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L’ànima de la URV
Moderna, excel·lent i original. Així 
és la Universitat Rovira i Virgili que 
m’imagino: adaptada als canvis 
tecnològics d’un món global i referent 
per la seva excel·lència en docència, 
recerca i transferència. Una universitat 
que posa  les persones (professorat, 
personal d’administració i estudiantat) 
al centre de la política universitària, 
en què la generació de coneixement 
acaba revertint en el progrés econò-
mic i cultural del territori i en la millora 
del benestar social. Som i hem de 
continuar sent motor de l’ocupa-
bilitat de les nostres comarques.
Al curs 2017-18 hem continuat pro-
gressant en el ferm compromís amb 
les persones i les empreses del territori.  
Hem fet aquest camí recollint bons re-
sultats en docència, recerca, innovació 
i transferència de coneixement, com 
demostren els diferents rànquings.
Les classificacions són importants per 
al prestigi nacional, estatal i internaci-
onal, alhora que esdevenen un estímul 
per seguir avançant cap a l’excel-
lència. Però no ho són tot. També 
hem de dirigir els nostres esforços 
a formar persones autònomes, críti-
ques i ètiques per tal que esdevinguin 
professionals competents, respon-
sables, compromesos i solidaris.

María José Figueras
Rectora de la Universitat Rovira i Virgili

CAMPUS TERRES DE L’EBRE
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El prestigi i el posicionament internacional 
assolit per la URV conviden a mirar endavant,

a augmentar cada dia el nivell d’exigència 
per millorar la institució. Som motor de 

desenvolupament i la responsabilitat ens 
obliga a repensar-nos per perfeccionar 

cada dia la manera com donem resposta 
als reptes que planteja la societat.

Nascuda el 1991, la URV ha escalat 
en reconeixement i projecció 
internacional fins a situar-se al nivell 
d’universitats molt més grans i amb 
molta més trajectòria. Conservar la 
visió jove ha estat la principal virtut 
d’una institució que ha demostrat 
un gran dinamisme, capacitat 
per adaptar-se als canvis i un alt 
nivell d’exigència per la qualitat. 
La inserció en l’entorn 
socioeconòmic i la promoció 
d’àmbits d’especialització 
coincidents amb les potencialitats 

del sud de Catalunya li han 
donat un valor afegit i diferencial, 
en estret compromís amb 
el desenvolupament social i 
econòmic. Tot plegat s’ha fet 
prioritzant la millora contínua tant 
en formació com en recerca. De 
fet, la Universitat és referent en 
diversos àmbits internacionals, 
com la inserció territorial i la 
productivitat de la recerca. 
Els rànquings de referència 
confirmen els avenços aconseguits 
gràcies a la bona feina de tota la 

comunitat universitària,  que ha 
posicionat  la URV al mapa del 
món. En un context cada cop 
més divers, la construcció d’un 
model de servei públic de qualitat 
ha permès a la institució situar-se 
com una universitat de referència. 
De fet, segons l’U-Ranking, 
que han elaborat conjuntament 
la Fundación BBVA i l’Institut 
Valencià d’Investigacions 
Econòmiques, la Universitat ocupa 
el quart lloc de l’Estat pel que fa 
a rendiment en docència, recerca 

i desenvolupament tecnològic. 
Aquesta classificació avalua 
indicadors de 61 universitats de 
tot l’Estat espanyol. Els bons 
resultats no ens fan relaxar, 
sinó tot el contrari. Sabem que 
l’única forma de seguir sent 
útils a la societat és mantenir 
ben alt el compromís per 
l’exigència i la qualitat, estar 
desperts i ser flexibles davant 
dels reptes que impulsen el 
món. El futur encara ha d’arribar 
i la URV en vol formar part.

