclou 
un ítem sobre ideació autolítica (vegeu annex 4.1).

• GAD-7 (Spitzer, Williams & Kroenke). Qüestionari de 7 ítems de cribratge de 
simptomatologia ansiosa (vegeu annex 4.2).

• Cuestionario de evaluación del estrés académico (de Pablo, Baillès, Pérez & 
Valdés). Qüestionari dissenyat per identificar les fonts i la intensitat de l’estrès 
relacionat amb l’activitat acadèmica (vegeu annex 4.3).

Per tal d’emplenar els qüestionaris de manera telemàtica, els estudiants reben els enllaços 
dels qüestionaris allotjats en un servidor personal de Google Drive:

S’assigna a cada estudiant un codi d’identificació personal (tres lletres i tres xifres) que es 
comunica a l’estudiant mitjançant el correu electrònic i que haurà d’introduir als qüestionaris 
per tal de garantir la seguretat de les dades enviades a través d›Internet. 

La correspondència entre el codi d’identificació personal i el nom real de l’estudiant només 
es conserva en la base de dades dels estudiants atesos, allotjat en un servidor de l’HUIPM 
i protegit amb àmplies mesures de seguretat.

L’aplicació Google Drive permet rebre les respostes als qüestionaris en temps real i prioritzar, 
si és necessari, les sol·licituds, o contactar directament amb l’estudiant si es detecta una situ-
ació de risc. També permet una correcció automatitzada de les respostes i així poder fer una 
devolució del resultat a l’estudiant en l’espai de cita.

Una setmana abans de la cita, s’envia a l’estudiant un correu electrònic amb el recordatori 
de la cita concertada i la recomanació de canviar la cita si no li fos possible assistir-hi. 
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Citacions

El dia de la cita, se sol·licita que se signi el consentiment per a la cessió i la protecció de 
dades, conforme a la legislació vigent (vegeu annex 4.4).

Es retorna a l’estudiant el resultat dels tests realitzats, en cas que els hagi emplenat i es 
demana el motiu de consulta. 

Es realitza una entrevista clínica completa per detectar possibles patologies psiquiàtriques 
i un cop finalitzada l’avaluació global, s’informa a l’estudiant de la seva problemàtica, les 
pautes a seguir i la conveniència, si es considera pertinent, d’iniciar un tractament psi-
coterapèutic o psiquiàtric. S’assessora l’estudiant sobre les diferents opcions en la xarxa 
pública o privada. En cas que l’estudiant compleixi els requisits, rebrà informació sobre el 
procediment per tramitar l’assegurança escolar per tal que cobreixi una part del tractament 
(vegeu annex 4.5).

Des de la Unitat de Suport a l’Estudiant, s’ofereix a l’estudiant un seguiment de fins a tres 
visites, que es podria ampliar excepcionalment en cas de considerar-se necessari. 

En qualsevol moment del procés, tant abans de la sol·licitud de cita, abans de la cita o 
posteriorment a aquesta, es promou la utilització del correu electrònic com a mitjà de 
comunicació ràpida entre la Unitat i l’estudiant, garantint que el temps de resposta sigui 
inferior a dos dies.

Després de la cita

Els dies posteriors a la/les cita/es s’envia un correu electrònic a l’estudiant amb un qüestionari 
de satisfacció anònim i voluntari, mitjançant Google Drive (vegeu annex 4.6).

L’estudiant que ho desitgi pot respondre les preguntes i pot deixar suggeriments de millora 
o comentaris.

Activitat desenvolupada a la Unitat

Descripció de l’activitat

Durant el període entre el 15 de maig del 2017 i el 15 de maig del 2018 es van rebre 71 
sol·licituds de cites.
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Absentisme en la primera visita

Del total, en 41 casos (57,7%) l’estudiant ha assistit a la primera visita i ha estat valorat i ori-
entat. En 30 sol·licituds2 (42,3%) l’estudiant no va a acudir a la primera visita (absentisme). 

Freqüència Percentatge Percentatge acumulat

Assistència 41 57,7 (65,08*) 57,7 (65,08*)

Absentisme 30 (22*) 42,3 (34,92*) 100,0

Total 71 (63*) 100,0

Tipus de visita

En aquest temps es van realitzar 55 visites en total, de les quals 41 (74,54%) van ser pri-
meres visites de valoració i 14 (25,45%) van ser visites successives de seguiment, amb 
objectius d’assessorament i orientació.

Temps d’espera

Per a la primera cita el temps d’espera va ser de 23,56 dies naturals de mitjana, amb un 
màxim de 94 dies i un mínim d’1 dia.

 N Mínim Màxim Mitjana Mediana Moda Desv. típ.

Temps d´espera 71 1 94 23,56 23 3 17,46

2 A causa d’un error de sistema automatitzat de gestió de cita prèvia, es van rebre entre 
el 18/09/2017 i el 19/09/2017 un nombre de sol·licituds d’estudiants (8) que sol·licitaven 
assistència en la gestió i el pagament de matrícula. Aquests universitaris no van ser atesos 
al servei però es computen els absentismes igualment, però es mostra un valor corregit en 
la corresponent taula (*).



105

Perfil dels usuaris

Gènere

Per primera vegada des de l’inici de l’activitat, durant l’últim curs la proporció d’homes 
(n=20; 48,8%) i dones (n=21; 51,2%) atesos en primera visita ha estat molt semblant.

Freqüència Percentatge Percentatge acumulat

Dona 21 51,2 51,2

Home 20 48,8 100,0

Total 41 100,0
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Edat mitjana dels usuaris

L’edat mitjana dels usuaris ha estat de 24,34 anys, amb un mínim=18 i un màxim=43.

N Mínim Màxim Mitjana Moda Desv. típ.

Edat 41 18 43 24,34 22 7,724

Les usuàries dones i els homes mostren proporcions similars i una dispersió semblant en el 
rang d’edats. Encara que es van detectar més casos en edats atípiques a les dones (entre els 
30 i els 36 anys), l´usuari de major edat va ser un home (43 anys).

Mitjana=24,34

Desviació típica=7,724

N=41
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Altres variables

Es van recollir altres variables com: origen, facultat on estudia i tipus d’estudi que està cur-
sant. 

Origen

Freqüència Percentatge Percentatge acumulat

Catalunya 22 53,7 53,7

Espanya 7 17,1 70,8

Alemanya 1 2,4 73,2

Anglaterra 1 2,4 75,6

Itàlia 2 4,9 80,5

Moldàvia 1 2,4 82,9

Romania 1 2,4 85,3

Rússia 1 2,4 87,7

Argentina 1 2,4 90,1

Brasil 1 2,4 92,5

Equador 1 2,4 94,9

Xile 1 2,4 97,3

Paraguai 1 2,4 100,0

Total 41 100,0  
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Facultat

Freqüència Percentatge
Percentatge 
acumulat

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 2 4,9 4,9

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 3 7,3 12,2

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 3 7,3 19,5

Facultat de Química 2 4,9 24,4

Facultat d’Enologia 3 7,3 31,7

Facultat d’Economia i Empresa 6 14,6 46,3

Facultat de Lletres 7 17,1 63,4

Facultat de Ciències Jurídiques 3 7,3 70,7

Facultat d’Infermeria 1 2,4 73,1

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 3 7,3 80,4

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 8 19,5 100,0

Total 41 100,0  
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Tipus d’estudi

Freqüència Percentatge Percentatge acumulat

Grau 28 68,3 80,5

Màster 8 19,5 12,2

Doctorat 5 12,2 100,0

Total 41 100,0

Com es pot apreciar en els gràfics i les taules anteriors, tant en les dades recollides d’origen 
de l’estudiant, com en el tipus o nivell de la titulació, s’aprecia una heterogeneïtat en la 
utilització del servei.

Dades de procés i resultats

Motiu de consulta

Els principals motius de consulta registrats van ser els problemes relacionats amb la salut 
mental (43,90%), amb predomini de simptomatologia lleu o moderada de tipus ansiós-de-
pressiu, habitualment de característiques adaptatives. En aquests casos es va oferir interven-
ció psicològica breu en forma de counseling i visites de suport. Hem pogut detectar patologia 
afectiva major en dos casos i s’ha objectivat la presència de simptomatologia subaguda com-
patible amb trastorn psicòtic en un altre cas. D’acord amb els objectius del nostre servei, la 
intervenció va ser derivar a un recurs sanitari per iniciar l’abordatge especialitzat.
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Un altre tipus de demanda freqüent han estat els problemes de rendiment acadèmic 
(29,27%). Els problemes de relació i conflictes interpersonals també ha estat un motiu de 
consulta habitual (19,51%).

Freqüència Percentatge
Percentatge 
acumulat

Problemes de rendiment acadèmic 12 29,3 29,3

Problemes en les relacions amb 
altres persones

8 19,5 48,8

Problemes relacionats amb 
l’adaptació cultural

3 7,3 56,1

Problemes relacionats amb la salut 
mental

18 43,9 100,0

Total 41 100,0

Resultat final

Dels 41 estudiants atesos, en 18 casos (43,9%) el procés d’orientació es va finalitzar amb 
una alta. En 10 d’aquests casos (24,4%) es considera resolt el problema de consulta, mentre 
que en 8 casos (19,51%) el problema persisteix parcialment sense que es consideri necessari 
mantenir una intervenció sobre ell un cop realitzada l’orientació des del nostre servei. 

En 5 casos (12,2%) al final del seguiment el problema inicial es va mantenir persistent. En 
aquests casos és habitual la derivació a un recurs especialitzat de manera pactada amb 
l’estudiant.

En 12 casos (29,3%) no es compta amb informació del desenllaç del procés per haver-se 
desvinculat del servei.



111

Freqüència Percentatge
Percentatge 
acumulat

S’ha resolt el problema de consulta 10 24,4 24,3

Persisteix el problema parcialment 8 19,5 43,8

Persisteix el problema inicial 5 12,2 56,1

Encara en seguiment 6 14,6 70,6

Desconegut 12 29,3 100,0

Total 41 100,0

Actuació final

En 4 casos (9,7%) es va considerar la indicació de derivar a recursos sanitaris externs a la 
universitat atenent a criteris clínics de persistència i gravetat del motiu de consulta. En 3 
d’aquests casos (7,3%) es va decidir la derivació al Centre de Salut Mental d’Adults. En 1 
cas (2,4%) l’estudiant va demanar informació de com accedir a un suport psicològic privat 
(sense sol·licitar derivació) i se’l va orientar. 
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Freqüència Percentatge
Percentatge 
acumulat

Alta 16 39,0 39,0

Derivació a CSMA 3 7,3 46,3

Derivació a suport psicològic privat 1 2,4 48,7

Altres 15 36,6 85,4

No finalitzat 6 14,6 100,0

Total 41 100,0

A través del correu electrònic, el telèfon i reunions presencials a la Unitat, s’ha  donat res-
posta a tres consultes de docents i responsables de departaments de facultats, donant-los 
pautes d’orientació i actuació davant de situacions de patiment dels estudiants o de pro-
blemes psicològics específics. 

En aquest sentit, s’ha seguint fent difusió d’un senzill material d’orientació per a docents 
i PAS davant la detecció d’una situació potencial de malestar psicològic entre l’alumnat 
així com per intervenció i/o derivació davant la detecció de situacions d’especial risc per 
a l’estudiant 

Impuls al desenvolupament sociocultural

Aula de música

Coral de la URV

La primavera de l’any 1991 es va crear la Coral Universitària, formada per professorat, es-
tudiants i personal d’administració i serveis.

La Coral de la URV, ara ja plenament consolidada, ha desenvolupat un seguit d’activitats, 
ha assolit un merescut prestigi i ha aconseguit agrupar un important nombre de cantaires.

Memòria d’activitats curs 2017-2018

La coral de la URV ha realitzat un total de 12 concerts durant el curs 2017-18 a Tarragona, 
Valls, l’Hospitalet de l’Infant, Salou, Flix i Coïmbra.

Concert d’inauguració del curs acadèmic

Concert realitzat el 29 de setembre amb la coral de l’Escola de Música Franz Liszt de We-
imar. Lloc: Aula Magna campus Catalunya. 
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Concerts Coïmbra

La Coral de la URV va ser convidada pel Cor de la Universitat de Combra (Portugal) a parti-
cipar en els 11 Encuentros da Universidade de Coimbra, de corals universitàries. Va fer dos 
concerts els dies 7 i 8 de desembre.

Concert de Nadal de la URV

Es va fer conjuntament amb l’Orquestra i l’Orfeó el dimecres 20 de desembre a l’Aula 
Magna del Campus Catalunya. 

Concerts Rèquiem en do menor de Cherubini

 – Catedral de Tarragona, amb l’Orquestra de la URV, dins el cicle de música sacra or-
ganitzat per Joventuts Musicals de Tarragona - Ajuntament de Tarragona. 18 de març.

 – Sant Joan de Valls. Amb l’organista Josep Mateu. Organitzat per l’Associació de 
Concerts de Valls. 23 de març.

 – TAS de Salou. Amb l’Orquestra de la URV. Organitzat per les antenes del coneixement 
en el seu desè aniversari. 15 d’abril.

 – Teatre Auditori de l’Hospitalet de l’Infant. Amb la pianista Diana Baker. 6 de maig

 – Església de Flix. Acompanyats per l’organista Josep Mateu. 27 de maig.

Concert del cicle El Cor a la Veu

Organitzat pel cor In Crescendo de Tarragona. Aula Magna del Campus Catalunya. 19 de 
maig.

Concert final del cicle El Cor a la Veu:

 – Amb altres corals de Tarragona. Teatre Tarragona. 2 de juny.

La Coral de la URV va interpretar quatre obres amb el cor Da Capo, amb direcció de Mont-
serrat Rios.

Concert a Centcelles:

 – Concert activitat cultural dels Jocs del Mediterrani. 21 de juny.

La Coral interpreta per primera vegada la peça “El Mirador”, de Josep Vila. Pianista: Jordi 
Torrent

Taller gòspel:

 – Participació en l’organització del taller sobre gòspel amb Didier Likeng. Dies 16 i 
17 de febrer. Aula Magna Campus Catalunya.
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Orquestra i Banda de la URV

Activitats dutes a terme

Assajos

40 sessions de 2 h 30 min els dijous al vespre entre setembre i juny.

Calendari

Proves d›accés: per vídeo, al llarg de la segona quinzena d›agost.

Primer assaig: dijous 7 de setembre.

22 setembre: inauguració de l’any acadèmic, Tortosa.

10 novembre: investidura doctor honoris causa de Claudi Esteve.

15 desembre: concert al Catllar, per invitació de l’Ajuntament d’aquesta localitat.

20 desembre: concert de Nadal a l’Aula Magna, conjuntament amb els altres membres de 
l’Aula de Música. Després, primer sopar de tota l’Aula de Música junta.

21 gener: roda de premsa sobre el Projecte d’innovació i recerca aplicat a la mú-
sica, amb encàrrec i estrenes de música catalana a joves compositors, col-
laboració amb la Federació Catalana de Societats Musicals i l’editorial Ficta SA. 
http://infocamp.cat/arxiu-seccio-cultura/item/16936-l-orquestra-de-la-urv
http://www.ficta.cat/ca/blog/el-primer-concert-per-a-gralla-i-orquestra-neix-a-tarragona-
per-impuls
http://diaridigital.tarragona21.com/lorquestra-urv-esdeve-un-laboratori
http://www.tac12.tv/tarragona/arxiu-tarragona/item/2303-l-orquestra-de-la-urv-prepara-
un-projecte-innovador
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1404353-gralla-de-classica.html

9 març: investidura doctora honoris causa de Mary Nash.

10 i 11 març: estada de l’Orquestra a la Selva del Camp.

18 març: concert del Rèquiem de Cherubini a la Catedral de Tarragona juntament amb la 
Coral de la URV
https://www.tarragonaradio.cat/noticia/el_cor_i_lorquestra_de_la_urv_actuaran_a_la_ca-
tedral_en_el_marc_del_cicle_de_musica_sacra/52901
https://www.tarragona.cat/cultura/teatre-dansa-musica/teatre/agenda/temporada-marc-
juny-2018/urv

14 i 15 abril: general i concert del Rèquiem de Cherubini a l’Auditori de Salou amb la Coral. 
http://diaridigital.urv.cat/lorquestra-i-la-coral-de-la-urv-actuen-per-primera-vegada-a-sa-
lou-amb-motiu-del-10e-aniversari-del-campus-extens/

19 maig: participació en l’assemblea general de la Federació (Xavier Correig).
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2 de juny: concert d’estrena i presentació del Concert per gralla i orquestra a l’Aula Magna 
de la URV.
http://diaridigital.urv.cat/orquestra-urv-estrena-concert-per-a-gralla-i-orquestra-elies-espi/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/programa-374-parlem-del-primer-
concert-per-a-gralla-i-orquestra/audio/1005105/
http://diaridigital.urv.cat/entrevistes/elies-espi-componc-perque-public-ho-passi-be/

24 de juny: concert a l’Auditori de Barcelona en el marc del Festival de Bandes Catalanes.

10 juliol: presa de possessió del nou equip rectoral.

Concert a l’Auditori de Barcelona, 24 de juny

Resum de l’any

L’any començava amb un gran repte: després de dos cursos assajant cada 15 dies en cap de 
setmana, repreníem l’activitat setmanal en dijous al vespre. Calia una renovació important 
de la plantilla, ja que les persones que viuen fora de la ciutat no podien venir, i vam plan-
tejar el mes de setembre com un mes de recerca de nous músics. La implicació dels músics 
va ser intensa i a finals de mes ja teníem estructurada una nova plantilla –amb mancança 
d’alguns instruments minoritaris com les trompes. Havíem previst també alguns actes de 
promoció en els campus (Cercacampus) però la situació política del país a principis de curs 
va fer que tot plegat s’anul·lés.

Musicalment, s’havia previst un projecte per trimestre:

 – 1r trimestre: música sud-americana, obres separades i conjuntes banda-orquestra

 – 2n trimestre: Rèquiem de Cherubini per l’Orquestra amb la col·laboració del Cor 
de la Universitat; inici de treball de les obres d’estrena del Projecte de recerca i 
innovació per la Banda.

 – 3r trimestre: centrar-se en la Banda i en les estrenes del Projecte de recerca i inno-
vació.

El primer trimestre ha estat un èxit rodó, amb concert inclòs al Catllar, invitats per l’Ajun-
tament i pagat. Va anar tan bé que ens han demanat que hi tornem l’any que ve. La frescor 
de la música sud-americana va engresar el públic i el govern local. El segon trimestre va 
ser també molt fluid: era la segona vegada que encaràvem un projecte simfònic-coral (el 
primer havia estat el Rèquiem de Mozart l’any passat) i l’experiència de la primera vegada 
va fer que enguany fos molt més compassat. L’estada a la Selva va ser un èxit que cal repetir 
cada any, tant per l’aspecte musical com humà.
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El tercer trimestre ha estat una mica accidentat. D’entrada, un dels dos compositors s’ha fet 
enrere en l’entrega d’obra: ja s’havia anat veient al llarg del segon trimestre que l’obra no 
era el que es buscava, i quan finalment va venir a veure-la en un assaig, hi va desistir per 
integritat artística. A més, vam haver d’anul·lar un concert a Amposta per manca de músics, 
cosa que és sempre dur. L’excepcionalitat del concert a l’Auditori ha implicat allargar el 
curs de manera completa tot el juny, cosa que en principi no hauríem de fer, ja que coin-
cideix amb exàmens universitaris, selectivitat i proves d’accés als conservatoris superiors. 
Malgrat això, l’esforç s’ho ha valgut àmpliament. El concert a l’Auditori ha estat un èxit, 
hem rebut felicitacions de les altres bandes participants i de la Federació, i el Concert per 
a gralla va provocar la joia de tot el públic i l’interès d’altres formacions. A més, la Federa-
ció ens havia encarregat l’estrena de l’obra guanyadora del seu concurs anual (“La Raína 
Lupa”, de María Mendoza) i la compositora ens va felicitar per com l’havíem defensada. 

El projecte d’innovació i recerca: estrenes de música catalana actual

Tot i que n’hem parlat àmpliament en les diverses memòries del projecte que hem anat pre-
sentant al vicerector Jordi Tous, cal fer un esment especial al Projecte en el marc d’aquesta 
memòria.

El Projecte d’estrenes de música de joves compositors per a banda i per a orquestra parteix 
de la base que la nostra formació ha de seguir la màxima universitària de la recerca, la in-
novació i la didàctica. En l’àmbit artístic, ho hem traduït aplicant-ho a l’activitat creadora. 
Els compositors (inicialment eren dos: Josep Ollé i Elies Espí) han preparat les seves obres, 
fruit de la recerca i la innovació artística i l’Orquestra i la Banda han actuat de laboratori 
de treball en què han pogut experimentar i corregir. 

No només això: el nostre projecte és un clar suport als joves músics i al territori. El com-
promís amb la música de banda o bé la recerca que ha implicat la inclusió de la gralla 
en el repertori simfònic són mostres de la relació amb el territori que identifica la nostra 
universitat i que apliquem a través de l’Orquestra.

Finalment, el ressò que hem assolit no tenia precedents. La rellevància d’un projecte així ha 
fet que Catalunya Ràdio o tots els mitjans locals s’interessessin per nosaltres i ha situat un cop 
més la URV en la punta de llança, en aquest cas, de la innovació musical.  Institucionalment 
hem reforçat els nostres llaços amb la Federació Catalana de Societats Musicals i hem fet que 
la resta de bandes del país ens vegin com una referència. Esperem que l’acció de l’editorial 
Ficta posi a l’abast de tothom la música que nosaltres hem encarregat i estrenat.

Entrevista per Catalunya Música, 1 de juny
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Suport institucional de la URV

Molts dels projectes que tenim com a orquestra no depenen només de la tasca del direc-
tor, sinó de la gestió de les instàncies més altes en la jerarquia de la Universitat. Cal seguir 
comptant amb el suport de la casa i, si pot ser, sentir-lo de manera més present. Malaura-
dament, en aquest apartat ens toca insistir en coses que ja fa anys que demanem:

 – Coincidència d’horaris entre els actes oficials, com ara les investidures honoris cau-
sa o les inauguracions d’any acadèmic. Aquests actes es fan en horari lectiu i alhora 
no es permet als alumnes sortir de classe per venir a tocar, cosa que ens posa moltes 
dificultats quan se’ns demana de participar-hi. Cal que s’assumeixi com a política 
de tota la Universitat que el professorat autoritzi els alumnes a venir a tocar.

 – Pressupost: enguany el Projecte de recerca i innovació ha comportat una despesa 
de 3.600€ (concert a l’Auditori, partitures, compositor, solista). Aquests diners han 
estat “guanyats” pels músics de l’Orquestra gràcies als concerts que fan i també ens 
n’ha aportat la Fundació Mútua Catalana. Tenint en compte que l’orgànica de l’Or-
questra serveix únicament per pagar el sou del director, caldria que la Universitat 
ampliés els fons disponibles per poder continuar amb la nostra activitat de manera 
ferma i no dependre cada any de factors externs com són la voluntat d’una fundació 
privada o les opcions o no de fer concerts remunerats. La qualitat d’aquest projecte 
no pot dependre de la casualitat.

 – Ampliació del reconeixement de crèdits de lliure elecció fins a 2 o 3, que ha estat 
denegada enguany.

 – Promoció interna: per pura estadística, és impossible que entre els milers d’estudi-
ants de la URV hi hagi només els 70 músics de l’Orquestra i la Banda. Els canals de 
promoció interns de la URV no funcionen adequadament: les incorporacions que 
hem tingut han estat gràcies al nostre boca-orella o bé perquè elz mateixos músics 
novells s’hi han interessat. Els correus de difusió interna de la URV van a parar en 
la major part dels casos a la paperera de les safates d’entrada dels alumnes. Caldria 
fer un pensament.

Futur

L’any que tanquem ha marcat una corba ascendent només tocada lleugerament per esde-
veniments que estaven fora del nostre control, com són la política o bé les decisions artís-
tiques d’un compositor. El grup està cohesionat, la plantilla s’ha renovat de manera sana i 
hi ha motivació per encarar l’any que ve.

Esperem poder continuar amb el projecte artístic (noves obres, nous compositors, nous 
solistes), poder consolidar el projecte pedagògic (tornar a convidar professors i músics 
professionals de suport) i reforçar l’aspecte social (enguany no hem pogut fer gaires sopars, 
excursions ni l’esquiada).

Que la nostra formació segueixi representant al màxi nivell la Universitat a la qual ens de-
vem, mantingui la salut musical de la qual gaudeix i tan de bo continuï representant molt 
més que un conjunt musical per als qui en formem part.

Treballarem sens dubte per aconseguir-ho!
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Foto de grup després d’un assaig

Orfeó de la URV

L’Orfeó de la URV va ser creat durant el curs 2006-07 per Montserrat Rios, amb l’objectiu 
de donar resposta a moltes persones que manifestaven interès per cantar a la Coral de la 
URV. Per raons de nivell musical, vocal i també de grandària del grup, es va optar per la 
creació d’aquest nou grup coral. 

Membres

Durant aquest curs, l’Orfeó ha comptat amb 36 membres (sopranos, contralts, tenors i baixos).

Direcció

Núria Giménez Alario 

Assajos

Els assajos van començar el 6 de setembre de 2017 i s’han realitzat tots els dimecres a la 
nit. En algun cas extraordinari, s’han fet assajos en dimarts o dijous. 

El dia 13 de setembre es van fer audicions a nous possibles cantaires i s’hi van presentar 26 
persones interessades, de les quals van ser admeses 10. Aquesta selecció es fa en funció de 
les necessitats del grup, pel que fa a les diferents cordes.

Només s’ha interromput l’activitat durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, tal com 
marca el calendari escolar. 
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Concerts i activitats

• 28 d’octubre de 2017: concert a l’ermita del Roser de Vilallonga del Camp.

• 12 de novembre de 2017: participació de diversos membres de l’Orfeó en el 
musical participatiu dedicat a Queen, realitzat al Teatre Tarragona.

• 20 de desembre de 2017: concert de Nadal a l’Aula Magna del campus Cata-
lunya, juntament amb la Coral de la URV i l’Orquestra de la URV.

• 17 de febrer de 2018: participació d’alguns membres de l’Orfeó en el Taller de 
Gòspel impartit per Didier Likeng a Tarragona.

• 4 de març de 2018: jornada intensiva de treball i assaig extra. Preparació dels 
concerts a Tànger.

• 17 de març de 2018: concert de l’Orfeó dins el cicle El Cor a la Veu, organitzat 
per la Coral In Crescendo de Tarragona. 

• Del 5 al 8 d’abril de 2018: participació de l’Orfeó en el III Festival International 
Nagham du Chant Choral, que va tenir lloc a Tànger. L’Orfeó va realitzar dos 
concerts individualment i un altre compartit amb diferents cors internacionals.

• 2 de juny de 2018: participació en el concert final del cicle El Cor a la Veu, que 
va tenir lloc al Teatre Tarragona.

• 14 de juny de 2018: concert d’estiu al complex turístic El Dorado de Cambrils.

• 20 de juny de 2018: participació en l’acte del Dia Mundial de les Persones 
Refugiades organitzat per la URV.

Compromisos per al curs vinent

• 6 i 7 d’octubre: l’Orfeó ha estat seleccionat per actuar al cicle Musiquem Llei-
da. Encara s’ha de concretar si es faran dos o tres concerts en aquesta ciutat al 
llarg del cap de setmana.
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Aula de teatre
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Viver escènic

Espai de col·laboració amb grups, col·lectius i persones vinculades amb l’Aula de Teatre de 
la URV, per tal d’oferir acompanyament i assessorament en processos creatius.

www.experimentateatre.com

https://www.facebook.com/experimentateatre

Participants en els tallers i cursos de teatre: 50 persones al llarg del curs.



122

Aula de cinema

Activitats de l’aula de cinema

Al llarg d’aquest curs l’Aula de Cinema ha participat, col·laborat o organitzat 14 activitats a 
les quals han assistit més de 1.900 persones. Les activitats es poden agrupar en els apartats 
següents:

• Seminaris de cinema
La activitat principal sempre ha estat la realització de seminaris de cinema. 
Aquest curs, com cada any, se n’han fet 9. Cada seminari ha tingut el mateix 
esquema, la projecció de 4 films, i han estat els següents:

 – Revolució Russa (campus Catalunya), amb la projecció d’Octubre, Doctor 
Zhivago, Rojos i Asaltando los cielos, a l’octubre de 2017

 – Peplum (campus Catalunya), amb la projecció de Cabiria, El Rapto de las 
Sabinas, Jasón y los Argonautas i Faraón, al novembre de 2017

 – Fernando Fernan Gómez (campus Catalunya), amb la projecció d’El mun-
do sigue, El extraño viaje, Mi hija Hildegart i El viaje a ninguna parte, al 
desembre de 2017.

 – Animació Japonesa (campus Catalunya), amb la projecció d’Akira, La prin-
cesa Mononoke, La tumba de las luciérnagas i El viaje de Chihiro, al gener 
de 2018.

 – Caça de Bruixes: Comitè d’Activitats Antiamericanes (campus Catalunya), 
amb la projecció de La ley del silencio, La tapadera, Caça de bruixes i 
Trumbo: la llista negra de Hollywood, al febrer de 2018.

 – París era una Festa (campus Catalunya), amb la projecció de Los Modernos, 
Un Americano en París, La Mome i Medianoche en París, al març de 2018. 

 – Més enllà de Tarantino: el cinema sud-coreà (campus Catalunya), amb la 
projecció d’Oldboy, Crónica de un asesino en serie, Hierro 3, Encontré al 
diablo, a l’abril de 2018.

 – Espasa i Planeta (campus Catalunya), amb la projecció de Zardoz, La flauta 
silenciosa, Krull i Los inmortales, al maig de 2018.

 – Joies del Cinema Francès (campus Catalunya), amb la projecció d’Orfeo, La 
Ronde, Los amantes de Montparnasse, Ascensor para el cadalso i Los ninos 
del paraíso, al juny de 2018.

AULA DE CINEMA URV
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• Altres activitats (col·laboracions, jornades, projeccions, etc.)
A més de l’organització dels seminaris, l’Aula de Cinema ha col·laborat i par-
ticipat en altres activitats, com les següents:

 – Cinefòrum IA (intel·ligència artificial). L’Aula de Cinema de la URV va col-
laborar en aquest cinefòrum que va tenir lloc a Girona, Barcelona i Tarra-
gona entre l’octubre i el desembre de 2017. S’emmarca dins el programa 
d’activitats que celebra els 60 anys del naixement de la IA. 

 – I Cicle de Cinema sobre Economia i Innovació (Facultat d’Economia i Em-
presa - Reus). En col·laboració amb Reus Cultura i l’Aula de Cinema, es va 
fer el 14, 15 i 16 de novembre del 2017 el I Cicle de Cinema sobre Econo-
mia i Empresa. Es van projectar Margin Call, Temps moderns i Steve Jobs.

 – Cicle de Cinema 25 Anys de l’FCJ: “El cinema com a reflex social” (campus 
Catalunya). Entre el novembre de 2017 i el febrer de 2018 es va fer el Cicle 
de Cinema de la Facultat de Ciències Jurídiques. L’Aula de Cinema hi va 
col·laborar prestant pel·lícules i donant suport a la difusió.

 – Cinefòrum Les Estructures de la Psicoanàlisi a Debat (campus Catalunya). 
Cinefòrum coordinat per UMBRAL i l’Aula de Cinema, es van projectar de 
3 films que van tenir un debat posterior. Es va fer els dies 5, 12 i 19 d’abril 
de 2018 a l’aula 516 del campus Catalunya. Des de l’Aula de Cinema 
es van prestar les pel·lícules, es va donar suport tècnic i també es va col-
laborar en la tasca de difusió. 

 – Jornada El final de la Primera Guerra Mundial i el Període d’Entreguerres 
(campus Catalunya). Jornada que es va fer entre del 2 i 3 de maig de 2018, 
organitzada pel grup SGR2017 – GEOPOLÍTICA i CECOS. Es van projectar 
dues pel·lícules, Johnny cogió su fusil i La chaqueta metálica.

• Difusió
A banda de tota aquesta activitat, hem de tenir present la presència de l’Aula 
de Cinema a internet.

 – Facebook: serveix per difondre les activitats  de l’Aula i té 1.436 seguidors.

 – Web pròpia: continua treballant per tenir activa la seva pàgina web dins de 
la URV i donar més difusió de la seva activitat.

Aula d’art
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Activitats del curs 2017-18

Instal·lació escultòrica de Rufino Mesa al pati central del campus Catalunya

Rufino Mesa, un dels escultors més destacats del nostre entorn, va instal·lar l’obra La fami-
lia al pati interior del CRAI del campus Catalunya. Aquest treball es va fer en coordinació 
amb el cicle Polititzacions del Malestar, organitzat pel Centre d’Art Santa Mònica.

El cicle volia posar de manifest el rerefons polític de moltes formes de malestar contem-
porani: precarització, liquidació de l’estat assistencial, competitivitat, autoexplotació, vul-
nerabilitat. La instal·lació que acull l’Aula d’Art és una construcció de pedres, a manera 
d’habitacle, que suggereix l’impuls ancestral de donar resposta a la necessitat de protecció 
i refugi.

La mostra es va prorrogar fins a principis de juliol.
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Exposició “Fem que les cadires volin”, de Manel Margalef a l’Escola Pax

Exposició d’obres de Manel Margalef i de l’alumnat de 6è curs de l’Escola Pax de Tarra-
gona, en el marc del programa L’Artista va a l’Escola. Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia, del 16 de novembre al 8 de desembre de 2017.

Aquesta exposició recollia una mostra del treball realitzat dins del programa de partenariat 
L’Artista va a l’Escola, que s’ha dut a terme en diversos centres educatius de Tarragona. En 
el cas que presentàvem, l’artista Manel Margalef va compartir experiències i projectes amb 
els nens i nenes de 6è de primària de l’Escola Pax el curs 2016-17, juntament amb les mes-
tres Jacqueline Pedescoll i Patrícia Rodríguez. Al voltant d’un pretext temàtic aparentment 
tan banal com una cadira, els nens i nenes s’aventuren en una recerca de significats en què, 
de la mà d’estratègies pròpies de l’art contemporani com la metàfora o la descontextua-
lització, reflexionen sobre temàtiques ben diverses: problemes socials, valors compartits, 
dilemes morals, somnis.

“La cultura d’allò quotidià ocupa un lloc central en la conformació del marc físic de l’home. 
El territori íntim i privat s’acull als aspectes més integradors del col·lectiu humà. […] La casa 
es converteix en la metàfora del nostre particular univers, com diria Bachelard. Un micro-
cosmos dins del gran macrocosmos urbà, d’aquest extens i dinàmic espai públic occidental.”

Manel Margalef
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II Jornades Art i Natura

L’Aula d’Art de la URV va donar continuïtat a les Jornades d’Art i Natura, de les quals es va 
fer la primera edició l’any 2016. La relació entre les arts, la natura i el paisatge ha estat el 
nucli de moltes pràctiques creatives de l’art modern i contemporani. Les propostes artísti-
ques al voltant de l’entorn natural han desplegat un ampli espectre de possibilitats, des de 
les que persegueixen dotar de sentit l’experiència de la natura fins a les que la vinculen a 
la identitat individual o col·lectiva, les tradicions culturals o les que apel·len al compromís 
cívic davant la seva degradació. 

Les jornades son un punt de trobada per a agents culturals, artistes, investigadors, gestors i 
activistes culturals, i estan obertes també als estudiants.  

Van tenir lloc el 13 de desembre de 2017 a la sala de graus del campus Catalunya.

Programa

9:30 – 10 Presentació jornada 

10 - 11:15 Aida Marín: “Formes de simbiosi entre art i (paisatge) natura. El cas escultòric”

11:15 - 11:30 Pausa cafè 

11:30 - 12:45 Vicenç Altaió. Terra.lab-cat. “Per a una actualització de l’imaginari visual del 
territori”

12:45 - 14 Salvador Juanpere. “Art i natura. Recorreguts possibles”

16 - 17:15. Vicent Fibla. “Creativitat contemporània i paisatge des de la producció artística”

17:15 - 18:30 Taula rodona: Roger Caparó, Nuria Rion, Sergi Quiñonero. “El binomi art-
natura des de la pràctica artística”
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Cultiu. Instal·lació de Roger Caparó al CRAI del campus Catalunya

Del 13 de desembre 2017 al 7 de gener de 2018

L’artista Roger Caparó va dur a terme una instal·lació artística al pati interior del CRAI del 
campus Catalunya. L’element central era una borrassa de 5 x 10 metres. En paraules de l’ar-
tista, “una borrassa és un teixit que es col·loca a terra sota els arbres, especialment olivers, 
garrofers i ametllers, per facilitar la recollida del fruit. Aquesta exposició mostra una borrassa 
sospesa entre els pilars del pati interior d’una biblioteca, no a terra, no sota un arbre en fruit. 
Malgrat l’absència d’arbre, pren l’espai de la biblioteca com a realitat sempre en fruit.
Un espai com aquest, una biblioteca universitària, és un 
lloc dedicat al cultiu de l’estudi, al treball intel·lectual de 
qui busca llaurar-se un futur, de qui s’exposa i accepta el 
repte d’enfrontar-se a realitats desconegudes que una ve-
gada apreses i assimilades seran incorporades i configura-
ran una nova imatge d’un mateix i del propi entorn. És així 
perquè llegint, estudiant, cultivant-nos, el món, la realitat 
i la vida es fan grans, més complexos i més meravellosos. 
Un mateix canvia a mesura que canvia el món, com el 
món canvia a mesura que un mateix canvia. La borrassa 
proposa fer visible aquest estat d’il·lusió, esperança i re-
cança, de neguit i de contínua espera de qui s’embarca 
sense saber-ho en un viatge que podria canviar-ho tot. Per 
això es mostra suspesa, expectant, oscil·lant, concentrada 
i dispersa, inconscient encara que tot fruit que reculli serà 
tan celebrat com escàs i aviat insuficient.”



129

Leviatà. Ester Fabregat. Instal·lació escultòrica temporal inflable

Ester Fabregat va presentar al CRAI Catalunya una construcció amb un material tan poc 
convencional com les bosses de plàstic reciclades. Les dimensions aproximades eren: 9 m 
llargada x 4 m alçada màxima x 3,5m amplada màxima.

El Leviatà és un monstre marí descrit al llibre de Job. L’obra presentada és un exercici d’abs-
tracció de l’espai i de grans volums. Una gran pell que, per construir-la, han estat necessa-
ris càlculs matemàtics i pensar en tres dimensions. L’escultura temporal és confeccionada 
amb una epidermis de colors que es transforma en un dimoni imaginari. Un monstre que 
ens permet endinsar-nos en la panxa de la balena.

La inauguració es va fer el dijous 1 de febrer de 2018 a les 7 de la tarda i, atès que requeria 
que es posés en funcionament, va ser visitable al pati interior del CRAI campus Catalunya 
en dies determinats: 

 – De 6 a 8 del vespre els dies:

dijous 1 de febrer 

dijous 8 de febrer 

dijous 15 de febrer 

dijous 22 de febrer
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Exposició “Les pells dels diables”. Àngel Pomerol

De l’1 al 30 de març de 2018, al CRAI campus Catalunya

Fotografia en format pantalla enrotllable.

Àngel Pomerol va presentar un treball fotogràfic que documenta les mutacions que pateix 
l’espai urbà en ocasió de les festes amb pirotècnia al carrer, i posa en relació les imatges 
que n’extreu amb referents de la cultura visual. 