CAMPUS CATALUNYA

ARWU - Rànquing de Xangai

Academic Ranking of World Universities (2018) 701-800

Times Higher Education

World University Rankings (2018) 401-500

Young University Ranquings (2018) 78

Europe Teaching Rankings (2018) 76-100

quals destaquen el Diccionari 
d’ús dels verbs catalans (amb 
Anna Montserrat) i l’obra Pompeu 
Fabra: vida i obra (amb Joan Solà). 
L’Any Pompeu Fabra commemora 
els 150 anys del naixement 
d’una figura exemplar en l’àmbit 
acadèmic, que va consagrar la 
seva feina a la cerca de solucions: 
va codificar i modernitzar la 
llengua catalana, i la va fer apta 
per als diversos estils i funcions.

Jordi Ginebra, catedràtic del 
Departament de Filologia Catalana, 
és comissari de l’Any Pompeu 
Fabra nomenat per la Generalitat. 
Ha participat en nombrosos 
projectes de recerca sobre 
sintaxi, lexicologia, fraseologia, 
llengua estàndard i història de la 
llengua. És autor o coautor de 
tretze llibres i de més de cent 
articles en revistes especialitzades 
o volums col·lectius, entre els 

Jordi Ginebra
COMISSARI DE L’ANY POMPEU FABRA

Nous
horitzons, 

nous reptes



7%  
més d’estudiants 

de màster
El nombre d’estudiants de 

màster i doctorat va créixer 
sensiblement al curs 2017-

18. Els 1.348 matriculats 
de màster representen un 

increment del 24,2% sobre el 
curs 2014-15.

8,41
de valoració a les 

pràctiques externes 

curriculars
Durant el curs 2017-18, 1.943 
estudiants van fer pràctiques externes 
en empreses i institucions. En general, 
el nivell de satisfacció que mostren a 
les enquestés és molt alt.

La societat necessita professionals 
motivats, reflexius i amb esperit 
crític, preparats per afrontar 
reptes cada cop més complexos. 
A la URV hem integrat la millora 
contínua a la preparació del 
cos docent i també als plans 
d’estudis: innovem per fer 
avançar de la mà el coneixement 
i el creixement personal. Volem 
que el catàleg d’ensenyaments 
sigui una font d’oportunitats per 
enfocar la trajectòria professional 
i vital dels joves. Per això, hem 
obert un diàleg permanent amb 

l’entorn social i econòmic, i 
en recollim les necessitats.
Durant el curs 2017-18 hem posat 
en funcionament dos graus  
—Enginyeria Biomèdica i 
Enginyeria de Bioprocessos 
Alimentaris— i hem modificat 
el grau de Química —amb un 
nou itinerari en anglès amb vint 
places; hem estrenat tres màsters 
—Genètica, Física i Química 
Forense; Gestió d’Empreses 
Tecnològiques, i Gestió 
d’Empreses Turístiques— i un nou 
programa de doctorat —Ciutat, 

Territori i Planificació Sostenible. 
A més, hem posat en marxa 
el grau de Màrqueting a l’ESIC 
(Business & Marketing School). 
En general, el programa de 
doctorat ha viscut una gran 
expansió els últims anys, i al curs 
2016-17 es van defensar 234 tesis.
Pel que fa a l’acreditació de 
titulacions oficials, quatre centres 
van dur a terme l’autoavaluació 
durant el curs 2017-18, i un grau 
i vuit màsters van rebre la visita 
del comitè d’avaluació extern, 
necessària per obtenir l’acreditació 

oficial. També els 24 programes 
de doctorat es troben en procés 
d’acreditació. L’acompanyament 
i l’assessorament als estudiants 
en la seva etapa formativa 
han esdevingut prioritats 
estratègiques. Complir les 
expectatives dels universitaris en 
els vessants teòric i pràctic, el 
bon nivell de resultats acadèmics 
—el 81% dels estudiants han 
acabat la formació en el mínim 
temps previst al pla d’estudis— i 
la reducció de l’abandonament 
són el nostre objectiu.