Alguns aparadors experimenten durant la vigília de Sant Joan, les festes majors i potser 
algun altre dia de l’any un canvi de pell.
Per unes hores, en acabar la jornada, els propi-
etaris i treballadors d’aquests establiments pro-
tegeixen del foc els vidres dels seus aparadors. 
La metamorfosi dura unes poques hores. A 
l’exposició es podien veure unes imatges que 
volen retre homenatge als seus creadors i testi-
moniar uns moments que ens permeten gaudir 
d’un petit repàs de la història de l’art del segle 
xx. Aquestes noves pells tenen la peculiaritat 
que porten les aromes de les avantguardes ar-
tístiques del segle passat i deixen el perfum en 
aquests carrers.

Segons Pomerol, “amb l’estratègia de presen-
tació after-before, les dues pells contrastades 
esperen traspassar l’epidermis de l’espectador 
per potenciar el seu imaginari. Aquest treball 
és una de tantes microaccions singulars i ultra-
localistes que configuren, determinen i resitu-
en paisatges urbans”.
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Tallers d’Estiu a l’Aula d’Art de la URV 2018

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, 20 i 21 de juny.

L’Aula d’Art proposa aquest estiu una activitat participativa en forma de tallers d’estiu. S’adre-
cen a la comunitat universitària i es fan extensius al públic general, especialment als mestres 
i professors que imparteixen assignatures d’educació artística o educació visual i plàstica. 

Els tallers es realitzen els dies 20 i 21 de juny i hi participen tres artistes radicats a la nostra 
ciutat com a atelieristes: l’escultora Beatrice Bizot, el narrador i performer Joan Rioné i l’il-
lustrador Armand.

Es tracta de tres tallers simultanis i els participants poden triar opcions. 

Aula de debat

Lliga de debat i aula de debat

L’Aula de Debat sorgeix amb l’objectiu de fomentar l’esperit crític i l’ús de la paraula entre 
l’estudiantat de la Universitat. El Consell d’Estudiants de la URV, amb el suport del Vice-
rectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, ha organitzat aquest 2018 una 
nova edició de la Lliga de Debat Universitari, oberta a tots els estudiants de la institució.
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Del 19 al 23 de febrer va tenir lloc la Lliga de Debat Universitari de la URV, organitzada pel 
Consell d’Estudiants. El tema del debat va ser: “És occident el responsable del sorgiment 
d’Estat Islàmic?

Els participants són coneixedors del tema unes setmanes abans de la competició; no obs-
tant això, han de buscar informació i preparar-se arguments d’ambdues posicions, ja que 
el sorteig es realitza uns minuts abans de cada debat. 

Per avaluar els equips, el jurat va tenir en compte diversos aspectes com ara la veracitat 
i diversitat dels arguments, diversitat d’evidències, cites d’autoritat tècnica, naturalitat i 
expressivitat, agilitat en les respostes, contacte visual, domini de l’espai o ús correcte del 
llenguatge, entre d’altres. 

• Es va concedir tres premis, que van correspondre als estudiants següents:
Equip guanyador (Tetravirat): 750 € 
Rubén Espuny Cugat
Rubén Bermúdez González
Sergi Davila Bel

• Equip finalista (Babylon): 450 €
Miquel Gasparín Ferrando
Víctor Barcelón Llovera
Toni Cabanillas Mestre
Joel Pérez Buira
Àlex Marín

• Millor orador: 200 €
Víctor Barcelón Llovera

Fotografia de l’equip finalista presa el dia de la final. D’esquerra a dreta, Rubén Bermúdez 
González, Rubén Espuny Cugat i Sergi Davila Bel.



133

Fotografia dels dos equips finalistes després de l’entrega dels premis. D’esquerra a dreta, 
Toni Cabanillas (Babylon), Rubén Bermúdez (Tetravirat), Rubén Espuny (Tetravirat), Àlex 
Marín (Babylon), Sergi Davila (Tetravirat), Miquel Gasparín (Babylon), Joel Pérez (Babylon) 
i Víctor Barcelón (Babylon).

Fotografia de Víctor Barcelón, millor orador de la Lliga de Debat.

L’equip guanyador va representar la URV en la XIV Lliga de Debat Universitari de la Xarxa 
Vives. La competició va tenir lloc del 16 al 19 d’abril de 2018 a la Universitat Miguel Her-
nández d’Elx. El Tetravirat, representant la URV, va ser semifinalistes.

Fotografia de l’equip Tetravirat durant la Lliga de Debat a la Xarxa Vives
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Activitats programa apqua

http://www.apqua.org/

Resum d’activitats del projecte APQUA en el curs 2017-18

APQUA és un projecte educatiu dirigit a tota la població, centrat en els productes i els 
processos químics i en el risc que el seu ús representa per a les persones i per al medi.

Els objectius principals d’APQUA són:

• Incrementar la consciència i la comprensió pública sobre els productes químics 
i la relació que tenen amb les nostres vides.

• Aconseguir que les persones aprenguin a obtenir informació sobre tot allò que 
els preocupa en relació amb la ciència.

• Subministrar a les persones les eines i els coneixements necessaris per tal que 
puguin prendre les seves decisions i participar d’una manera més responsable 
en una societat lliure i democràtica.

• Promoure l’ús de principis i processos científics, i de la mostra a l’hora de 
prendre decisions.

APQUA és el resultat de la col·laboració entre el Departament d’Enginyeria Química de 
la URV i el programa SEPUP (Science Education for Public Understanding Program) del 
Lawrence Hall of Science de la Universitat de Califòrnia a Berkeley (EUA).

El projecte està organitzat amb un Programa escolar dirigit a estudiants del cicle superior 
d’educació primària (10 a 12 anys) i d’educació secundària obligatòria (13 a 16 anys), un 
Science Shop (Programa públic), dirigit a la població adulta, i un Programa de visites edu-
catives (PVE) a indústries.

Membres d’APQUA

Xavier Farriol, director; Magda Medir, directora fundadora d’APQUA i assessora; Francesc 
Giralt, director fundador d’APQUA i assessor; Herbert D. Thier, director fundador de SE-
PUP i assessor d’APQUA; Barbara Nagle, directora de SEPUP i assessora d’APQUA; Carles 
Lozano, coordinador; Anna Teresa Coll i Víctor Molina, personal cientificotècnic; Santiago 
Rodríguez, Jon Landabidea, Joan Farré, Nuria García, M. Teresa Novo, Zoel Salvadó, Jose-
fina Guitart i Luis Zaballos, assessors tècnics docents.
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Resultats del curs 2017-18

En el Programa escolar (PE) els materials del projecte han estat utilitzats, sota patrocini, per 
més de 7.600 alumnes de 149 centres educatius de Catalunya, Aragó, Madrid i el País Basc, 
i s’han impartit 6 activitats de formació permanent de professorat, amb la participació de 
62 docents de 51 centres educatius.

A més a més, s’han organitzat tallers d’activitats experimentals en el marc de la Setmana de 
la Ciència de la URV, amb la participació de 23 centres educatius i 1.050 alumnes. També 
s’ha implementat el programa STEM Barcelona-URV al Tarragonès, en què han participat 
6 centres educatius i 104 alumnes, i l’han impartit 12 estudiants de doctorat de la URV. 
S’han fet 4 tallers del programa Un Món de Ciència en 5 centres educatius de l’Alt Camp i 
el municipi de Vila-seca amb la participació de 112 alumnes.

Pel que fa al Programa de visites educatives (PVE), s’han realitzat sota patrocini 9 visites 
d’escolars i d’adults a empreses de la demarcació de Tarragona i Alt Camp, a les quals han 
assistit 177 persones. 

APQUA ha prestat també els seus serveis i coneixement en la gestió i funcionament dels 
programes i activitats següents:

• Kids’ Lab i Teens’ Lab, en els que han participat 32 centres educatius i 2.043 
alumnes.

• Jornades obertes del programa Kid’s Lab a Nissan, al Mercat de Tarragona i al 
Saló de la Infància, en què han participat 1.220 persones. 

• Programa STEM Barcelona, en què han participat 25 centres educatius i 444 
alumnes. L’han impartit 49 estudiants de doctorat d’universitats públiques de 
Barcelona. 

• Taller d’activitats científiques al Banc d’Espanya de Tarragona, en què han par-
ticipat 200 persones durant 2 dies.

• Final nacional a la URV de l’European Youth Debating Competition, en què 
han participat 80 alumnes de 16 centres de la demarcació de Tarragona. 

• Taller d’activitats a la jornada Fàbrica de Somnis, amb la participació de 200 
escolars.

Durant el curs escolar passat, APQUA va crear amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat l’Aliança STEM, que és una iniciativa de cooperació entre el sector educatiu, 
el sector d’universitats i recerca i el sector productiu amb els objectius generals següents:

• Estimular entre els escolars l’increment de vocacions i l’atracció de talent cap 
al sector STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques),.

• Fomentar l’excel·lència i la responsabilitat en l’ensenyament, la recerca i la in-
novació amb la col·laboració de les empreses i institucions del sector industrial.

L’aliança STEM desenvolupa programes adreçats a estudiants i professorat de centres d’en-
senyament primari i secundari, a diferents nivells —ensenyament formal, àmbits extralec-
tiu, extraescolar i informal—en què es fomenta la participació d’investigadors, tècnics i 
estudiants d’universitats, de centres de recerca i d’empreses i experts en educació cientí-
fica. El programa d’Aprenentatge de la Ciència a Través de la Indagació (ACTI) va destinat 
a estudiants i professorat d’ensenyament primari i secundari. Hi participen 7 centres de la 
demarcació de Tarragona amb un total de 27 docents i aproximadament 1.000 alumnes.
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Vinculació amb el territori

programa campus extens

El Campus Extens de la URV: compromís amb el territori

Durant aquest curs, el desplegament territorial del Campus Extens s’ha mantingut en tretze 
municipis de la demarcació de Tarragona, tal com mostra la Figura 1: Amposta, Cambrils, 
la Pobla de Mafumet, la Sénia, Móra d’Ebre, Reus, Salou, Santa Coloma de Queralt, Tarra-
gona, Torredembarra, Tortosa, Valls, i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Figura 1.- Desplegament territorial del Campus Extens de la URV

El projecte ha comptat un any més amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona i 
la col·laboració dels ajuntaments que acullen les seus i posen espais municipals a disposi-
ció de la Universitat per realitzar-hi activitats.

Durant el curs anterior s’havia treballat en l’adequació de la imatge del projecte a la imatge 
institucional de la universitat. El resultat, per a la imatge genèrica, fou el següent:

i per cadascuna de les seus:

L’adequació va comportar substituir el terme “antena del coneixement” per “seu” i reforçar 
així el component territorial del projecte. La imatge adaptada es va començar a utilitzar a 
l’inici del curs 2017-18 en tot el material de difusió elaborat per donar a conèixer les activitats.
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D’altra banda es va aprofitar l’avinentesa d’aquest canvi per dissenyar i aplicar una imatge 
identificativa de la celebració del desè aniversari de la presència del projecte en cadascun 
dels municipis que en formen part. Així, mentre es van complint els deu anys de les diverses 
seus, la imatge del projecte serà la següent:

La commemoració de les seus s’ha distribuït en cursos acadèmics, de manera que durant el 
curs 2017-18 han estat tres municipis els que van commemorar l’efemèride: Salou, Cambrils 
i Amposta, i ho van fer amb la imatge següent:

Les reunions periòdiques del Consell del Campus Extens, format pels responsables de les 
seus, les persones que els donen suport des dels ajuntaments o entitats locals i els respon-
sables i tècnics de la universitat, han tingut lloc segons mostra la Taula 1.

Data Seu Convidat/da Càrrec

30.11.2017 Móra d’Ebre Rosa Costa Nou suport administratiu

20.03.2018 La Pobla de Mafumet Jaume Llambrich Publicacions URV

04.07.2018
Vandellòs i l’Hospitalet 

de l’Infant
Jordi Tous Anterior director del projecte

Taula 1.- Reunions del Consell del Campus Extens durant el curs acadèmic 2017-18.

L’objectiu principal d’aquestes reunions és esdevenir el fòrum on els responsables de les 
seus i altres persones implicades en la gestió de les activitats posin en comú les seves expe-
riències i inquietuds, alhora que facilitar als responsables de la universitat la definició i la 
comunicació de les directrius i la filosofia del projecte. Aquestes reunions tenen també un 
vessant territorial, ja que en cada ocasió se celebren a una seu diferent, de forma rotatòria.

Fotografies 1 i 2.- Reunions del Consell del Campus Extens a l’Ajuntament de la Pobla de 
Mafumet i a la Casa de Cultura Blanca d’Anjou de l’Hospitalet de l’Infant.

D’altra banda, i per tal d’enriquir encara més aquest espai de debat, habitualment es con-
vida alguna persona de la URV responsable d’algun dels programes de què disposa la 
universitat per apropar el seu coneixement al territori, amb el doble objectiu de donar a 
conèixer el projecte internament i d’explorar vies de col·laboració entre diverses unitats i 
programes de la mateixa URV.

El 27 de setembre es donava el tret de sortida al curs 2017-18 amb la realització de la primera 
activitat, que va tenir lloc a Cambrils amb la xerrada “Rehumanitzar la medicina”, a càrrec 
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del Dr. Salvador Sarrà. La conferència, amb la qual s’encetava la programació trimestral de 
la seu de Cambrils, a la vegada iniciava una nova edició del cicle “Veus cambrilenques”, 
activitat que compta amb una molt bona acollida i que serveix per donar a conèixer la vida i 
obra de personalitats de l’àmbit local que han tingut algun vincle amb la URV. 

La Taula 2 recull el municipi, la data d’inauguració de curs i el tipus d’acte de les inaugu-
racions posteriors.

Municipi Data Tipus d’acte

Cambrils 27.09.2017 Conferència dins el cicle Veus cambrilenques

Amposta 04.10.2017 Conferència

Salou 17.10.2017
Recital líric a càrrec de la mezzosoprano M. 

Carme Domingo

Reus 24.10.2017 Conferència

Santa Coloma de Queralt 28.10.2017 Conferència

Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant

30.10.2017 Conferència

La Sénia 18.11.2017 Actuació musical i lliurament premi batxillerat

Taula 2.- Inauguracions de curs institucionals.

Pel que fa a l’acte central d’inauguració de curs en aquesta ocasió es va programar un con-
cert a càrrec de la mezzosoprano M. Carme Domingo amb acompanyament del pianista 
Josep Maria Gomis, el qual va servir també per celebrar els 10 anys d’existència del projec-
te al municipi. L’acte va comptar amb la presència de les autoritats locals juntament amb 
el rector de la URV i el vicerector d’Universitat i Societat i es va celebrar a Salou perquè 
fou el primer municipi d’implantació territorial del projecte, al desembre de l’any 2007. 

Tot seguit es mostren imatges d’algunes de les inauguracions de curs, inclosa la de Salou.

Fotografies 3 i 4.- Imatges del primer acte del curs 2017-18, a la seu de Cambrils, i concert 
inaugural a Salou per commemorar els 10 anys del Campus Extens a Salou.

Fotografies 5, 6 i 7.- Actes d’inauguració de curs a Santa Coloma de Queralt, Reus i Amposta.
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Pel que fa al registre global d’activitats, s’han mantingut els valors assolits el curs anterior. 
Hi ha hagut una clara continuïtat tant en el nombre total d’actes com en la distribució 
d’aquests per tipologies. Al curs 2017-18 s’han programat un total de 218 actes concrets 
en el conjunt dels 13 nodes de la xarxa del projecte. Aquesta xifra s’ha extret d’una anà-
lisi detallada on les diferents sessions dels clubs de lectura o de cicles de xerrades s’han 
comptabilitzat com una única activitat. Sense aquesta agrupació els valors augmenten fins 
superar les tres centenes d’actes. Vegeu Figura 2 i Taula 3.

Figura 2.- Distribució de les activitats per grans àrees de coneixement.

Tipologies d’activitats al campus extens de la urv Quantitat

Conferències i taules rodones 61

Jornades, cicles i tallers 53

Clubs de lectura 7

Concerts 8

Projeccions amb debats 8

Exposicions 19

Sortides de camp i visites culturals 21

Recital poètic, lectures i contacontes 17

Actes d’inauguració 4

Presència en fires i festivals 4

Reunions Campus Extens (Consell) 3

Presentacions d’obres (literàries, audiovisuals i projectes) 5

Representació teatral-recreació històrica 0

Premis-concursos 7

Publicacions 1

Total 218

Taula 3.- Distribució de les activitats per tipologia.

L’anàlisi del nombre d’assistents també marca una continuïtat en els valors, essent el total 
per sobre de les 9.550 persones, sense tenir en compte activitats que poden esbiaixar els 
resultats, com les fires, concerts i exposicions. 

D’entre tota la programació 2017-18, en destaca el concert programat per commemorar els 
10 anys d’existència del Campus Extens. Per celebrar-ho es va celebrar al Teatre Auditori de 
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Salou un concert conjunt de l’Orquestra i la Coral de la URV, dirigits per Marcel Ortega i 
Montserrat Rios, respectivament. 

Fotografia 8 i imatge 1.- Fotografia del concert i imatge del programa realitzat.

Per aquesta edició s’ha atorgat al programa de la Universitat d’Estiu un caràcter territorial 
molt més marcat, programant tots els cursos, exclusivament a seus del Campus Extens. 
Finalment han estat 10 les seus que s’han sumat a la proposta, afegint a la programació 
algun curs, amb un total de 15 tallers. Això implica un increment significatiu respecte dels 
11 tallers programats el 2017 en 8 municipis del projecte. Pel que fa a les inscripcions, s’ha 
arribat a una mitjana de 14 persones per curs realitzat. 

Imatge 2 i fotografies 9 i 10.- Cartell específic de difusió d’un curs de la Universitat d’Estiu 
a la seu de Valls i imatges de dos tallers: a Santa Coloma de Queralt i Cambrils.

Un canvi significatiu al curs 2017-18 s’ha produït en el nombre d’actuacions vinculades 
amb els centres formatius de la demarcació. La presència territorial prolongada del pro-
jecte ha facilitat aquest contacte més directe amb als alumnes de secundària i de cicles 
formatius i cada vegada són més els instituts que han volgut col·laborar amb el Campus 
Extens. En aquest sentit, s’ha reforçat el programa ja existent de xerrades per als centres de 
secundària, conduït per l’Oficina d’Orientació Universitària (OOU), incorporant algunes 
peticions d’actuacions específiques arribades des dels diferents municipis. En destaquem 
la xerrada sobre Mercè Rodoreda a alumnes dels IES de Cambrils dintre del cicle de març 
sobre l’escriptora, la xerrada “La rehabilitació emocional a l’esport” per als alumnes del 
Grau superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives d’Amposta i la conferència so-
bre les vil·les romanes a l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta inclosa en els actes de 
la 6a Jornada de recreació històrica “Els romans ens visiten”. Conferències a càrrec d‘Oriol 
Teixell, membre del Departament de Filologia Catalana de la URV, Fernando José Revillas, 
professor de psicologia a la URV, i José Javier Guidi, investigador postdoctoral a la URV.
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Fotografies 11, 12 i 13.- Imatges de les xerrades amb alumnes de secundària i cicles formatius 

En aquest àmbit també s’ha continuat apostant per col·laboracions puntuals com l’acte de 
lliurament dels XIII Premis literaris Miquel Martí i Pol de poesia i Manuel Vázquez Mon-
talbán de prosa adreçat a tots els centres educatius de Cambrils, i amb la Setmana de la 
Ciència de la URV amb la realització de 10 tallers per a un públic familiar.

Fotografies 14, 15 i imatge 3.- Fotografia dels alumnes guardonats als premis literaris de 
Cambrils, taller de la Setmana de la Ciència “Humans i pedres: les eines a la prehistòria” i 
exemple d’un cartell de difusió dels tallers familiars.