La URV té la missió de generar coneixement 
útil. Això implica estar en contacte 

permanent amb les tendències per poder 
adaptar de forma contínua el catàleg 
d’ensenyaments a les necessitats de 

formació que demana la societat. L’objectiu 
és generar oportunitats en un context cada 
cop més divers: escoltar, entendre i créixer.

“Metodologies docents per estimu-
lar l’interès per una matèria amb 
la complicitat de la societat”, una 
pràctica que s’aplica des de fa deu 
anys a un col·lectiu de 1.300 es-
tudiants de la Facultat de Ciències 
Jurídiques. Personalitats rellevants 
participen a classe i se sotmeten 
a les preguntes dels estudiants. 

La Generalitat va distingir el 2017 
Antoni Carreras, professor de 
Dret Públic, amb el Premi Jaume 
Vicens Vives a la qualitat docent. La 
institució va reconèixer el projecte 

Premi a la
metodologia docent
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El futur
té la paraula
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A la URV traspassem la frontera del 
coneixement perquè ens hem proposat 

aportar el màxim valor a la societat. Ens 
hem compromès a desenvolupar un

model de recerca propi, exigent amb 
la qualitat i enfocat a l’impacte social 
dels resultats. Volem seguir avançant 

i la recerca ens marca el camí.

La URV treballa cada dia 
per esdevenir una universitat 
capdavantera en la generació 
de coneixement. Buscar 
respostes a reptes cada cop 
més complexos fa necessari un 
gran esforç d’especialització i, al 
mateix temps, alinear diferents 
àmbits científics dins i fora de 
la Universitat a la recerca de 
solucions comunes. La implicació, 
l’exigència del personal, la 
promoció i l’atracció de talent 
són condicions bàsiques per a 

la universitat de qualitat, plural, 
compromesa i útil que volem. 
Les persones són els màxims 
exponents de la recerca. 
Per dur-la a terme, els 
investigadors s’organitzen en 
grups de recerca de tots els 
àmbits de coneixement.  
La fortalesa de la recerca s’ha 
demostrat, d’una banda, en el 
posicionament de la Universitat 
als rànquings internacionals 
i, de l’altra,  en la capacitat 
per sumar actors de recerca 

diferents i plantejar projectes 
d’excel·lència, enfocats a dotar-
se amb finançament competitiu. 
Al curs 2017-18, va participar 
en quatre projectes nous del 
programa Horitzó 2020, amb 
un import concedit d’1,8 
milions d’euros. Els recursos 
competitius aconseguits de fons 
internacionals, sobretot de la Unió 
Europea, van representar el 28% 
del total de recursos captats.
Precisament, un indicador del 
nivell de competitivitat de la 

La frontera
del coneixement 15,3

citacions

per article
La URV és l’onzena 
universitat de l’Estat 

espanyol en mitjana de 
citacions per article: 15,3, 
segons Essential Science 

Indicators (2007-17).

142
grups de 

recerca
Els investigadors s’organitzen en 
142 grups de recerca i cadascun 

té una mitjana de 6,5 doctors. 
89 han rebut el reconeixement 

extern de la Generalitat.

SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS

recerca és que el 50% dels articles 
publicats l’any 2017 van ser en 
col·laboració amb institucions 
internacionals, sobretot europees 
i nord-americanes. En aquest 
sentit, 117 articles publicats 
en el període 2007-2017 han 
rebut la consideració de Highly 
Cited Papers (HCP) i es troben 
entre l’1% dels documents més 
citats del món de les seves 
especialitats. En l’etapa 2002-
2012, els HCP de la URV eren 
pràcticament la meitat, 63.

Manola Brunet, catedràtica de 
Geografia Física de la URV i 
professora visitant de la Unitat de 
Recerca Climàtica de la Universitat 
d’East Anglia (Norwich, Regne 
Unit), dirigeix el Centre en Canvi 
Climàtic de la URV. Recentment 
ha estat escollida presidenta de 
la Comissió de Climatologia de 
l’Organització Meteorològica 

Mundial, com a reconeixement 
a la seva expertesa internacional 
en el rescat i desenvolupament 
de dades climàtiques de qualitat 
i homogeneïtat provades. Brunet 
ha desenvolupat sèries de 
temperatura espanyola ajustades 
a l’escala diària, amb les quals ha 
documentat el canvi tèrmic a llarg 
termini a l’Espanya peninsular. 
Són indicadors que ha utilitzat a 
bastament el Govern estatal en 
informes sobre canvi climàtic a la 
Convenció marc de l’ONU.

Manola Brunet
SEGUIR EL RASTRE AL
CANVI CLIMÀTIC



Un projecte
per compartir

El context social i econòmic exigeix a les 
institucions d’educació superior una alta capacitat 

de lideratge per afavorir el desenvolupament. A 
la URV som conscients que el futur el guanyarem 

entre tots, per això plantegem projectes que 
contribueixin a estrènyer les relacions entre 

la indústria, les universitats i els centres 
de recerca a l’entorn del coneixement.

La recerca que es fa a la 
URV ha generat 24 nous 
projectes empresarials en 
els últims dotze anys, dels 
quals el 2017 se’n mantenien 
vigents un 62%. La mitjana de 
supervivència de les empreses 
espanyoles és pràcticament la 
meitat, segons l’OCDE.

La Universitat vol facilitar la 
transferència de coneixement, 
per la qual cosa planteja espais 
de trobada a altres institucions 
del món públic i privat per gestar 
solucions amb perspectiva 
global. Un canal de cooperació 
directa, que alinea els interessos 
de la institució i els d’empreses i 
administracions, és el Centre de 
Transferència de Tecnologia (CTTi) 
de la Fundació URV. 179 entitats 
van executar 345 contractes 
de transferència en cooperació 
amb el CTTi al llarg del 2017. El 

volum d’ajudes i contractes va 
assolir els 4,6 milions d’euros.
L’activitat de recerca i 
desenvolupament ha incrementat 
la producció científica, la 
visibilitat i les tesis defensades. 
Això ha afavorit la generació i la 
transferència de coneixement i el 
nombre i les característiques dels 
contractes de cooperació del CTTi. 
El detall dels projectes mostra 
la transversalitat de solucions 
en què treballa la Universitat. Un 
56% dels contractes (101) s’han 
signat amb empreses privades i 

un 29%, amb administracions 
i empreses públiques. La resta 
són associacions, fundacions 
i universitats, entre altres. 
La generació de coneixement 
d’avantguarda permet també 
detectar oportunitats de mercat. 
Així, doncs, amb el suport del 
CTTi, els últims anys s’han 
constituït més de vint projectes 
empresarials amb participació de 
professors i joves investigadors. 
Al curs 2017-18 va iniciar 
l’activitat una nova empresa 
derivada (spin-off), Creatsens 

Health, que crearà eines per 
controlar la funció renal. A 
més, la URV va reconèixer la 
societat Prokey Drinks com a 
empresa emergent (start-up). 
Un nou espai de col·laboració, 
que permetrà eixamplar la visió 
i els horitzons de la institució, 
serà el Centre Interuniversitari 
de Recerca en Ciberseguretat 
de Catalunya (CYBERCAT). 
Aquest organisme, que va 
iniciar la tramitació el 2017, el 
coordina la URV i hi participen 
altres universitats catalanes.
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MAS DELS FRARES

del Coneixement i el Dret Duaner. 
També vol ser un referent en la 
formació especialitzada d’aquest 
àmbit, una branca molt important 
del dret financer que engloba tota la 
normativa jurídica que fa referència 
al comerç internacional.