Per últim, un tret diferencial d’aquest curs s’ha produït en els premis per a alumnes de 
secundària que es lliurava en algunes de les seus del projecte, i que en la seva majoria 
premiaven a l’alumne/a del municipi amb millor nota a les PAU. Aquesta fórmula s’ha 
anat descartant als darrers cursos davant el gran nombre d’iniciatives similars existents a la 
Universitat, per donar pas a col·laboracions més estretes amb iniciatives ja existents a nivell 
local. D’aquesta manera, el curs 2017-18 a Cambrils es va col·laborar amb la regidoria 
de Joventut en la segona edició de les jornades “Societat de recerca”, on es van realitzar 
en quatre sessions les presentacions de 12 treballs de recerca (seleccionats d’entre tots els 
vídeos-resums presentats). Al marge d’oferir un petit lot de productes de la universitat als 
dotze alumnes, a dues de les sessions hi va assistir un expert de la URV per afegir-se a la re-
flexió i valoració de les diferents presentacions. En aquestes sessions hi havia representants 
dels instituts, familiars, alumnes i tècnics del consistori. 

Imatge 4 i fotografies 16 i 17.- Cartell del cicle “Societat de recerca” amb el conjunt de 
treballs defensats i fotografies de dues de les sessions.

Finalment, cal destacar la incorporació des del principi del curs d’un nou responsable a la 
seu de la Pobla de Mafumet, l’Edgar Bustamante, i un reforç a l’administració del projecte, 
la Rosa Costa. Tots dos van ser presents per primer cop en la reunió del 30 de novembre a 
Móra d’Ebre. 
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Com sempre, totes les activitats a què fa referència aquesta memòria, i també les que no s’hi 
han pogut reflectir, han estat possibles gràcies a la implicació de diverses unitats i serveis de la 
nostra universitat i a la col·laboració amb tot tipus d’entitats i agents locals de la demarcació.

Universitat d’estiu

Enguany s’ha realitzat la 23a edició de la Universitat d’Estiu de la URV, que aplega també 
la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre.

La Universitat Estiu es va iniciar el 1996, i per tant gaudeix d’una experiència amb una or-
ganització sòlida de cursos, sense altres plantejaments essencials que els de la qualitat de la 
docència, que es barreja ineludiblement amb l’atractiu del marc on es desenvolupa. Per això 
comptem amb professorat de categoria destacada i amb un context que evidencia el riquís-
sim patrimoni de què gaudeix la nostra demarcació, la qual regala, encara, als assistents pos-
sibilitats esplèndides de lleure i de descans: sol, platja i actes ludicoculturals de tota mena.

S’organitzen jornades de 5 hores i la temàtica pot ser variada, pensant en l’interès del tema 
tant per als estudiants universitaris com per a un públic no universitari.

La programació de les jornades s’ha fet en un calendari que va des de l’1 de juny fins al 13 
de juliol de 2018 i tenen lloc a les localitats del campus extens-antenes del coneixement 
que la URV té distribuïdes per la demarcació.  

Programa Universitat d’Estiu 2018 de l’1 de juny al 13 de juliol 

 Curs Localitat Coordinador

1
Aplicacions de la música learning theory a 

les escoles
Tortosa Joan Vidal

2 Art + motivació + creativitat = aprenentatge Salou Isabel Núñez Moreno

3
Bruixes, enverinadores, remeieres i 

sanadores
Amposta Coral Cuadrada Majó

4
Com fer millor les empreses. L’RSC com a 

estratègia transformadora
Valls Albert Fonts Riba

5 El que no t’expliquen al CSI Móra d’Ebre Raúl Beltrán Debón

6
Emprenedoria en un entorn rural: 

singularitats i experiències
Tortosa

Juan Antonio Duro 
Xavier Farré

7
Empreses amb cor. Gestió humanista de 

l’estrès laboral
Tortosa Tomàs Álvaro

8 Energia: economia, medi ambient i política
L’Hospitalet de 

l’Infant
Maria Llop Llop

9
Esport i salut: de les bases fisiològiques 

de l’adaptació a l’entrenament a les 
repercussions patològiques

Tortosa Xavier Ortín
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 Curs Localitat Coordinador

10 Gestió alternativa de conflictes Tortosa
Cristina Martínez 
Marta Berenguer

11 Gestió de l’actitud i l’automotivació
La Pobla de 

Mafumet
Bibiana Villa Nolla

12
Impressores 3D d’aliments aplicades a la 

cuina
Tortosa

Sílvia de Lamo 
Castellví

13
Introducció a la construcció de la pedra en 

sec
Santa Coloma de 

Queralt
Sergio Coll Pla 

Agustí Costa Jover

14
Introducció a la recerca feminista: com fer 

història de les dones
Cambrils Coral Cuadrada Majó

15
Introducció a l’astronomia pràctica 

d’aficionat
L’Hospitalet de 

l’Infant
Roger Cabré Rodón

16
L’ habitatge col·laboratiu i l’entorn urbà: 

reptes, oportunitats i amenaces
Valls Héctor Simón Moreno

17
L’assetjament escolar: de la teoria a la 

pràctica
Móra d’Ebre

Martina Morell 
Gonzalo

18
L’actualització de la normativa arran de la 
publicació de la gramàtica i l’ortografia de 

l’Institut d’Estudis Catalans
Reus

Anna Montserrat 
Ciurana

19
L’art de persuadir. La clau per a l’èxit 

personal i professional
La Sénia Bibiana Villa Nolla

20 Programem un robot Arduino autònom
Santa Coloma de 

Queralt
M. Àngels Moncusí 

Mercadé

21
Reporting per a la presa de decisions amb 

taules dinàmiques d’Excel
Tortosa Josep Miró

22
Sota les llambordes no hi ha sorra de platja: 
una mirada al maig del 68 i els seus efectes

Salou Ramon Arnabat Mata

23 Talent i creativitat Valls Bibiana Villa Nolla

24 Teràpia assistida amb gossos
La Pobla de 

Mafumet
Carme Ferré Grau 

Rosa D. Raventós Torné

Aules d’extensió universitària per a la gent gran

Des que van començar, fa més de vint anys, les Aules Universitàries de la Gent Gran de 
la nostra universitat han experimentat un progrés constant. D’acord amb la política de 
projecció i promoció que la URV porta a terme, ens hem anat estenent pel territori de la 
demarcació de Tarragona de forma sostinguda i actualment tenim les aules següents:

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran d’Alcover

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Cambrils

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Constantí

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran del Morell

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran del Vendrell

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Falset
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• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de l’Espluga de Francolí

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Mont-roig del Camp

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Reus

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran Reus-Centre Cívic Migjorn

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Riudoms

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Salou

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Santa Coloma de Queralt

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Salou

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Torredembarra

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Valls

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Vila-seca

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran d’Amposta

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Deltebre

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Flix

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de la Sénia

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Móra d’Ebre

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Tortosa

• Aula Universitària-URV de la Gent Gran de Sant Carles de la Ràpita

La repercussió social que tenen aquestes activitats és molt alta, d’una banda per la implica-
ció en el territori, i d’una altra, pels temes d’ampli abast que, a suggeriment dels mateixos 
participants, el professorat de la URV imparteix. Les matèries més sol·licitades pertanyen 
als camps de la salut, la història, l’art, la literatura, l’arqueologia, la música i l’antropologia.

La resposta de tot l’alumnat ha estat molt gratificant, tal com ho constaten els professors 
que segueixen col·laborant en la difusió dels seus coneixements adaptats a l’auditori en un 
esforç didàctic per tal que els resultats estiguin d’acord amb el ja clàssic lema d’aprendre 
al llarg de tota la vida.

Uns i altres, professorat i alumnat, no solament han participat en les tradicionals classes 
de l’aula, sinó que han completat la seva formació amb sortides culturals, passejades, con-
certs, etc.

La inauguració del curs 2017-18 de les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran 
de la URV va tenir lloc el 3 de novembre de 2017 a Falset, amb motiu del 10è aniversari 
d’aquesta aula. Aquest acte és de caràcter rotatori i visita les aules d’acord amb l’antiguitat. 
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La conferència inaugural la va impartir Minerva Pi, que va ser la iniciadora de les Aules de 
la Gent Gran a Falset.

Minerva Pi, amb 80 anys, continua sent alumna de l’Aula de la Gent Gran de Falset.En va 
ser la iniciadora, fa deu anys, des de la presidència de l’Associació de Jubilats de la capital 

del Priorat.En la inauguració del 
curs va fer un balanç de les classes 
rebudes i els professors que les van 
impartir. Va ser en un emotiu acte al 
teatre de L’Artesana.“Amb tot el que 
guardo de deu anys de classes, co-
nec els temes que més han agradat 
tothom i els professors que ens han 
deixat més empremta”, deia Minerva 
Pi. “Nosaltres, la gent gran, som de 
les generacions de la guerra i la post-
guerra i estàvem lluny de la Univer-
sitat, que era a Barcelona, i era una 
utopia anar-hi.” Ara la tenen a casa, 
amb les classes dels divendres cada 
quinze dies a la Llar dels Jubilats i 
són l’aula amb més matrícula, cada 
any arriben a 70 o 80 persones, en 
proporció a la població del territori. 
Va recordar  Josep M. Sabaté, inicia-
dor de les aules, que els va fer classe 
d’història, i les classes de diferents 
disciplines que els van ensenyar so-
bre l’hemologia, el testament vital, 
com aprendre a mirar un quadre o la 
música. Minerva Pi, que va ser fun-
dadora de l’Oficina de Turisme del 
Consell Comarcal de Falset, és auto-
ra del llibre Priorat a taula i coautora 
de La cuina tradicional del Priorat, 
juntament amb Roser Vernet.

Un moment de l’acte, amb les persones que hi van intervenir.

A més de Minerva Pi, l’acte va comp-
tar amb la presència i unes paraules 
del rector de la URV, Josep Anton 
Ferré, que va declarar inaugurat el 
curs; la coordinadora de les Aules 
de la Gent Gran, Anna Isabel Serra,; 
el president de les Aules de la Gent 
Gran de Falset, Pere Domènech; l’al-
calde de Falset, Jaume Domènech, i 
el president del Consell Comarcal 
del Priorat, Jordi Sabaté. També hi 
van intervenir Isabel Miró, professo-
ra jubilada de la URV i excoordina-
dora de les Aules, i Josep M. Sabaté, 
professor jubilat de la URV i primer 
coordinador de les Aules. Com a 
cloenda, la Coral de Falset va inter-
pretar el “Gaudeamus Igitur”.

Minerva Pi, durant la seva intervenció.

La Coral de Falset va actuar a la cloenda.
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Durant aquest curs acadèmic, també es va inaugurar l’Aula de la Gent Gran d’Alcover. 
L’acte va tenir lloc el 7 de novembre a les 18.00 hores a la Casa de Cultura Ca Cosme 
d’aquesta localitat. 

La lliçó inaugural la va impartir el rector Josep Anton Ferré, que estava acompanyat per Robert 
Figuera, alcalde d’Alcover, i Anna Isabel Serra, coordinadora de les Aules de la Gent Gran 
a la URV. També hi va intervenir la presidenta de l’Aula inaugurada, Maria Antònia Girona.

Les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran són un projecte social engegat per les 
principals universitats catalanes, que busca donar una sortida a les inquietuds culturals de 
la tercera edat. Des que van néixer, les de la URV han obtingut molt bona resposta i han 
anat creixent. Cal suposar que el futur sigui igualment esperançador i s’obriran noves pers-
pectives per als propers cursos.

Les seus

Tarragona
Lloc: Antiga Audiència, plaça del Pallol, 3  Tel. 977 241 319  
aulagentgrant@urv.cat 
Horari: dilluns i dimecres, de 17.00 a 18.00 h (curs general)
Associació Cultural de Gent Gran
President: Sr. Albert Jordà
Alumnat: 169

Reus
Lloc: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. C/ Sant Llorenç, 21.   Tel. 977 759 345
aulagentgranr@urv.cat 
Horari: dimarts i divendres, de 19.00 a 20.00 h (curs general)
Aules d’Extensió Universitària de Reus i la seva comarca
President: Sr. Alfred Artiga
Alumnat: 273

El vendrell
Lloc: Centre Cívic l’Estació–RENFE. La Rambla, s/n. Tel. 977 663 289
Horari: dijous, de 19.00 h a 20.00 h (curs general)
Aules d’Extensió Universitària. 
Presidenta: Sra. M. Rosa Miquel
Alumnat: 126

Cambrils
Lloc: Casal Municipal de la Gent Gran. Passeig de la Salle, 13-14. Tel: 977 795 192
Horari: dimecres, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Aules d’Extensió Universitària
President: Sr. Lluís Álvarez
Alumnat: 90
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Valls
Lloc: Llar del Jubilat. C/ Mare Maria Güell, 2. Tel: 977 600 426 
aulagentgranv@urv.cat 
Horari: divendres, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Llar del Jubilat i Pensionista de Valls i l’Alt Camp 
President: Sr. Joaquim M. Esteve 
Alumnat: 44

Vila-seca
Lloc: Centre Municipal de Formació Permanent i Ocupacional Antic Hospital.
C/ de l’Hospital, 1. Tel: 977 394 327
Horari: dimarts, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Ajuntament de Vila-seca 
Responsable: Sr. Joan Clavé
Alumnat: 74

Constantí
Lloc: Sala d’Actes del Sindicat Agrícola. C/ Major, 18. Tel: 977 523 218
Horari: dimecres, de 19.00 a 20.00 h (curs general)
President: Sr. Josep Franqués
Alumnat: 70

Falset
Lloc: CEIP Antoni Vilanova. Pl. Antoni Vilanova.  Tel: 977 830 194 
Horari: divendres, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Associació Jubilats i Pensionistes. Plaça de la Quartera,6 
President: Sr. Pere Domènech
aulagentgranf@urv.cat
Alumnat: 67

Santa coloma de queralt
Lloc: Casal dels Jubilats. C/ Sant Vicenç, 8. Tel. 977 881 019
Horari: dilluns, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Responsable: Sra. Trinitat Esteve
antena.quer.alt@urv.cat 
Alumnat: 52

Mont-roig del camp
Lloc: Casa de Cultura Agustí Sardà. C/ de la Mare de Déu de la Roca, 1. Tel: 977 837 005
Horari: dijous, de19.00 a 20.00 h (curs general)
Presidenta: Sra. Assumpció Pellicer 
Alumnat: 26
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El morell
Lloc: Centre de Serveis Gent Gran. Rambla de Pau Casals, 1. Tel. 977 841 647
Horari: dimecres, de 19.00 a 20.00 h (curs general)
Ajuntament del Morell
Responsable: Sra. Cristina Figueras
centregentgranmorell@tarragones.org
Alumnat: 29

Salou 
Lloc: Centre Cívic de Salou. C/ Advocat Gallego, 2. Tel. 977 309 217
Horari: divendres, de 17.00 h a 18.00 h (curs general)
Responsable: Sra. Charo Ferrer
Alumnat: 27

Torredembarra 
Lloc: Biblioteca Municipal Mestra Maria Antònia. C/ Pompeu Fabra, 5
Horari: dijous, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Centre d’Estudis Sinibald de Mas 
President: Sr. Albert Bonet
sinibald@tinet.org 
Alumnat: 38

Reus – Migjorn
Lloc: Centre Cívic Migjorn. C/ Riera de l’Escorial, s/n 
Horari: dijous, de 17.00 a 18.00 h (curs general)
Responsable: Sra. Montse Artiga
Alumnat: 10

Riudoms
Lloc: Casa de Cultura Antoni Gaudí. C/ Carrer del Beat Bonaventura, 73
Horari: divendres, de 19.30 a 20.30 h (curs general)
Responsable: Sra. Montse Corts
Alumnat: 82

L’Espluga de Francolí
Lloc: Casal de l’Espluga de Francolí. Plaça Montserrat Canals, 1
Horari: dijous, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Responsable: Sra. Assumpció Carulla
Alumnat: 46
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Campus de les Terres de l’Ebre de La URV

Responsable PAS, Òscar Pardo. Tel. 977 46 40 02

Tortosa
Lloc: Aula Magna del Campus Terres de l’Ebre
Horari: dijous, de 18 h a 19 h (curs general)
Responsable (URV): Òscar Pardo (oscar.pardo@urv.cat)
Alumnat: 55

Amposta
Lloc: El Casal. Carretera Simpàtica, 6
Horari: dijous, de 18 h a 19 h (curs general)
Ajuntament d’Ampost
Responsable: Eva Crua
Alumnat: 81

Flix
Lloc. Ca Don Ventura. Carrer Major, 16
Horari: dilluns, de 18 h a 19 h (curs general)
Ajuntament de Flix
Responsable: Dolors Martínez
Alumnat: 98

Deltebre
Lloc: Biblioteca Municipal. Plaça 20 de maig, s/n
Horari: dimecres, de 18 h a 19 h (curs general)
Ajuntament de Deltebre.
Responsable: Elena Fabra
Alumnat: 19

La Sénia
Lloc: Casal Social Cultural. C/ del Mar, 2
Horari: dimarts, de 18 h a 19 h (curs general)
Antena del Coneixement de la Sénia
Responsable: Victòria Almuni
Alumnat: 29

Móra d’Ebre
Lloc: Casal dels Jubilats. Avinguda Comarques Catalanes, 2
Horari: dimarts, de 18 a 19 h (curs general)
Responsable: Pepita Arpal (presidenta Junta del Casal dels Jubilats)
Alumnat: 25
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Sant carles de la ràpita
Lloc: Saló d›Actes del Col·legi Sagrada Família
Plaça Carles III, 9 (al costat de l›Ajuntament) 
Horari: dimarts, de 18 a 19 h (curs general)
Responsable: Josefina Arlàndez
Alumnat: 42

Aules d’extensió universitària per a la gent gran

Universitat Rovira i Virgili

Coordinadora: Sra. Anna Isabel Serra Masdeu
Tel. 977 558 574
annaisabel.serra@urv.cat / suportaagg@urv.cat

URV ciutadana

Aquesta iniciativa està adreçada a persones més grans de 18 anys que volen ampliar els co-
neixements i comprendre millor l’evolució de la societat i les transformacions de l’entorn. 

D’aquesta manera poden accedir als ensenyaments que s’imparteixen als centres de la 
URV i conviure amb els estudiants universitaris.

• Per accedir al programa no és necessari posseir cap titulació prèvia ni cal su-
perar cap prova d’accés.

• Cal haver complert 18 anys o complir-los l’any en què es realitza la matrícula.

• El nombre màxim de places per a cada assignatura és de 4.

• Les assignatures que inclou el programa s’imparteixen als diferents campus de 
la URV, en funció de la ubicació que té l’ensenyament al qual pertanyin.

• Els estudiants del programa poden optar a l’avaluació establerta per a l’assig-
natura.

• La consecució de 60 crèdits avaluats positivament dona lloc a un diploma 
propi.

El nombre d’alumnes matriculats al programa de la URV Ciutadana durant el primer perí-
ode de matrícula del primer quadrimestre (del 24 al 28 de juliol) del curs acadèmic 2017-
18 ha estat de 34. Durant el període de matrícula del segon quadrimestre (del 15 al 19 de 
gener) del curs acadèmic 2017-18 ha estat de 36 alumnes. 
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Salut i esport

El curs acadèmic 2017-2018 ha representant un any de consolidació dels programes d’ac-
tivitat física i esports oferts a tota la comunitat universitària. 

Arran de la nova web i fent una anàlisi de síntesi de l’oferta, la participació, les preferències 
i tendències, hem apostat per una oferta esportiva i d’activitat física (AF) a partir de tres 
eixos fonamentals: formatiu, de representació i universitat saludable.

Eix formatiu: inclou els cursos esportius i les activitats de lleure, totes amb un monitor que 
dirigeix i guia la formació, on hi ha implícit un component d’aprenentatge. 

Eix de representació de la URV a través de l’esport: abasta tots els campionats com els de 
Catalunya, Espanya i internacionals. La marca URV que representen els nostres estudiants 
arreu del territori i la difusió que es fa de la nostra universitat és un aspecte que cal tenir en 
compte, més enllà del purament esportiu. També s’hi inclouen les competicions de caire 
interuniversitari com les lligues universitàries de futbol sala i els tornejos, que malgrat que 
no tenen la representació de la URV són activitats competitives. 