La URV té vint càtedres que fan 
d’altaveu de les activitats de recerca 
i formació, alhora que conviden a la 
col·laboració sectorial. La darrera 
a iniciar l’activitat va ser la Càtedra 
de Dret Duaner, que rep el patrocini 
de la Fundació per a la Difusió 

Dret Duaner, la vintena càtedra URV

24
empreses

creades en el

període 2005-2017 

48
patents 

internacionals 
Entre els anys 2013 i 2017, 
la recerca feta a la URV va 

registrar 43 patents prioritàries 
i 48 patents internacionals. 
Només l’any 2017 se’n van 

registrar 11 de prioritàries i 13 
d’internacionals.
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Centenars d’estudiants i investigadors de tot 
el món han arribat atrets per la URV i han 

contribuït a enriquir-ne la visió. La seva manera 
diversa i global d’enfocar els reptes, i la dels 
estudiants i professors locals que han tornat 
aquí després d’experiències internacionals, 
és un dels valors principals de la institució.

Reforçar el caràcter propi distintiu 
i assolir al mateix temps un 
posicionament internacional 
competitiu és prioritari. Per formar 
ciutadans globals cal eixamplar la 
base cultural de la Universitat i atreure 
talent de tot el món, objectiu que 
s’ha anat aconseguint en els últims 
anys amb la implicació de tots els 
centres i la consolidació d’aliances 
estratègiques de la URV a escala 
global. La Universitat disposa d’un 
programa d’acollida adaptat, que 

facilita la immersió d’estudiants 
i personal. Però, més enllà del 
clima i les facilitats d’acollida, 
ha estat clau el desplegament 
d’un protocol que permet 
obtenir titulacions conjuntes amb 
universitats d’altres països. 
Els estudis de postgrau, necessaris 
per fer competitiva la recerca, 
han estat els principals canals de 
captació. Durant el curs 2017-
18, un 25% dels estudiants de 
màster eren estrangers i en el 

cas de doctorat, la proporció 
ha arribat a un 40%.
Una de les línies de treball ha 
estat normalitzar la presència de 
l’anglès a tots els nivells de la 
comunitat universitària. S’ha posat 
en marxa el Pla d’acreditació de 
la docència en anglès i s’ha ofert 
un itinerari del grau de Química 
exclusivament en aquesta llengua.
Hi ha una dada que demostra 
el grau d’internacionalització 
assolit: fins a un 50% de les 

publicacions científiques de la URV 
són resultat de col·laboracions 
amb institucions d’altres països. 
Aquest mateix posicionament 
es corrobora en la capacitat per 
organitzar congressos científics 
amb ressò internacional. Entre 
els anys 2013 i 2017, el Centre 
Internacional de Congressos 
Catalunya Sud en va gestionar 65. 
Dels 9.254 participants, un 28% 
eren estrangers, pràcticament 
tants com públic local (31%).

El món
en la mirada

442
ajuts de 

mobilitat
La URV va tramitar 442 ajuts 

per a estudiants i personal de 
mobilitat internacional durant 
el curs 2017-18, que sumen 

més de 800.000 euros.

41% 
de tesis 

amb menció 

internacional
Un 41% de les tesis que es 
van presentar el 2017 van 
rebre la menció internacional. 
Això implica que el doctorand 
ha fet una estada mínima 
de tres mesos a l’estranger 
i presenta part de la tesi en 
llengua estrangera.

CAMPUS SESCELADES

Titulacions 
internacionals, una 
aposta estratègica
SMiLE és un programa 
especialment dissenyat per a 
estudiants Erasmus entrants 
al Departament d’Estudis 
Anglesos i Alemanys de 
la URV. L’objectiu és oferir 
exercicis d’inserció laboral als 
estudiants estrangers Erasmus 
i promoure l’aprenentatge 
de llengües estrangeres a 
secundària. Els estudiants 
fan d’assistents lingüístics a 
secundària i obtenen 6 crèdits 
ECTS després de 40 hores de 
pràctiques. Al curs 2018-19 
arribarà a la desena edició.



La URV ha adoptat un model de gestió 
responsable que implica tota la comunitat. 

El compliment dels compromisos davant 
de la societat obliga no només a coordinar 

esforços per incrementar l’eficiència interna 
sinó a traslladar aquesta exigència a totes les 

empreses i institucions que hi tenen relació.

4% 
més d’articles 

publicats
La recerca ha incrementat la 
producció científica, la visibilitat 
i les tesis defensades. L’any 
2017 es van publicar 1.313 
articles en revistes indexades 
(Web of Science i SCOPUS), 
un 4% més que el 2016.

8% 
de reducció 

d’emissions de CO2
El Pla de medi ambient ha 

aconseguit en el període 2011-
16 reduir el consum d’electricitat 
(14%), paper (28%), aigua (10%) 

i les emissions de CO2 (8%).

La Universitat és una comunitat 
complexa i diversa, l’espai de 
treball que comparteixen de 
forma quotidiana més de 16.500 
estudiants i treballadors. La 
sensibilització i el compromís de 
tothom és imprescindible per garantir 
l’eficiència i l’eficàcia de la institució, 
i aquest esforç es constata en la 
millora progressiva de la majoria 
d’indicadors globals de rendiment. 
Gràcies a la implicació activa de 
tothom, la producció científica i la 

qualitat de la formació s’han situat 
als rànquings internacionals al 
mateix nivell que altres institucions 
que hi destinen molts més recursos 
per publicació científica i estudiant. 
El nombre d’articles científics 
publicats, de fet, va créixer un 
7% entre els anys 2015 i 2017.
El Pla de qualitat global estableix 
un model integral de millora 
continuada, amb criteris que 
s’apliquen a totes les branques 
d’activitats de la Universitat 

—la docència, la recerca i la 
transferència de coneixement— i 
també a la millora de la gestió, a l’ús 
responsable i eficient dels recursos. 
Els resultats obtinguts s’avaluen 
de forma periòdica, fet que permet 
agafar perspectiva dels reptes 
assolits i implantar nous objectius. 
L’ús equilibrat dels recursos inclou el 
compromís amb la sostenibilitat. El 
Pla de medi ambient ha aconseguit 
reduir els consums d’electricitat, 
paper i d’emissions de CO2.

Més enllà de la divulgació científica 
i de la responsabilitat de fer arribar 
el coneixement a la societat amb 
llenguatge adaptat segons els 
públics, la Universitat té un gran 
compromís amb l’obertura i la 
transparència de la gestió. Així, 
doncs, cada any es publiquen 
al web institucional informes 
anuals sobre formació, recerca, 
tercera missió, les persones que 
fan la URV, i eficàcia i eficiència 
en l’ús dels recursos.

àgil de projectes”, de Jordi 
Pujol, Cristian Martínez, Daniel 
Torné i Gerard Cuello, del Servei 
de Recursos Informàtics i el 
Servei de Recursos Educatius; 
“Implementació de la tecnologia 
RFID al CRAI. Modernització del 
servei de préstec i foment de 
l’autoservei”, de Josepa Rius, 

Montserrat Olivé, Carme Montcusí 
i Laura Tormo, del Centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge 
i la Investigació (CRAI), i el “Pla 
de continguts per a mitjans 
socials de la Facultat de Turisme 
i Geografia”, de Xavier Llauradó 
i Albert Puente, de la Facultat 
de Turisme i Geografia.

El Consell Social de la 
URV fomenta la qualitat i la 
millora contínua de la gestió 
administrativa i tècnica interna. 
En l’edició del 2018 del premi 
Xavier López Vilar, el Consell va 
reconèixer tres propostes de 
millora elaborades pel personal 
d’administració i serveis: “Gestió 

Premiats tres projectes per optimitzar la gestió
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CRAI CAMPUS SESCELADES

Sumar
per millorar
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L’etapa de formació universitària sovint
coincideix amb la presa de consciència social

de les persones. En el seu pas per la URV, volem
implicar els estudiants en la creació d’un món

millor, més just i solidari. Per això, més enllà
d’ajudar-los a construir la seva carrera,

els facilitem formació integral i els convidem a
comprometre’s amb l’interès comú.