Eix d’universitat saludable: hi tenen cabuda totes les activitats relacionades amb la salut, 
l’esport, la pràctica de l’activitat física, l’atenció plena (mindfulness), etc.; en definitiva, el 
benestar en sentit ampli de tota la comunitat universitària. Activitats com les xerrades o el 
programa saludable del PAS i PDI són activitats que pertanyen a aquests eix.

Com a novetat d’enguany, s’han posat a la venda les dessuadores que llueixen els nostres 
estudiants en els campionats,  amb una gran acceptació. La venda s’ha fet des de la botiga 
virtual de la URV.  

En l’apartat de col·laboracions, cal destacar d’entre totes les aportacions l’organització de 
diferents activitats esportives per als estudiants, professorat, investigadors i personal d’ad-
ministració en la festa del 25è aniversari de la Facultat de Ciències Jurídiques. 
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En l’últim apartat d’aquesta memòria s’especifica el lloguer i els convenis establerts durant 
el curs present. 

Socis d’ESPORTS URV

Enguany, un cop més, segueix la tendència dels últims anys, amb un nombre de socis pro-
per als 600. Concretament, 524 membres de la comunitat universitària i familiars directes 
formen part d’ESPORTS URV.

Per tipologia de soci quant a gènere, si la comparem amb el curs anterior, durant aquest 
curs ha augmentat lleugerament la participació femenina respecte a la masculina, fet im-
portant atès que les noies històricament practiquen menys esport que els nois. 

Pel que fa a la pertinença dels socis als diferents centres, en termes absoluts i sense tenir 
en compte el nombres d’estudiants matriculats ni el personal que hi treballa, se segueix la 
tendència de fa molts anys, en què la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut té més 
socis, seguida per la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i la Facultat d’Econo-
mia i Empresa. 

Pel que fa a la tipologia del soci quant al col·lectiu a què pertany, mentre el col·lectiu d’es-
tudiants es manté estable, els PAS/PDI disminueix una mica. És significatiu que l’apartat 
d’altres, que fa referència a familiars i persones externes a la comunitat universitària, hagi 
augmentat força. Això pot ser degut, d’una banda, al fet que han augmentat lleugerament les 
activitats de lleure i que cada cop tenen més acceptació les propostes que poden realitzar els 
estudiants, acompanyats de persones externs a la URV, com amics, parella, exalumnes, etc. 

Esports urv Total

Socis

Nombre total socis 524

Sexe

Homes 304

Dones 220

Col·lectiu

PAS/PDI 75

Estudiants 408

Altres 41
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Esports URV Total

Facultats

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 38

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 35

Escola de Postgrau i Doctorat 5

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 7

Fac. Ciències de l’Educació i Psicologia 54

Fac. Ciències Jurídiques 25

Fac. Enologia 10

Fac. Lletres 32

Fac. Medicina i Ciències de la Salut 135

Fac. Química 18

Fac. d’Economia i Empresa 53

Fac. d’Infermeria 29

Fac. de Turisme i Geografia 16

Altres 3 67

Total 524

Formació: cursos i activitats de lleure

En un intent de recuperar i incentivar la participació dels estudiants, hem planificat més 
cursos formatius i d’oferta d’activitats durant aquests curs 2017-18. 

Contràriament a la davallada del curs passat, en què malgrat que es van organitzar molts 
cursos no van tenir gaire èxit de participació, aquest curs se n’han ofert 8, un per mes, amb 
una participació total de 41 persones, la majoria estudiants. Només el curs de patinatge en 
línia no s’ha pogut dur a terme per manca d’inscrits. 

Esports URV - Cursos de formació

Nom del curs
Participació 

Homes/Dones
Recon. 
 AUR

TOTAL

Bàdminton 4 3  7

Escalada (2 edicions) 5 11 1 16

Fitball 0 8  8

Windsurf 3 1 1 4

Patinatge 4 - - - -

Aigües obertes 1 1  2

Submarinisme 2 4 6 6

Total 14 27  8 41

Com a novetat, cal destacar el curs d’iniciació a l’escalada, que s’ha realitzat per primera 
vegada al Centre d’Escalada de Reus amb una gran acollida, fet que ens ha obligat a fer-ne 
dues edicions. 

3 Centre EUSES, familiars, fundació, programa Mobilitat; PAS-PDI que no correspon a cap centre
4 Patinatge: no s’ha arribat al mínim d’inscrits.
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El feedback d’aquesta disciplina esportiva ha estat excel·lent segons ens han manifestat els 
estudiants. 

A més, hem observat que les activitats de lleure amb un caràcter més lúdic i d’una durada 
més curta, normalment d’un dia, han tingut gran acceptació entre la comunitat universitària, 
sobretot pels estudiants. Això ens fa pensar que els estudiants, d’una banda, disposen de 
menys temps per fer activitat física i esport, i de l’altra, busquen la part més lúdica de la pràc-
tica esportiva, de manera que gaudir de les activitats i dels companys és l’objectiu principal. 

A banda d’això, totes aquestes activitats es fan a l’aire lliure, com l’esquiada a l’estació Port 
del Comte, que per segon any consecutiu ha superat totes les expectatives. El 14 de febrer 
els participants van gaudir d’una jornada d’esquí o surf de neu amb 3 hores de classes amb 
monitor segons els seus nivells: debutants, iniciació i experts.

Majoritàriament eren estudiants dels diferents ensenyaments de la Universitat, així com estu-
diants d’intercanvi del programa Erasmus, provinents de Turquia, i estudiants xinesos, que la 
URV acull cada curs. També hi van participar membres del personal administració i serveis.

Esports URV - Activitats de lleure

Nom del curs
Participació 

Homes/Dones
Recon.  
AUR

CU Altres TOTAL

Esquiada 21 32 4 50 3 53

Sortides caiac 21 14 11 29 7 35

Cursa solidària    209 241 450

Caminada saludable    20 90 110

Total 42 46 15 308 341 648

També cal esmentar el reconeixement acadèmic, atès que hi ha hagut un increment quant 
a les sol·licituds dels estudiants per convalidar l’assignatura optativa (AUR) amb activitats 
esportives i d’AF que organitzem des d’Esports URV . 
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Aquet és un fet important, ja que des del curs 2103-14, en què es van exhaurir els crèdits 
lliures, la davallada pel que fa al reconeixement acadèmic a través de l’esport ha estat una 
constant, malgrat l’existència de les AUR dins del nous plans de grau, que pràcticament 
ningú no tramitava. Així, doncs,  enguany més de 25 estudiants que han fet cursos amb 
nosaltres han demanat la convalidació, fet insòlit fins ara. 

El que es manté constant pel que fa al reconeixement són els estudiants que participen 
en el campionats representant la URV, als quals se’ls reconeix el seu treball. Per últim, cal 
apuntar que els estudiants que han participat a les lligues i tornejos i que ens han sol·licitat 
el reconeixement també van augmentant: 57 estudiants ho han demanat. 

Caldrà, doncs, explorar més opcions de possibles accions esportives i d’AF pel que fa al 
reconeixement acadèmic posant de manifest el seu valor formatiu en la persona.  

 Quadre resum de cursos i activitats de lleure (eix formatiu) organitzats per EsportsURV

Cursos Nre. cursos
Participació 

Homes / Dones
Recon. AUR CU Altres Total

Cursos 8 14 27 8 - - 49

Act. Lleure 8 41 46 15 79 13 194

Total 16 55 73 23 79 13 243

Competició i representació de la URV

Lligues universitàries, tornejos i campionats de Catalunya, Espanya i europeus

Lligues universitàries

Aquest curs la Lliga Universitària URV de futbol sala ha tingut una total de 16 equips. Hi 
han participat 175 estudiants dels diferents graus que s’han aplegat cada dimecres a les 
instal·lacions de Reus, tant al Pavelló Olímpic com als polilleugers. La lliga ha tingut una 
durada d’octubre a maig, amb un total de 128 partits. Els arbitratges han anat a càrrec del 
Consell Esportiu del Baix Camp. 

Segons el grau, 40 són estudiants de Medicina, 35 de Fisioteràpia, 7 d’Administració i Di-
recció d’Empreses, 1 d’Arquitectura, 1 de Biotecnologia, 1 del CESDA, 1 de Comunicació 
Audiovisual, 4 de Dret, 4 de Economia, 6 d’Educació Primària, 2 d’Educació Social, 1 d’In-
fermeria, 1 d’Enginyeria Elèctrica, 12 d’Enginyeria Mecànica, 10 de Nutrició i Dietètica, 1 
de Periodisme, 1 de Psicologia, 3 de Relacions Laborals i Ocupació, 1 de Pedagogia, 1 de 
Treball Social i 7 de Turisme.

La final de la Lliga Universitària URV de futbol sala 2017-18 va tenir lloc el dia 3 de maig 
al Pavelló Olímpic de Reus. Aquest curs, els equips classificats van ser : Desnutridos FS. 
contra Rayo Vallacaños pel 3r i 4t lloc i els equips de Punkarrada contra Los Membrillos de 
Tamudo per la final.  El primer partit previst, a les 21:30h, era pel 3r i 4t lloc. Aquest partit, 
però, no es va arribar a jugar per incompareixença d’un equip, el Rayo Vallacaños. Així, els 
Desnutridos FS es va fer amb el tercer lloc de la Lliga.
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A les 23 h va començar la gran final. El joc intens era el previst per a un partit d’aquestes 
característiques. Els dos equips del camp eren el 2n i 3r classificat de la fase regular, i es va 
demostrar en la pista. Es va viure un partit molt igualat i emocionant. Minuts abans de la 
mitja part, Pablo Molina, dels Membrillos de Tamudo, va materialitzar el primer gol de la 
final. A la represa del partit, l’equip dels Punkarrada va tenir alguna oportunitat d’empatar 
el matx, però un gol d’Ivan Pèrez (Membrillos de Tamudo) va engrandir la diferència en 
el marcador. Tot i així, i amb 15 minuts encara de joc, els Punkarrada no van desistir i va 
arribar el primer gol a peus del seu capità, Marc Calvo. Resultat final de 2-1 i campions de 
la Lliga Universitària URV de futbol sala els Membrillos de Tamudo.

A l’entrega de trofeus es van premiar els tres primers classificats, el millor porter i el màxim 
golejador. Els premiats van ser:

• Campions: Los Membrillos de Tamudo

• Sotscampions: Punkarrada

• 3r classificat: Desnutridos FS

• Millor porter: Guillem Guirao (Desnutridos FS)

• Màxim golejador: Marc Calvo (Punkarrada)

Equip subcampió de La lliga de futbol sala 2017-18: Punkarrada sotscampió

Tornejos 

Torneig de Nadal de Futbol 7

Aquest curs s’ha organitzat un torneig de futbol 7 a les instal·lacions del camp de Torrefor-
ta. Va ser a mitjans de desembre, amb la participació de 4 equips i 42 participants, que van 
disputar una lligueta de tots contra tots. 

L’equip guanyador va ser Ratas Mecánicas, que va guanyar a la final els Esfínter de Milán. 
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Torneig d’esport electrònic Clash Royale

Al desembre es va organitzar el primer Torneig d’esport electrònic de la URV. El joc triat va 
ser el Clash Royale i el torneig es va dur a terme al CRAI de Sescelades. 

Hi van participar 35 estudiants: 33 nois i 2 noies. 

Esports URV –Quadre resum de participació de les lligues universitàries i tornejos  

Nom de l’esport
Participació 

Homes/Dones
Nre. d’equips Recon. AUR Total

Futbol sala 150 10 16 57 160

Futbol 7 42  4  42

Torneig Clash Royale 33 2   35

Total 225 12 20 57 237

Campionats de Catalunya universitaris (CCU) 2017-18

La participació de la URV en els Campionats Universitaris de Catalunya 2018 d’esport 
d’equip ha estat dividida en 9 modalitats i hi han participat 128 estudiants, 61 nois i 67 noies. 

Les modalitats han estat: bàsquet m/f, futbol sala masculí, futbol 7 femení, futbol 11 mas-
culí, handbol femení, rugbi 7 masculí;, vòlei femení;, bàsquet 3c3 femení.

Destaquem la nova creació de l’equip d’handbol femení. D’aquesta manera, EsportsURV 
ha tornat a tenir representació en handbol femení després de dues edicions sense partici-
par-hi. Un equip creat per estudiants d’EUSES Terres de l’Ebre juntament amb l’equip de 
rugbi 7 (ja hi participava el curs anterior) són els dos equips del campus Terres de l’Ebre. 

Respecte a resultats, aquests curs hem tingut tres equips classificats a la fase final. El bas-
quetbol femení, el futbol 7 femení i el rugbi 7 masculí. Els dos equips femenins van ser 
derrotats en semifinals i el rugbi masculí va perdre el partit pel 3r i 4t lloc. 

Pel que fa a la participació en CCU d’esports individuals, hi ha hagut 41 estudiants en 12 
modalitats diferents, 28 nois i 13 noies en diverses modalitats: atletisme, bàdminton, cros, 
escalada, esqui, judo, karate, marató, taekwondo, tennis, vòlei platja i aigües obertes. Des-
taquem la participació en dues modalitats esportives en què EsportsURV feia molts anys 
que no tenia representació: escalada i esquí. 
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En el quadre següent es veu el medaller aconseguit pels nostres estudiants en els CCU: 

Medalles d’or:  

Esports URV –Medalles d’or en el CCU 17-18

Esportista Esport Medalla

Roger Sans Ribas Cros i atletisme  (3.000 obst)

Patricia Torres Ravés Judo (-57Kg) 

Marina Tibau Sendra Atletisme (pes)

Diego Roldan Uhrlep  Vòlei platja

Hèctor Garcia Borràs Vòlei platja 

Arnau Bergadà Ribas Tennis (dobles masc.) 

Carlos Castellote Huguet Tennis (dobles masc. i dobles mixt) 

Medalles d’argent 

Esports URV –Medalles d’argent en el CCU 17-18

Esportista Esport Medalla

Judit Asensio Rodríguez  Taekwondo

Francesc Oliver Calero Karate 

Ariadna Campoy Millan  Tennis (dobles mixt)

Eugeni Bernad Gutiérrez Tennis (dobles mixt) 

Estela Marca Mota Judo (-63Kg) 

Roger Massó i Rabascall Judo (-63Kg) 

Isabel Monaco Molina  Bàdminton (dobles mixtos) i bàdminton

Matheus Sampaio Galvao  Bàdminton (dobles mixtos)
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Medalles de bronze:  

Esports URV –Medalles de bronze en el CCU 17-18

Esportista Esport Medalla

Paula Pellicé Forcadell Karate (-68Kg) 

Patrícia Lloret Campos Atletisme (alçada) 

Alicia Vázquez Domingo Atletisme (tanques) 

Gerard Garriga Ortega  Judo (-66Kg)

Menció a part mereix la reestructuració del CCU d’esport electrònic. S’han escollit tres jocs 
per a l’edició del 2018: League of legends (LOL), Hearthstone (HR) i Clash Royale (CR).  

EsportsURV ha tingut 4 equips de LOL, 7 participants en HR i 8 participants en CR, que su-
men un total de 35 estudiants,  33 nois i 2 noies. Com a novetat d’aquets curs, cada universi-
tat ha tingut un abanderat que organitzava la participació de la seva universitat. Pel que fa a 
la URV, ha sigut Magí Montero Vivancos (campió el 2016 i 2017 de Hearthstone). En l’edició 
2018, ha quedat sotscampió perquè va perdre la final contra el participant de la UOC. 

UNIRUN 2018

Aquest any destaca l’alta participació en la UNIRUN representant la URV. Un total de 226 
corredors, 120 nois i 106 noies, van desplaçar-se al Parc del Fòrum per córrer els 6.779 
metres. Es van organitzar tres autocars amb sortides de Reus i Tarragona. 

La classificació de la cursa ordena les dotze universitats segons els resultats dels seus partici-
pants. La URV va quedar en 7a posició, la millor classificació de les quatre edicions que s’han 
fet. També va haver-hi premi per als dos primers classificats de cada universitat. Per la URV, 
va guanyar Carles Nadal per segon any consecutiu en la categoria masculina, i en categoria 
femenina, la guanyadora va ser Ewelina Buras. El guanyador absolut de la prova masculina 
va ser Carles Castillejo, que defensava els colors de la Universitat Autònoma de Barcelona, i 
la primera dona a creuar la meta va ser la corredora de la Universitat de Girona Irene Batlle.
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Campionats de Catalunya Universitaris organitzats per Esports URV

Esports URV ha organitzat tres Campionats de Catalunya Universitaris. El primer va ser el 
CCU de cros, que va tenir lloc el 3 de desembre 2017 a Tortosa, al campus Terres de Ebre, 
als espais del Campus Remolins. Hi van participar un total de 40 estudiants de les diferents 
universitats catalanes. 

El segon campionat va ser el CCU de tennis. Es va fer del 4 al 18 d’abril a les instal·lacions 
del Club de Tennis Tarragona. Va comptar amb la participació de 28 estudiants de les dife-
rents universitats catalanes i estava inclòs dintre de les activitats i actes previs dels Jocs del 
Mediterrani 2018.

I el tercer campionat és el CCU d’aigües obertes, el 15 de juliol a Cambrils, organitzat pel 
Club Natació Cambrils. 

Estudiants de la URV que van participar en el CCU de tennis. Club de Tennis Tarragona

Esports URV - Quadre de participació d’estudiants de la URV en els Campionats de Catalunya 
Universitaris 17-18

Nom de l’activitat
Nre. 

modalitats
Participació 

Homes/Dones
Total

Participants INDIVIDUALS 13 28 13 41

Participants EQUIP 12 94 69 163

UNIRUN 1 120 106 226

Participants esport electrònic 3 33 2 35

Total 26 242 188 430
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Campionats d’Espanya universitaris (CEU)

Pel que fa als CEU18, la Universitat Rovira i Virgili ha tingut una participació molt reduïda. 
Aquest curs únicament Roger Sans (cros) i Patricia Torres (judo) han representat la URV. Cal 
destacar la medalla de bronze aconseguida per Patricia en el pes -57kg, que es va disputar 
a Mieres ( Oviedo), organitzat per la Universitat d’Oviedo.  

Campionats europeus

Sortida Internacional ECU (Esport Català Universitari). Anvers (abril)

Dins del programa de l’Esport Català Universitari, s’incentiva la participació a escala inter-
nacional en diferents campionats i tornejos universitaris. Després de dues edicions (2016 
i 2017) en què la representació de fora de l’Estat espanyol havia estat en els campionats 
europeus organitzats per l’EUSA (European University Sports Association), enguany es van 
fer en el PCU University Games, a Anvers (Bèlgica)) . 

La representació ECU va ser de 6 equips formats per una selecció d’estudiants de les dife-
rents universitats. Així, es va participar amb bàsquet femení i masculí, futbol sala femení i 
masculí i voleibol femení i masculí. 

Els representants de la URV seleccionats eren: 

• Basquetbol femení: Núria Vilamajor Uriz

• Basquetbol masculí: Joel Gomis Cos

• Voleibol masculí : Diego Roldan Uhrlep i Hèctor Garcia Borràs

Les seleccions de bàsquet femení i masculí i voleibol i futbol sala masculí es van proclamar 
campiones d’aquest torneig internacional.
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European Universities Games (EUG18). Coïmbra (juliol)

Els European Universities Games són un esdeveniment multiesportiu amb atletes d’univer-
sitats d’Europa que se celebren cada dos anys, des de 2012, en diferents ciutats d’Europa. 
Està organitzat sota el paraigua de les associacions europees d’esports universitàries i Co-
ïmbra ha estat seleccionada per acollir l’edició de 2018, del 13 al 29 de juliol. La URV 
estarà representada per Patricia Torres Ravés, que del 21 al 24 de juliol competirà en judo 
en la categoria – 57 kg. 

Programa de suport a esportistes d’alt nivell (EAN)

El curs 2017-18 ha resolt que els estudiants següents gaudeixin de la condició d’EAN, con-
vocat per la Universitat Rovira i Virgili. La relació d’estudiants és la següent:  

• Escala López, Joan Salvador (hoquei)

• Llata Rodríguez, Hugo (curses de muntanya)

• Romero Barceló, Pau (ciclisme- BTT)

• Salvadó Prats, Biel (hoquei)

• Plana Soria, Marina (patinatge artístic )

La inclusió en aquest programa suposa el reconeixement d’un crèdit d’activitats università-
ries reconegudes (AUR) en funció de la memòria esportiva que presentin els estudiants i de 
la representació efectiva en els campionats universitaris. 

Quadre resum de participació els campionats de universitaris en què 
la URV ha competit, curs 2017-18

Quadre resum de participació en els Campionats Universitaris 2017-18

Nom de l’activitat
Nre. 

modalitats
Participació 

Homes/Dones
Recon. 
AUR

Total

Campionats de Catalunya 25 122 82 113 204

Esports d’equip 12 94 69 109 163

Esports individuals 13 28 13 4 41

Campionats d’Espanya 2 1 1 2 2

Campionats europeus  3 2 5 5

Total 27 126 85 120 211
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Universitat saludable

El dia 1 de març va tenir lloc a Barcelona, sota l’organització de la UPF, la IV Jornada Bi-
ennal de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.cat) amb el títol “La universitat 
com a entorn promotor de salut”. En representació de la URV hi va assistir la tècnica de 
l’activitat física i l’esport, la Sra. Ruth Marqués. 

Conceptes com salut planetària, propostes curriculars d’encabir la salut en els diferents graus, 
compromís social i sostenible o salut i estils de vida dels estudiants universitaris, entre altres, 
van sorgir al llarg de la jornada. També es va fer la signatura d’adhesió de la UPC a la xarxa 
US.cat amb presència del rector, atès que era l’única universitat publica que hi faltava. 

Programa saludable del PDI/PAS

Pilates i ioga 

A l’octubre es van iniciar els cursos de pilates, ioga kundalini i ioga iyengar, dins del Pro-
grama d’activitat física i salut, pensat per al personal docent i d’administració i serveis de 
la URV. Hi han participat més de 75 persones.

L’objectiu d’aquest programa és millorar la salut del PDI i del PAS en l’àmbit laboral, facili-
tant-los un accés còmode a les activitats físiques i esportives que s’organitzen des d’Esports 
URV des de fa deu anys.

Les activitats tenen lloc en dos campus diferents: el campus Sescelades (ioga kundalini i 
ioga iyengar), a l’edifici Ventura Gassol de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicolo-
gia, i al campus Terres de l’Ebre de Tortosa es fa pilates. Al centre tarragoní Holos es fa ioga 
iyengar, per atendre el personal del campus Catalunya. Els practicants es poden inscriure 
en dos períodes, d’octubre a gener i de febrer a juny. La participació és majoritàriament 
femenina.
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Esports URV - Programa Saludable PAS/PDI

Nom del curs
Participació 

Homes/Dones
Total

Ioga iyengar 1 34 35

Ioga kundalini 0 6 6

Pilates 4 77 81

Bowling 43 12 55

Total 48 129 177

I Torneig de Bowling de la URV 

El I Torneig Bowling URV, organitzat per a PAS i PDI va tenir lloc el divendres 2 de febrer, 
amb l’objectiu de passar una estona divertida amb els companys de feina. El torneig va ser 
tot un èxit, ja que es van haver d’ampliar els equips per poder donar cabuda a totes les peti-
cions. Mes 55 persones van gaudir d’una estona d’esbarjo alhora que van poder demostrar 
la seva habilitat competint a les bitlles.  

Els campions del I Torneig Bowling URV  van ser els FiCMA, Física i Cristal·lografia de Ma-
terials, i l’equip sotscampió va ser el Servei Lingüístic.

Xerrades saludables 

Aquest curs s’han tornat a reprendre les xerrades saludables per complementar la formació 
dels nostres estudiants, i també hi poden assistir el PDI i el PAS. 

Durant el mes d’abril s’han programat tres xerrades, de caràcter divulgatiu amb rigor científic. 

Esports URV - Xerrades sobre temes d’esport

Xerrada
Participació 

Homes/Dones
Reconeix
crèdits

Total

Suport vital bàsic 7 14 4 21

Superaliments 18 39 11 57

Ioga 10 35 13 45

Total 35 88 28 123
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Xerrada sobre superaliments al campus Catalunya. 

4a Cursa solidària 

Enguany la Universitat Rovira i Virgili també ha promogut la solidaritat i l’esport, organit-
zant la 4a Cursa Solidària URV el diumenge 12 de novembre. Hi podia participar tothom, 
tant la comunitat universitària com el públic en general. Com sempre, la cursa va tenir un 
recorregut de 5 km que tothom podia fer corrent o caminant a favor de l’Associació Club 
Vaixell. En aquesta edició es va tornar al circuit de l’entorn portuari i el barri del Serrallo, 
amb sortida i arribada al moll de costa del Port de Tarragona. 
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Projectes i col·laboracions d’esports URV

Activitats d’estiu per a nens: SUMMER CAMP i SUMMER LAB 

El Summer Camp 

El Campus d’Estiu de la URV té lloc del 23 de juny al 27 de juliol. 

L’11a edició del URV Summer Camp s’adreça als fills de les famílies del personal de la 
URV, però també està obert a tothom. És per a nens i nenes de 3 a 12 anys i els monitors 
són estudiants de la URV. Vol ser un servei per a la comunitat més propera i l’objectiu és 
transmetre els valors i coneixements de la pròpia universitat per oferir una millora en la 
formació integral dels participants. Els espais on es fa el campus són: el pavelló esportiu 
universitari de Sescelades, diferents aules de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psico-
logia i l’Escola de Pràctiques. La inscripció va arribar a 180 nens. 

Existeixen quatre modalitats: Summer Camp for kids, Sport Summer Camp, Dance Summer 
Camp, Creative Summer Camp.

Atenció a la discapacitat

Pla d’atenció a la discapacitat

Cens estudiants amb discapacitat a la URV

Curs Estudiants

2013-14 140

2014-15 152

2015-16 153

2016-17 171

2017-18 166



167

Distribució per gènere: 90 dones (54,2%) i 76 homes (45,8%) 

Distribució estudiants per centres 

Escola Postgrau i Doctorat 9

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 6

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 6

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 11

Facultat Ciències Educació i Psicologia 33

Facultat Ciències Jurídiques 14

Facultat Lletres 42

Facultat Medicina Ciències Salut 6

Facultat Química 7

Facultat Turisme i Geografia 4

Facultat Economia i Empresa 13

Facultat Enologia 3

Facultat Infermeria 9

URV Ciutadana 3

Total estudiants pla discapacitat 2017-18 166

Distribució per tipus de matrícula 

matrícula de grau 138

Matrícula de màster oficial   19

Matrícula de 3r cicle (doctorat)     9

Total 166

Actuacions 

• Amb l’objectiu de proporcionar ajuts i recursos necessaris als estudiants amb 
discapacitat per tal que assoleixin els seus objectius acadèmics, s’han dut a 
terme diferents accions durant el curs 2017-18:

 – Informació als estudiants amb discapacitat sobre diferents beques a les 
quals poden tenir accés per a realitzar els seus estudis universitaris.

 – Contactes per correu electrònic amb els estudiants per informar-los sobre la 
possibilitat de petició de suports i ajuts tècnics.

 – A sol·licitud de les persones interessades, mediació amb el professorat sobre 
temes puntuals.
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 – Actuacions per gestionar adaptacions específiques sol·licitades per alguns 
estudiants.

 – Elaboració d’informes de recomanacions pedagògiques i adaptacions es-
pecífiques.

 – Atenció individualitzada a demandes particulars de professorat i estudiants 
amb discapacitat (assessorament, orientació, etc.).

 – Gestió per a la contractació d’un servei d’acompanyament i assistència perso-
nal per oferir suport a persones amb greus dificultats per a la seva autonomia.

• Participació en el I Congrés Internacional sobre Universitats i Inclusió. Barcelona, 
2017. 

• Assistència al VII Encuentro de la Red de Servicios de Atención a Personas con 
Discapacidad en la Universidad (SAPDU). Universidad de Extremadura, 2017

• Participació a les reunions anuals de la Comissió Tècnica Unidiscat.

• Participació en el grup de treball de la Comissió Tècnica Unidiscat per a l’ela-
boració d’una base de dades conjunta per a totes les universitats catalanes. 

• Coordinació amb l’Oficina d’Orientació Universitària de la URV per donar 
suport als universitaris amb discapacitat en la seva recerca d’ocupació i en el 
desenvolupament de la seva carrera professional (ofertes laborals, pràctiques 
en empreses, etc.).

Igualtat

Les accions dutes a terme per l’Observatori de la Igualtat de la URV al llarg del curs 2017-18 
s’han desenvolupat seguint el eixos i les mesures previstes en el II Pla d’igualtat (2011-15), 
el qual està prorrogat fins a l’aprovació del Pla següent. Es poden agrupar en els tres grans 
àmbits: docència, recerca i difusió i transferència, de manera que es compleixen les tres mis-
sions assumides per la Universitat. També s’han organitzat diverses accions que queden em-
marcades en la dimensió d’organització i funcionament intern de l’Observatori de la Igualtat.

Difusió i transferència 

Amb l’objectiu de fer visible l’aportació de les dones en diferents disciplines des de l’Ob-
servatori de la Igualtat, editem anualment un calendari. Aquest 2018 s’ha dedicat a Dones 
i Sociologia, de manera que s’han visibilitzat 12 dones rellevants en el món de la socio-
logia. Cal destacar la col·laboració de Rocío, que n’ha redactat les biografies, així com la 
participació com a patrocinadors de les institucions següents: Departament de Polítiques 
d’Igualtat i Oficina Europe Direct de l’Ajuntament de Tarragona, el Col·legi de Politòlegs i 
Sociòlegs de Catalunya i el grup de Recerca SBRlab – Social & Business Research Lab. El 
calendari es pot consultar a la pàgina web de l’Observatori de la Igualtat: http://www.urv.
cat/media/upload/arxius/igualtat/Donesiciencia/Calendaris/Ca2018_V3_web.pdf 
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L’exposició “Dones i arquitectura”, editada per 
l’Observatori durant aquest curs ha estat cedida 
a l’Antena del Coneixement de Tarragona; del 30 
d’octubre fins al 18 de novembre va estar instal-
lada al Centre Cívic de Sant Salvador; del 27 de 
novembre fins al 15 de desembre, al Centre Cí-
vic de la Part Alta. A més, del 8 de febrer fins al 
12 d’abril va estar a l’Institut Jaume I de Salou. 

L’exposició “Pioneres de la ciència” també s’ha 
pogut visitar en diversos indrets: del 8 al 27 de
gener de 2018, a l’Antena del Coneixement de Tarragona a Sant Pere i Sant Pau i de l’1 de 
febrer al 12 de març, a la Fundació Althaia – Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. 
Amb aquestes accions es compleix la mesura 4.5 del II Pla d’igualtat.

Amb l’objectiu de cobrir diverses necessitats informatives relacionades amb la ciència i la 
temàtica de gènere, hem continuat publicant el Butlletí digital de l’Observatori de la Igual-
tat, de periodicitat mensual, que inclou convocatòries d’articles i comunicacions d’acti-
vitats formatives, recursos en línia, etc. Es troba a la pàgina web de l’Observatori de la 
Igualtat i les persones interessades es poden donar d’alta a l’enllaç següent: http://goo.gl/
forms/rYk7MPHFW7. 

Recerca

La directora de l’Observatori ha participat en la comissió avaluadora dels Premis del Cam-
pus Terres de l’Ebre i l’Institut Català de les Dones (ICD) a treballs de fi de grau de recerca 
en dones i gènere defensats durant el curs 2016-17. Aquest 2017 ha estat la primera vegada 
que l’ICD, amb la participació del Campus de les Terres de l’Ebre de la URV, ha convocat 
aquest premi. L’acte de lliurament dels premis es va fer el 22 de novembre al mateix cam-
pus Terres de l’Ebre. 

Al mes de juny del 2017 es va resoldre la convocatòria de la vuitena edició del Premi Maria 
Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere. El treball 
premiat va ser “La ruptura del silencio. Historia de la mujer en la literatura española”, d’Elisa 
Ortí Chacón, de l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta. Al mes de novembre del 2017, 
el Consell Social de la URV, a proposta de l’Observatori de la Igualtat, publicava per novena 
vegada la corresponent convocatòria per al curs 2017-18: mesura 4.7 del II Pla d’igualtat.



170

Docència, conferències i jornades

El dia 22 de novembre es va fer la V Jor-
nada del Dia Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència contra les Dones, 
aquesta ocasió organitzada juntament 
amb el Campus Terres de l’Ebre i amb la 
col·laboració de la delegació en aques-
ta demarcació de l’Institut Català de les 
Dones. Després de la inauguració de la 
jornada i la lectura del manifest per a 
l’eradicació de la violència contra les do-
nes, la doctora Neus Oliveras, professora 
de Dret Constitucional del Departament
de Dret Públic de la URV, va pronunciar la conferència “La violència de gènere és un tema 
de dones?”.  

Entre el 7 i el 14 de febrer es va dur a terme el curs semipresencial per a professorat de 
secundària “Educant per a la igualtat efectiva entre homes i dones: per una ciutadania eu-
ropea del segle XXI”. Aquesta activitat va ser reconeguda pel Departament d’Ensenyament 
a través de l’ICE de la URV amb un certificat de 20 hores.

El 12 de febrer els grups de recerca Neurolab i Nutrició i Salut Mental de la Universitat 
Rovira i Virgili van organitzar la I Jornada de Neurocientífiques, en la qual l’Observatori de 
la Igualtat hi va participar amb la intervenció de la directora. Aquesta jornada va tenir lloc 
en diferents universitats i centres de recerca de l’Estat espanyol, coordinada pel Comitè de 
Dona i Neurociència de la Societat Espanyola de Neurociencia amb l’objectiu de donar 
visibilitat a les dones neurocientífiques en el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la 
Ciència (11 de febrer).

El 22 de febrer, per tercer any conse-
cutiu, es va realitzar una jornada amb 
motiu del Dia de la Igualtat Salarial. Es 
va programar la conferència “Actuación 
de la Inspección de Trabajo en materia 
de discriminación salarial”, a càrrec de 
la Sra. Telma Vega, inspectora de Treball 
i professora associada de Dret del Tre-
ball i Seguretat Social de la Universitat 
Pompeu Fabra.

Els dies 27 de febrer i el 20 de març de 
2018 es va dur a terme per setena vegada

a la URV el Girls’ Day, una jornada de portes obertes realitzada a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química amb l’objectiu apropar les 
enginyeries a les alumnes de 3r d’ESO, ja que aquests estudis estan fortament mas culinit-
zats. En les dues edicions celebrades aquest curs hi han participat 163 estudiants de 19 
centres de secundària de la demarcació de Tarragona. Amb aquesta activitat es compleix 
la mesura 3.4 del II Pla d’igualtat.En el marc del Dia Internacional de les Dones es va or-
ganitzar la XI Setmana per la Igualtat, que va tenir lloc entre el 7 i el 13 de març. Aquesta 
activitat va adreçada tant a la comunitat universitària com al personal extern i compleix la 
mesura 3.7 del II Pla. Els actes van ser: “Violències sexuals en l’àmbit d’oci”, a càrrec d’Ana 
Burgos (projecte Noctámbulas de la Fundació Salut i Comunitat); l’acte d’investidura com a 
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doctora honoris causa de la Dra. Mary Josephine Nash, apadrinada per la Dra. Montserrat 
Duch, catedràtica d’Història Contemporània de la URV, i també “El derecho y el género”, 
a càrrec d’Octavio Salazar, acte emmarcat en la celebració del 25è aniversari de la Facultat 
de Ciències Jurídiques. A més, el dia 8 de març al matí, a la plaça de la Concòrdia del cam-
pus Catalunya es van dur a terme els Tallers per la igualtat, organitzats amb la col·laboració 
de diferents grups de recerca, professorat, estudiants i membres del Consell d’Estudiants de 
la URV. Els tallers que es van realitzar van ser: “Les capacitats cognitives tenen gènere?”, 
del grup de recerca Nutrisam del CRAMC, que va oferir als participants la possibilitat de 
mesurar la intel·ligència a través d’unes proves i situar-se en la corba general de capacitats 
cognitives de la població. Amb dues altres activitats com el joc de cartes Mujeres en cien-
cia i la sopa de lletres de científiques es van donar a conèixer figures d’investigadores relle-
vants molt desconegudes pel públic. En el joc de cartes cal saber formar equips científics 
de dones de diferents àmbits i guanya 
la persona que aconsegueix fer-ne més. 
Pel que fa a la sopa de lletres, proposa, a 
través de pistes i la cerca d’informació, 
identificar quines són les investigadores 
que hi ha darrere de diferents troballes 
científiques. El joc “¿Realmente las chi-
cas prefieren el rosa y los chicos el libro?” 
pretén que els participants trobin les car-
tes adequades que plantegen la solució a 
mites falsos establerts com “Els nens són 
intel·ligents i les nenes treballadores” o 
“Les diferències científiques entre sexes tenen una base biològica”. A més, a la sala de 
graus del campus Catalunya es va presentar el curtmetratge No és no, a càrrec d’estudiants 
de 2n curs d’Infermeria de la seu universitària del Baix Penedès. Per tancar les activitats 
es va fer una lectura de poemes a l’entorn de les dones a càrrec d’estudiants del grau de 
Llengua i Literatura Hispàniques, i la lectura d’un resum del manifest del 8 de març: “Juntes 
som més!” Per tancar la XI Setmana per la Igualtat es va dur a terme el lliurament per onzè 

any consecutiu de la Distinció M. Antò-
nia Ferrer i Bosch 2018, que compleix 
la mesura 1.4 i 1.5 del II Pla d’igualtat. 
En aquesta edició el jurat va reconèixer 
la Dra. Laura Román, professora del 
Departament de Dret Públic de la URV. 
En va destacar la dimensió docent per la 
feina que ha fet en els diferents equips 
deganals de l’FCJ per impulsar els con-
tinguts de gènere en les diverses titula-
cions. Aquesta línia de treball docent 
està acompanyada d’una trajectòria de 
recerca amb la participació en diversos

projectes europeus, tots articulats des de la perspectiva de gènere. Destaca també la seva 
faceta com a divulgadora en centres cívics, associacions de dones i instituts de secundària 
i també com a representant a Tarragona de la Fundació Vicente Ferrer, que treballa amb les 
dones de les zones més desafavorides i en risc d’exclusió de l’Índia. 

El 10 de març, a l’Antiga Audiència de Tarragona, es va fer la jornada Els Castells des d’una 
Perspectiva de Gènere, en la qual es van presentar els resultats de l’estudi “El paper de les 
dones a les estructures de poder de les colles castelleres”, realitzat conjuntament amb el 
Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells i l’Observatori de la Igualtat de la URV per 
encàrrec de l’Ajuntament de Tarragona.
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El 17 d’abril, a petició Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut de la URV, es va or-
ganitzar a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut la conferència “Una aproximació 
a la igualtat de gènere en la ciència”.
El 20 d’abril, juntament amb el centre
d’informació Europe Direct Tarragona, 
es va organitzar la Jornada Polítiques 
d’Igualtat de Gènere en el Marc de la 
Unió Europea. La sessió es va dividir en 
dues parts: en la primera va intervenir 
l’eurodiputat Ernest Urtasun, membre 
de la Comissió de Drets de la Dona i 
Igualtat de Gènere i ponent del projec-
te d’informe “Igualtat de gènere i po-
lítiques fiscals a la UE”, que va parlar 
sobre l’impacte de les polítiques fiscals 
en la igualtat de gènere. En la segonapart de la Jornada es va fer una taula rodona sobre les 
dificultats per a l’aplicació efectiva de les polítiques d’igualtat en l’àmbit municipal, en la 
qual es va comptar amb representants de l’Ajuntament de Reus, l’Ajuntament de Tarragona, 
l’Ajuntament de Riudecols, el Consell Comarcal del Baix Camp, l’Ajuntament de Tortosa i 
l’Ajuntament de Valls. 

Durant aquest curs 2017-18, a petició d’algunes administracions locals, també s’han re-
alitzat diferents formacions sobre gènere a diversos municipis i consells comarcals. El 19 
d’abril al Consell Comarcal del Baix Camp es va fer la sessió Polítiques d’Igualtat de Gène-
re i Administracions Locals, sessió que es va repetir a l’Ajuntament de l’Hospitalet de l’In-
fant el 21 de juny. L’11 de desembre de 2017 a l’Ajuntament de Riudoms; el 19 de febrer 
a l’Ajuntament de Mont-roig, i el 5 de març es va fer la formació “Què són les polítiques 
d’igualtat de gènere? Una aproximació a l’àmbit local”, amb dues sessions a l’Ajuntament 
de Miami Platja d’una durada de dues hores i mitja. 

Funcionament organitzatiu

Pel que fa a la participació de l’Observatori de la Igualtat en òrgans de representació ins-
titucional, els dies 14 i 15 de desembre de 2017 va tenir lloc la V Trobada d’Igualtat de 
Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats “La perspectiva de gènere en la docència i recerca 
universitàries” a la Universitat Jaume I de Castelló. L’objectiu de la Trobada va ser continuar 
treballant en la implementació pràctica de la incorporació de la perspectiva de gènere en 
la docència i en la recerca, per complir les disposicions legals i recomanacions internacio-
nals en matèria d’igualtat de gènere a les universitats. S’adopta un enfocament integral de 
la recerca i la docència, ja que la competència de gènere és aplicable en els dos àmbits. 
A més, es va establir el pla de treball per als anys 2018 i 2019, en què es va acordar fer un 
informe sobre el “Biaix de gènere en el reclutament, retenció i la promoció a la Universi-
tat”. La coordinació del grup de treball per al desenvolupament del pla de treball 2018-19 
va recaure en la UVIC-UCC i la URV. Des del mes de gener s’ha treballat conjuntament 
amb la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya en l’ela-
boració de la plantilla per a la recollida de dades, per poder fer un esborrany d’informe i 
presentar-lo a la pròxima Trobada Fòrum d’Igualtat de Gènere, que està previst que es faci 
els dies 29 i 30 de novembre de 2018 a la UVIC-UCC. 
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Quant a la participació en la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Cata-
lunya, durant el curs 2017-18 han tingut lloc tres reunions ordinàries en què s’ha avançat en 
diferents línies de treball, entre altres, l’impuls de la incorporació de la perspectiva de gènere 
en la docència així com la publicació dels indicadors de gènere que permetin conèixer la 
situació de la desigualtat entre homes i dones al sistema de ciència i tecnologia de Catalunya.

Com a element de novetat durant aquest curs podem destacar que s’ha creat el Grup de 
Treball de Polítiques de Gènere en el marc de la Comissió Sectorial – Sostenibilitat de la 
Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Finalment, cal esmentar que des d’aquest curs 2017-18, l’Observatori de la Igualtat ha passat 
a formar part del circuit d’actuació en matèria de tràfic d’éssers humans a Tarragona en el 
marc de les activitats de la Unitat de Violència envers la Dona de la Subdelegació de Govern.

Amics i amigues de la URV

L’Oficina d’Orientació Universitària va assumir la gestió del programa Amics i Amigues de 
la URV a partir de febrer de 2017. Les accions que s’han dut a terme han estat les següents:

• Gestió de les altes (carnet, si s’escau), baixes, invitacions i incidències.

• Pàgina web:

 – Modificació de la pàgina web per unificar-la amb la web d’Alumni, simpli-
ficar-la i actualitzar informació.

 – Traducció de la web a castellà i anglès.

 – Les visualitzacions a la pàgina web en català han estat d’un total de 1.988, 
en castellà 1.025 i en anglès 184. 

• S’ha iniciat el desenvolupament d’una proposta per modificar el Reglament del 
programa d’Amics i Amigues de la URV amb l’objectiu de millorar-ne la gestió 
i adequar-lo al programa d’Alumni URV.

Les dades numèriques sobre aquest programa es presenten per any natural (2017). A con-
tinuació s’exposen les més destacades:

• A data 31 de desembre de 2017 hi havia 106 persones registrades al programa.

• Al llarg de l’any 2017 s’han produït 42 altes (1 més que al 2016) i 40 baixes (9 
més que l’any 2016).

• El col·lectiu més nombrós es el de PDI i PAS URV jubilat, ja que suposa gairebé 
la meitat del total d’usuaris (45,3%). 

• El segon col·lectiu més nombrós és el d’antics alumnes, que suposa el 38,7% 
dels usuaris, però cal destacar que dels 41 usuaris d’aquest col·lectiu més de la 
meitat (26) són alumni, ja que són titulats de la URV. 

• Els ingressos obtinguts durant l’any 2017 en quotes del programa d’Amics i 
Amigues de la URV ha estat de 1.370 €.
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A continuació es presenta un quadre amb algunes de les dades més rellevants:

Usuaris AiA

Nre. altes Amics i Amigues 42

Nre. baixes Amics i Amigues 40

Nre. usuaris en data 31/12/2017 106

Tipus d’usuari 
segons col·lectiu 
AiA (en data 
31/12/2017)

Nre. PDI i PAS de la URV jubilats 48

Nre. PDI i PAS dels centres vinculats i adscrits a la URV amb un contractes 
superior a 4 mesos (CESDA, ICAC, ICIQ, IISPV, IPHES, IREC)

1

Nre. antics PDI de la URV (inclosos becaris de SGREC) amb una vinculació a 
la URV igual o superior a dos anys.

2

Nre. col·lectiu especial 1

Nre. qualsevol persona que vulgui obtenir la condició d’amic i amiga de la 
URV

13

Nre. antics estudiants URV i FURV amb matrícula superior a un quadrimestre 
(tres anys després seran col·lectiu B)

41

Alumni URV dins 
del programa AiA

Nre. antics estudiants que formen part del programa Amics i Amigues en data 
31/12/2017 que són alumni URV

26

Alumni

Un any després de l’aprovació del projecte al Consell de 
Govern de 27 d’abril de 2017, s’ha donat el tret de sortida 
al projecte Alumni URV. Durant el curs 2017-18 les tas-
ques realitzades han consistit a posar en marxa la primera 
fase del projecte. Les línies de treball prioritàries són:

• Creació del Consell Alumni URV.

• Creació del Pla de comunicació i difusió.

• Presència en els actes de graduació.

• Actualització de dades de contacte dels alumni.

• Posada en marxa de serveis modalitat bàsica d’Alumni URV.

També s’han iniciat tasques incloses en 
la segona fase del projecte, com desen-
volupar una proposta per a la creació i la 
dinamització de les comunitats i clubs. 

A més, s’ha iniciat una proposta sobre la 
possibilitat de gestionar ajuts econòmics 
per organitzar activitats per als alumni.

Les accions dutes a terme en cada línia 
de treball han estat:

Creació del Consell Alumni URV:

• El 4 d’abril de 2018 es va constituir el Consell Alumni URV.
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• Previ a aquesta constitució s’havien fet les accions següents:

 – Detectar i contactar amb alumni destacats per formar part del Consell 
Alumni URV i realització d’una proposta de membres.

 – Demanar als deganats i direccions de cada centre qui serà el representant 
del seu centre al Consell Alumni URV.

 – Mantenir una reunió amb cada representant de centre del Consell Alumni 
URV per recollir informació del centre (interessos, necessitats i experiència 
prèvia) i establir les primeres sinergies. 

 – Mantenir una reunió amb el Consell Social de la URV per presentar el 
projecte i proposar que un dels seus membres també formi part del Consell 
Alumni URV.

 – Configurar la llista de membres del Consell definitiu.

• Posteriorment a la constitució es comença a treballar per dinamitzar el Consell 
Alumni URV; s’inicien gestions per fer una reunió amb els 6 alumni que repre-
senten la comunitat Alumni URV per fer una pluja d’idees i una altra reunió amb 
els altres membres URV que formen part del Consell per iniciar la presentació de 
propostes i prioritzar accions.

Creació del Pla de comunicació i difusió

• Dinamització del Facebook d’Alumni URV, creat el 7 de juliol de 2017:

 – A data 31 de maig hi havia 719 seguidors.

 – Des de la data de creació fins el 31 de maig s’han fet 250 publicacions 
(post), de les quals 3 han estat vídeos.

 – A través del Facebook s’han fet 4 campanyes i/o sortejos per incentivar que 
els alumni emplenin el formulari d’actualització de dades.

• Col·laboració amb el Gabinet de Comunicació per a la dinamització del Lin-
kedin URV, amb unes 28 publicacions amb l’etiqueta [ALUMNI URV] a partir 
d’informació que els hem facilitat. A més, també han fet publicacions sobre 
Alumni URV al Facebook i al Twitter de la URV.

• Pàgina web Alumni URV:

 – Traducció de la web a castellà i anglès.

 – Manteniment i actualització de la web.

 – Les visualitzacions a la pàgina web en català han estat d’un total de 3.783, 
en castellà 952 i en anglès 253. 

• S’ha treballat amb diferents serveis i unitats perquè col·laborin a difondre 
Alumni URV:

 – SGA/secretaries: per facilitar les postals informatives Alumni URV en el mo-
ment del lliurament del resguard del títol.

 – CRAI: cartells sobre Alumni URV a través de les pantalles i punts d’atenció 
a l’usuari (postals). 



176

 – OSD: cartells sobre Alumni URV a través de les pantalles.

 – Protocol URV: Alumni URV a les graduacions on té presència la rectora.

 – Gabinet de Comunicació: 

• Secció Alumni URV a la Revista URV.

• Presència d’Alumni URV al Linkedin URV i a les altres xarxes socials 
URV.

 – Gerència-CRM: disseny i ús de la plantilla Alumni URV per als correus 
electrònics dirigits als Alumni URV. S’han realitzat un total de 14 comuni-
cacions per correu electrònic (FCJ, EPD, Fòrum...).

• S’ha realitzat una prova pilot de comunicació amb els Alumni de l’FCJ per la 
celebració dels 25 anys de la Facultat de Jurídiques.

• Presència d’Alumni URV a la Juridicogresca.

• Coordinació amb l’Escola de Doctorat perquè els missatges dirigits als alumni 
doctors incorporin la imatge d’Alumni URV.

• En el marc del XIV Fòrum d’Ocupació es van detectar qui eren alumni URV de 
les empreses visitants i es van realitzar un total de 10 entrevistes gravades en 
vídeo a alguns dels alumni que treballen en empreses destacades del territori 
i que van participar al Fòrum d’Ocupació (Bellissens i Sescelades). Aquestes 
entrevistes s’han publicat a les xarxes socials d’Alumni URV i de la Universitat 
(amb col·laboració del Gabinet de Comunicació) per visibilitzar el talent dels 
nostres antics alumnes i per difondre el programa Alumni URV.

• S’han comprat 3 Photocall Alumni URV i se n’ha coordinat amb l’Oficina Lo-
gística la distribució al campus Sescelades, campus Catalunya i campus Terres 
de l’Ebre.

• S’ha gestionat el disseny i la producció de material de marxandatge d’Alumni 
URV (bossa de tela Alumni URV, bolígraf URV i tassa Alumni URV). 

• Coordinació amb la Botiga URV perquè puguin disposar, dins de l’oferta de 
material de marxandatge URV, de la tassa Alumni URV.

Presència en els actes de graduació

• S’ha realitzat un estudi sobre les graduacions del 2017 i també es va presentar un 
informe que recull la situació actual i inclou propostes de millora i futur. A més, 
es va fer un recull d’empreses que fan bandes i birrets.

• S’ha començat a redactar un document sobre recomanacions per als actes de 
graduació de la URV.

• S’ha consultat i registrat el nombre de graduacions que es realitzen així com 
la informació relativa a l’acte (data, espai, horari...). Des d’Alumni URV s’han 
detectat 25 actes de graduacions per a aquest curs 2017-18. Però possiblement 
n’hi ha més, ja que no vam obtenir resposta de tots els centres/ensenyaments.

• Coordinació amb el Gabinet de Comunicació i Protocol per facilitar-los les dates.
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• Creació de nou material per dina-
mitzar les fotografies del photocall 
Alumni URV (4 birrets i 3 cartells).

• Presència física de l’equip Ocupa-
ció i Alumni URV amb el photocall 
i material de marxandatge a 5 gra-
duacions.

• Gestió del photocall Alumni URV 
en 14 graduacions. En una, a més, 
es deixarà el material per dinamit-
zar les fotografies al photocall.

Actualització de dades de contacte dels Alumni 

• S’ha elaborat un formulari d’actualització de dades en línia i s’ha publicat a la 
web d’Alumni URV.

• També s’ha preparat el formulari en format paper però està pendent que l’SRI-
TIC desenvolupi un procediment perquè puguem introduir manualment les 
dades obtingudes en format paper a la base de dades.

• Alumni URV s’ha coordinat amb l’SRITIC i l’SGA per resoldre incidències res-
pecte a la identificació i accés al formulari d’actualització de dades Alumni.

• S’ha col·laborat amb l’SRITIC per tenir accés a un cercador d’Alumni. Actual-
ment s’està treballant per possibilitar que també hi tinguin accés les unitats o 
serveis de la URV que ofereixen serveis als alumni.

• S’han realitzat diverses campanyes per incentivar que els alumni emplenin el 
formulari d’actualització de dades (Sant Jordi, Entrades SnowFun, Fòrum Ocu-
pació i bossa per a l’estiu).

• A través del Facebook s’han fet 4 campanyes i/o sortejos per incentivar que els 
alumni emplenin el formulari d’actualització de dades.

• A data 31 de maig havien actualitzat les seves dades 454 persones.

Posada en marxa de serveis modalitat bàsica d’Alumni URV

• Al setembre de 2017 es va posar en marxa la carta de serveis de la modali-
tat bàsica, amb coordinació amb els serveis/unitats implicats (Ocupació URV, 
URV Emprèn, CRAI, Servei Lingüístic, Esports URV, URV Solidària, Oficina del 
Voluntariat, Aula de Música: Coral, Orfeó i Orquestra, Aula de Cinema, Aula 
de Teatre i Aula d’Art).

• Per posar en comú l’experiència del primer curs acadèmic amb la carta de 
serveis així com tractar les incidències i fer propostes de millora i d’ampliació 
de serveis, s’ha fet una reunió amb totes les unitats col·laboradores l’1 de juny. 
A més, es va decidir que es continuaria fent una reunió anual per millorar la 
carta de serveis i avançar en el projecte Alumni URV, tenint en compte el paper 
important de les unitats/serveis URV que ofereixen serveis als antics alumnes.
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• S’ha enviat un qüestionari a les unitats col·laboradores que presten serveis als 
alumni amb l’objectiu de recollir dades, incidències i propostes de millora. Han 
contestat el qüestionari les següents unitats: URV Emprèn, CRAI, Servei Lingü-
ístic, Aula Cinema, Aula d’Art, Aula de Teatre, Esports URV i Ocupació URV. En 
molts casos, tot i contestar el qüestionari, no disposaven de totes les dades.

• La incidència principal detectada als qüestionaris que ens han enviat ha estat 
la dificultat d’identificar els alumni. quedarà solucionada al curs vinent gràcies 
al cercador que tenim disponible des de finals de maig de 2018.

• 143 alumni han consultat directament la carta de serveis de 4 de les unitats 
col·laboradores que han respost el qüestionari i 111 han gaudit d’alguns dels 
seus serveis. A més, cal destacar que actualment hi ha 6.431 alumni inscrits a 
la Borsa de Treball de la URV.

• Des de l’SRITIC s’ha treballat en un cercador alumni per tal d’identificar-los. 
S’ha ofert l’accés TIC i les altes d’accés corresponents.

• S’ha iniciat el contacte amb URV Emprèn per intentar organitzar una activi-
tat formativa sobre emprenedoria destinada als alumni, ja que s’ha detectat 
aquesta necessitat. A més, també s’està començant a treballar des d’Ocupació 
i Alumni URV la possibilitat de fer activitats de treball en xarxa més relaciona-
des amb el perfil alumni.

• Des del Servei Lingüístic s’ha ampliat l’oferta de serveis afegint-hi els cursos 
d’Anglès 3, 4 i 5 amb preu URV per als alumni i des d’Esports URV s’ha afegit 
l’activitat UNIRUN.

• S’ha treballat amb l’SRITIC, l’SGA i el CRAI per realitzar una proposta de serveis 
tenint en compte el cicle de vida dels diferents perfils associats a Alumni URV.

Altres 

• A més de les sinergies internes esmentades, també s’han fet altres reunions per 
establir col·laboracions i per difondre el programa Alumni URV (Alumni MBA, 
responsables del màster Wintour, etc.)

• Finalment, també s’han treballat sinergies externes:

 – Amb empreses del territori que col·laboren amb la Borsa de Treball i el 
Fòrum d’Ocupació.

 – Participació en la Conferència Internacional d’Entitats Alumni (CIEA) de la 
qual som membres.

 – Contacte per intercanviar experiències i reunions de treball amb altres uni-
versitats catalanes que gestionen Alumni.
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Mesures de conciliació de la vida profesional i familiar

Conciliació laboral del PDI i del PAS (any 2017)

Dones Homes Total

Maternitat i paternitat 63 26 89

Reduccions de jornada 107 8 115

Excedències i permisos per conciliacó 7 1 8

Total 177 35 212

Summer Camp (Campus d’estiu per a nens i nenes)

L’11a edició del URV Summer Camp s’adreça als fills de les famílies del personal de la 
URV, però també està obert a tothom. És per a nens i nenes de 3 a 12 anys i els monitors 
són estudiants de la URV. Vol ser un servei per a la comunitat més propera i l’objectiu és 
transmetre els valors i coneixements de la pròpia universitat per oferir una millora en la 
formació integral dels participants. Els espais on es fa el campus són: el pavelló esportiu 
universitari de Sescelades, diferents aules de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psico-
logia i l’Escola de Pràctiques. La inscripció va arribar a 180 nens. 

Existeixen quatre modalitats: Summer Camp for kids, Sport Summer Camp, Dance Summer 
Camp, Creative Summer Camp.
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Sostenibilitat i medi ambient

La URV manté un ferm compromís ambiental expressat mitjançant el Pla de medi ambient, 
que incorpora les polítiques energètiques i de lluita contra el canvi climàtic de la Unió 
Europea (paquet energia i clima).

Aquest Pla tracta la gestió ambiental dels diferents aspectes de la vida universitària des d’un 
punt de vista integral i explicita la voluntat de la URV d’avançar cap a un desenvolupament 
sostenible. La finalitat d’aquest document és incorporar els objectius ambientals en la ges-
tió diària de la institució i com a objectiu central s’ha fixat reduir un 20% les emissions de 
gasos amb efecte hivernacle (GEH) en quinze anys (2005-2020).

Les emissions de GEH comptabilitzades durant l’any 2017 registren una reducció del 
18,1% respecte a l’any de referència 2005. Aquesta variació té com a principal component 
la disminució de les emissions derivades del consum elèctric (-25% GEH en el període 
2005-17). Aquesta reducció seria encara més gran si no fos per l’elevada participació de 
les fonts d’energies fòssils en la seva generació (dades  2017 de Red Eléctrica de España). 

Les emissions generades per la mobilitat de la comunitat universitària durant el 2017 s’han 
reduït un 19% respecte al valor de referència de 2005, tot i haver crescut significativament 
el nombre d’alumnes i treballadors que es desplacen diàriament fins als campus en aquests 
anys.

Els resultats de l’enquesta de mobilitat de 2017 han posat de manifest canvis en els hàbits 
pel que fa a la tria de mitjans de transport i de les distàncies recorregudes, que donen 
com a resultat aquesta reducció de les emissions. La mobilitat continua generant prop de 
dos terços del total d’emissions comptabilitzades, de manera que les reduccions futures 
d’emissions s’hauran d’assolir majoritàriament en l’àmbit de la mobilitat universitària.
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La revisió del Pla d’acció 2011-2015 ha permès comprovar la vigència de les línies d’actu-
ació i les accions concretes que es consideren necessàries per avançar cap al compliment 
dels objectius, per al qual cosa s’ha decidit prorrogar-ho fins al 2020. Aquest pla s’estruc-
tura en cinc línies estratègiques dins les quals durant el 2017 destaquen els resultats i les 
actuacions següents:

Línia 1. Eficiència i estalvi energètic

L’any 2017 ha estat positiu en termes d’estalvi d’energia elèctrica, ja que hem aconseguit 
reduir el consum en un 1% respecte a l’any anterior. 

Així, hem deixat de consumir 6.1 GWh d’energia elèctrica (respecte al consum teòric anu-
al projectat segons el comportament dels edificis a 2010). En termes econòmics, aquests 
estalvis del 2017 estan valorats en 830 milers d’euros.

El consum de gas natural, en canvi, ha augmentat un 11% respecte a 2016 (l’increment de 
superfície d’edificis universitaris respecte al 2005 i les variacions meteorològiques intera-
nuals sembla que condicionen fortament aquesta dada).

L’indicador de consum energètic anual per metre quadrat (de superfície d’edificis) és una 
bona referència de la magnitud del canvi assolit. En el cas de consum elèctric s’ha reduït 
un 42% respecte al consum per metre quadrat registrat el 2005 (de 139 a 80 kWh per metre 
quadrat i any). 
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En el cas de consum de gas natural s’ha baixat un 6% respecte al consum anual per metre 
quadrat registrat el 2005 (de 31 a 29 kWh per metre quadrat i any). 

Indicador consum de gas natural per unitat de superfície (kWh/m2)

Durant el curs 2017-18 s’ha consolidat l’explotació del sistema de monitoratge de consum 
elèctric a la Universitat implantat els darrers anys: 31 edificis de la URV seguits en temps 
real mitjançant més de 170 comptadors. La informació obtinguda permet identificar de 
forma segregada els consums de les diferents zones dels edificis i serveis i comprovar si són 
congruents amb la resta d’edificis. Aquest sistema ens ha permès avançar en la gestió dels 
edificis i valorar el grau d’assoliment dels objectius de les actuacions realitzades. 

Les actuacions per estalvi i eficiència energètica s’organitzen en quatre àmbits de treball:

• Monitoratge i control: tractament de la informació recollida pels comptadors 
segons els protocols establerts, estudi dels consums elèctrics dels campus en 
horaris d’activitat i durant períodes de tancament i en horaris d’inactivitat, mi-
llora i reubicació de termòstats i del sistema de control de climatització i de la 
producció. Seguiment dels consums de gas i aigua dels campus mitjançant les 
dades facilitades per empreses comercialitzadores. 

• Millora d’eficiència en instal·lacions: renovacions dels enllumenats d’espais in-
teriors emprant sistemes de darrera generació LED amb elevada eficiència, mo-
dificació de circuits d’enllumenat exterior dels campus emprant tecnologia LED 
d’alta eficiència, renovació de màquines de climatització amb incorporació de 
sistemes de refrigeració natural i elevada eficiència energètica, ampliació dels 
espais amb enllumenat governat per sensors de presència i interruptors temporit-
zats, instal·lació d’un nou sistema de gestió de presència amb termòstats.

• Mesures passives: increment dels espais interiors comuns ventilats de forma pas-
siva en èpoques estivals millorant el confort i reduint la càrrega en els espais de 
treball climatitzats veïns.
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• Optimització d’usos i horaris: obertures parcials de CRAI en períodes de baixa 
activitat, tancament d’aularis i laboratoris docents, programació de climatit-
zació dels edificis en funció de la predicció meteorològica, establiment de 
períodes de tancament i baixa activitat, programacions de desconnexions de 
sistemes venda automàtica dels centres, reprogramacions i reordenacions dels 
enllumenats exteriors i interiors dels centres en horaris nocturns.

Línia 2. Mobilitat de la comunitat universitària

La mobilitat obligada de la comunitat universitària provoca el 63% de les emissions segons 
el darrer inventari d’activitats generadores de GEH a la URV. Per aquest motiu es continuen 
dedicant esforços a incidir sobre els hàbits de desplaçament diari de la comunitat URV, 
promocionant i estimulant l’ús de mitjans de transport més sostenibles per assolir una re-
ducció de GEH en els termes fixats.

L’enquesta de mobilitat realitzada el 2017, que recull informació sobre els hàbits de des-
plaçament d’alumnes, PDI i PAS, ha permès actualitzar el model de mobilitat de la URV. 
L’anàlisi dels resultats posa de manifest noves necessitats i oportunitats que es tenen en 
compte a l’hora de dissenyar les noves actuacions que es programen a cada campus.
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Actuacions destacades de promoció de mobilitat sostenible durant el curs 2017-18:

Promoció dels modes de transport no motoritzats

• Entrevistes amb els responsables de mobilitat dels ajuntaments per demanar-los 
la creació d’itineraris segurs per arribar als campus a peu i en bicicleta des dels 
nuclis urbans dels municipis i estacions de tren i bus.

• Ampliació i millora de la ubicació i la seguretat dels pàrquings de bicicletes, 
ubicant-los en espais centrals dels campus, en llocs ben visibles.

• Creació de punts de manteniment bàsic de bicicletes als campus, instal·lant 
bombes d’aire al costat dels pàrquings. 

• Campanya “Vine en bici al campus” per promocionar aquest mitjà de transport 
entre la comunitat.

• Participació en la campanya “La bicicleta solidària”, que permet l’accés a bici-
cletes de segona mà a preus econòmics alhora que recapta fons per a finalitats 
solidàries. Durant el curs 2017-18, les bicicletes per a estudiants URV han 
tingut descomptes de fins a 20 €.

• Organització de tallers de manteniment de bicicletes.
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Promoció del transport públic col·lectiu

• Conveni entre la URV i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tar-
ragona (ATM), que estableix descomptes per als membres URV en la compra 
d’abonaments per viatjar emprant autobusos interurbans, busos urbans i la 
xarxa de trens de rodalies. 

• Ampliació i modificació de 5 línies de bus universitari que connecten de forma 
ràpida i directa els campus de Tarragona, Reus i Vila-seca amb els municipis i 
amb Cambrils i Salou.

• Ampliació de parades de bus urbà i interurbà en alguns campus, la qual cosa 
millora la senyalització i el confort de les zones d’espera. 

• Pantalles informatives amb horaris de busos urbans, interurbans als centres i 
informació d’interès per a la mobilitat.

• Manteniment del conveni amb Renfe que facilita avantatges econòmics als 
membres de la comunitat en els desplaçaments amb origen o destinació a mu-
nicipis amb campus URV.

• Revisió de l’horari de butxaca amb els trens regionals i rodalies que connec-
ten les ciutats amb campus amb altres municipis (disponible a www.urv.cat/
mediambient)



186

• Manteniment i difusió de la plataforma urv.fesedit.cat (creada el 2013), que 
fomenta el fet de compartir cotxe entre membres de la comunitat URV mitjan-
çant una aplicació web. A més de l’estalvi en combustible que suposa compar-
tir cotxe, els usuaris d’aquesta plataforma tenen com a incentiu l’ús de places 
d’aparcament reservades als pàrquings dels campus. La plataforma urv.fesedit.
cat ja compta amb més de 600 usuaris i durant el curs 2017-18 s’han registrat 
24.000 viatges compartits, que suposen més de 500.000 km. S’estima que això 
ha evitat l’emissió de més de 80 tones de CO2 en els darrers 12 mesos.

• Incorporació d’una furgoneta elèctrica per al servei intern de la URV en substi-
tució del vehicle dièsel convencional amb què s’operava fins aquest curs.
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Línia 3. Comunicació i participació

Comunicació

• Durant el curs 2017-2018 s’han renovat les actuacions per fer difusió del Pla 
de medi ambient, els objectius i les campanyes entre la comunitat università-
ria. Amb aquesta finalitat s’ha fet ús de les xarxes pròpies de la URV, que tenen 
com a eix vertebrador la web institucional, http://www.urv.cat/ca/vida-cam-
pus/universitat-responsable/medi-ambient/, la qual incorpora continguts sobre 
el seguiment de l’objectiu del Pla de medi ambient i les línies estratègiques 
d’actuació, i condueix a diferents canals:

• Un espai a Isuu on s’allotgen els documents d’interès relacionats amb el Pla de 
medi ambient de la URV i en permet la consulta lliure a la comunitat, http://
issuu.com/urv_pla_ambiental.

• La publicació URV activ@, on s’allotgen les notícies referents a les accions que 
es promouen des del Pla de medi ambient, http://diaridigital.urv.cat/categoria/
ambits/temes/universitat/medi-ambient/.

• Aparicions periòdiques als comptes de Facebook i Twitter de la URV.

• Creació d’una web específica per als tallers de medi ambient.
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S’ha mantingut la campanya “Desconnecteu”, adreçada a tots els membres de la URV, 
perquè desconnectin tots els equipaments consumidors d’energia quan no són necessaris, 
especialment en períodes de vacances i baixa activitat. La imatge de la campanya és pre-
sent als espais de treball en forma de cartells i pantalles als centres i als CRAI.

Les pantalles URV-ATM ubicades als campus han facilitat informació actualitzada sobre 
les línies i horaris de trens i busos que connecten els campus amb les ciutats de l’entorn. 
Aquestes mateixes pantalles s’han emprat per oferir informació relacionada amb el Pla de 
medi ambient, com ara els Tallers de Medi Ambient, la promoció de la bicicleta i els des-
comptes de transport públic per als membres URV.

S’ha ampliat la campanya de comunicació dels consums elèctrics dels campus mitjançant 
pantalles i cartells en llocs de pas dels centres. La informació de consum inclou el càlcul 
d’emissions derivades d’aquests consums i dades complementàries que ajuden a interpre-
tar-les.

Participació

Realització de la cinquena edició dels Tallers de Medi Ambient de la URV, oberts a tota la 
comunitat. Han ofert 4 activitats:

• Estalvi energètic als habitatges: què podem fer per millorar l’eficiència energètica 
a casa nostra i com podem aprofitar les energies passives.

• Hort a casa: del balcó a la cuina. Quines plantes comestibles puc tenir al balcó 
o una finestra de casa, com les puc cuidar, necessiten sol, per a què les puc 
fer servir? 

• Biodiversitat al campus: papallones i altres veïns de Sescelades. Descobrim 
les papallones i molts altres animals que formen part de la biodiversitat del 
campus Sescelades.
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Addicionalment s’ha fet un taller de medi ambient dins el Mercat Solidari Mas d’en Gras 
amb el títol Balcons verds: la biodiversitat a casa teva, que ha tractat sobre com  es poden 
incorporar plantes i pràctiques de jardineria ecològica en jardins i balcons per promoure 
els pol·linitzadors en els àmbits urbans.

A la tardor de 2017 es va fer el segon taller de medi ambient adreçat als estudiants interna-
cionals, amb traducció simultània a l’anglès, on se’ls ha introduït al cultiu d’espècies aro-
màtiques autòctones i la importància de la farigola a la nostra gastronomia i cura de la salut.
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Línia 4. Ambientalització de l’organització

Durant aquest curs s’ha construït el Jardí de les papallones de Sescelades: un nou espai en-
jardinat davant del CRAI dissenyat expressament per atreure i facilitar la reproducció dels 
pol·linitzadors, en especial les papallones. 

Aquest jardí s’ha patrocinat de forma externa i suposa un pas important en la materialitza-
ció del compromís ambiental de la URV mitjançant la potenciació de la biodiversitat als 
seus campus.

El Jardí de les papallones ha esdevingut ràpidament un pol d’atenció i d’activitats universi-
tàries com els Tallers de Medi Ambient i la Fira de Ciències de la FCEP del 2018.

Dins la dinàmica de protegir i potenciar la biodiversitat 
dels campus, ha continuat la campanya de protecció dels 
nius de la colònia d’orenetes cuablanca de campus Ses-
celades. Aquesta iniciativa, que arriba al tercer any, està 
aconseguint resultats molt positius en la preservació dels 
nius, ja que s’han identificat les finestres que tenen nius 
adherits i s’ha demanat que no s’obrissin durant l’època de 
reproducció.
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S’ha continuat treballant en la millora del sistema de recollida selectiva de residus sòlids 
urbans als edificis. El sistema de pesatge de les diferents fraccions recollides permet una 
anàlisi acurada de la quantitat i qualitat dels residus, i s’han aplicat millores per corregir les 
deficiències detectades i assolir una millor correspondència entre la generació de residus 
i el sistema de recollida. 

S’han mantingut els criteris ambientals per a l’adquisició de les carpetes dels alumnes, 
demanant l’ús de materials certificats i reduint el consum de recursos i energia per a la 
fabricació i embalatge final.

La contractació de serveis de venda automàtica inclou també criteris ambientals pel que fa a 
origen de matèries i a promoció de l’ús de tassa pròpia per evitar generar residus d’envasos.

S’han mantingut els criteris per l’adquisició de paper a la URV: tot el paper utilitzat en les 
activitats acadèmiques i de gestió és reciclat o ecològic blanc amb certificació.

S’han incrementat els requeriments ambientals sobre la compra d’electricitat (consorciada 
amb CSUC), de manera que des del gener del 2018 el 100% de l’electricitat que consu-
meix la URV és d’origen renovable certificat.

Línia 5. Ambientalització curricular

Aquesta línia estratègica la desenvolupa la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Soste-
nible. Entre les activitats realitzades durant el curs 2017-18 cal destacar: 

• Participació en el grup d’innovació docent no competitiu Desenvolupament i 
Aplicació de les Competències Transversals de la URV (D01/15), encarregada 
de dissenyar la competència transversal CT7: Ètica i responsabilitat social (R.A. 
medi ambient).

• Suport a diferents ensenyaments de la URV per als currículums sostenibles.

• Realització del Taller Ethica: el Joc de les Finances Ètiques en diferents ense-
nyaments de la URV.

• Organització del IX Concurs de Fotografia de la Càtedra Dow/URV de Desen-
volupament Sostenible: “La piràmide de l’energia: consum, eficiència i fonts 
d’energia renovables”

• Patrocini de les XI Jornades de Química Verda: Vectors Energètics alternatius

• Patrocini i coorganització del curs Dow/ETSEQ Els Plàstics i l’Economia Circu-
lar en les Indústries Química i Alimentària
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Participació en rànquings internacionals d’universitats per la sostenibilitat

Fruit de la política ambiental aprovada, de les actuacions en marxa i dels resultats obtin-
guts, la URV ha assolit la posició 188 de 618 participants en el 2017 UI Greenmetric World 
University Rankings, que avalua la sostenibilitat de les universitats arreu del món. 

Participació en xarxes estatals i internacionals d’universitats per la sostenibilitat

La URV participa de forma activa al grup CRUE-Sostenibilitat, que agrupa a les universitats 
espanyoles i coordina programes i activitats per avançar cap a la sostenibilitat.

L’any 2017 la URV s’ha integrat a la xarxa u-mob LIFE (xarxa europea per a la mobilitat 
sostenible a la universitat) amb el grau 3 de compromís (el més elevat possible) i ha assumit 
tots els compromisos de diagnosi i actuacions que implica.
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Promoció  divulgació

El curs 2017-2018 s’ha conservat la imatge que es va incorporar en els materials de pro-
moció de graus el curs 2016-17. 

D’altra banda, l’Oficina d’Orientació Universitària ha realitzat campanyes de promoció de 
correus i màrqueting per promocionar els estudis de grau entre els alumnes de batxillerat 
que entraran a la universitat al curs vinent.

Presentacions als centres de secundària

S’han realitzat 102 presentacions a 95 centres de secundària de la província i de comar-
ques limítrofs. La presentació es fa mitjançant un vídeo editat per a aquesta finalitat i també 
amb el suport d’una presentació en Power Point amb informació sobre l’oferta de graus de 
la URV, els serveis més importants que es posen a disposició dels estudiants i informació 
sobre l’accés a la Universitat. Són presentacions de 50 minuts i al final els alumnes poden 
fer preguntes per resoldre els seus dubtes.

Jornades de Portes Obertes

Els dies 7 de febrer, i 11 i 21 d’abril s’han realitzat les Jornades de Portes Obertes de la 
URV per a estudiants i famílies. Hi han participat un total de 2.314 estudiants de batxillerat 
i 1.579 familiars. 

Els responsables acadèmics dels centres acullen els estudiants i familiars i els proporcionen 
tota la informació sobre els estudis, l’accés i altres qüestions de rellevància. Habitualment 
es realitza una visita per les instal·lacions de la facultat o escola i els participants poden 
consultar tot allò que considerin.

Fem Recerca!

Al llarg del primer trimestre ha tingut lloc el Fem Recerca!, una activitat de divulgació cien-
tífica adreçada als centres de secundària. Es desenvolupa els dimecres al matí dels mesos 
d’octubre, novembre i desembre i consisteix en la realització de tallers científics que tenen 
per objectiu despertar l’interès dels estudiants de secundària per la ciència.

S’han programat 29 tallers diferents. En total, s’han realitzat un total de 94 edicions en què 
han participat 1.410 estudiants de 26 centres de secundària.

EstiURV

Són cursos monogràfics que la Universitat ofereix als estudiants de 4t d’ESO i 1r de bat-
xillerat sobre diferents disciplines, a fi que ampliïn els seus coneixements i es despertin 
vocacions científiques i professionals.
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Per a l’edició 2017 de l’EstiURV, es van proposar 8 cursos, que es van impartir al llarg de 
la segona setmana de juliol, i hi van participar 133 alumnes.

• Robòtic@

• Microorganismes en el teu got

• Formes tridimensionals amb eines informàtiques: del modelat a la impressió 3D

• Introducció a l’enginyeria mecànica assistida per ordinador

• Generació de formes tridimensionals amb eines tradicionals i informàtiques

• Química i bioquímica

• La internet de les coses

• Introducció al dibuix tècnic a les enginyeries mitjançant modelatge 3D

• English Matters

Conferències divulgatives

Amb l’objectiu d’atraure els estudiants de secundària al món de la ciència i el coneixe-
ment, l’Oficina d’Orientació Universitària organitza una sèrie de conferències de temàti-
ques diverses. Els centres de secundària poden sol·licitar gratuïtament les xerrades entre 
l’oferta disponible.

Al llarg del curs s’han impartit 104 conferències entre els 80 títols diferents que s’han ofert.

Fires, salons i jornades d’orientació universitària

Al curs 2017-18 s’ha fet una aposta per focalitzar la presència de l’Oficina d’Orientació 
Universitària en fires i salons d’orientació educativa i reduir-la en altres esdeveniments 
generalistes. Al curs 2016-17 hem tingut presència a:

Fires Jornades d’Orientació Universitària

 – Unitour-Mallorca
 – Fòrum Jove d’Amposta
 – Saló de l’Ensenyament de Barcelona
 – Espai de l’Estudiant de Valls
 – Fira Universitària d’Igualada
 – University Day Tarragona
 – Fira de l’Ocupació i Mobilitat

 – De la Segarra
 – De Mollerussa
 – Estic Perdut! Què puc estudiar? De 

Reus

D’altra banda, també s’ha fet arribar materials de promoció a:

• Estand del Consell Interuniversitari de Catalunya a la fira Aula Madrid

• Punt d’Informació Juvenil de Gavà

• Fira de l’Estudiant del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès

• XVII Jornadas de Orientación Universitaria del Colegio Nuestra Señora de la 
Consolación de Castelló