Fidel al compromís amb el servei 
públic, la URV aposta per donar 
contingut social a la formació de les 
persones. N’han de sortir titulats 
amb coneixements avançats i 
també actitud crítica, persones 
responsables, que hagin pres 
consciència dels problemes del 
món i siguin capaces de treballar 
en objectius comuns. Per això, 
la URV estimula la participació 
de la comunitat universitària en 
programes de desenvolupament 

social, cultural i econòmic.
L’Aprenentatge Servei (APS) és una 
acció que reforça el compromís 
de la Universitat i els estudiants 
amb l’interès comú. Amb aquesta 
iniciativa l’estudiantat du a terme 
treballs de final de grau i de 
màster aplicats a les necessitats 
concretes d’entitats sense ànim 
de lucre de l’entorn. L’objectiu 
és aportar solucions des d’una 
òptica multidisciplinària, involucrar 
estudiants de diferents àmbits 

de coneixement i satisfer tant 
les necessitats concretes de les 
entitats com la formació dels 
estudiants. Passats uns anys de la 
implantació, l’APS ha entrat en fase 
de consolidació. Al curs 2016-17 hi 
van participar 753 estudiants, que  
equivalen al 6,6% de les persones  
matriculades en estudis de grau.
Els projectes de cooperació 
internacional que impulsa el Centre 
de Cooperació al Desenvolupament 
URV Solidària contribueixen 

també a generar consciència 
sobre les necessitats que hi 
ha a escala local i global. La 
unitat mobilitza voluntaris a la 
comunitat i organitza activitats 
destinades a captar fons per a 
projectes solidaris. La cinquena 
edició de la Cursa Solidària de 
la URV va reunir més de 500 
participants i va destinar els 
beneficis al Club Vaixell, una 
entitat històrica que treballa amb 
la diversitat funcional a Tarragona.

Compromís 
amb la 

comunitat

82.248 
hores de

treball social 
Un total de 753 estudiants van 
fer projectes per a 128 entitats 

socials en el marc del programa 
Aprenentatge Servei al curs 

2016-17. Això es va traduir en 
una dedicació de més de 80.000 

hores al servei de les entitats.

4.348 
estudiants als cursos 

de Formació Permanent 
La URV s’ha compromès amb la 
formació permanent i la millora de 
competències dels professionals. 
L’any 2017 hi havia 4.348 
matriculats, dels quals 2.774 eren 
estudiants de formació contínua, 
456 de cursos de formació a mida 
i 1.118 de títols propis.

CRAI BELLISSENS

Les dones han protagonitzat 
grans avenços socials en les 
últimes dècades i malgrat que 
les discriminacions formals en 
l’àmbit jurídic ja són passat, 
queda encara molt de camí 
per recórrer per assolir la plena 
igualtat en el dia a dia amb els 
homes. La comunitat universitària 

no n’és una excepció: un 79% dels 
catedràtics són homes i només 
un 21% són dones. L’Observatori 
de la Igualtat s’encarrega 
d’implementar mesures previstes 
al Pla d’igualtat, que vetlla per 
l’equitat de gèneres en l’accés als 
llocs de feina o en la promoció 
professional, entre altres aspectes.

Promovent la igualtat de la dona



L’estudiant Alexandra Cherta,
designada ambaixadora
UNICAT a la URV

Comencen les obres de la
nova Facultat de Ciències
de l’Educació i Psicologia

El campus extens fa deu anys

Sergio Nasarre és escollit membre
de la direcció de la Xarxa Europea
per a la Recerca sobre Habitatge

Josep Guarro, nou membre de 
l’Acadèmia de la Confederació 
Europea de Micologia Mèdica

L’antropòleg Claudi Esteva,
investit doctor honoris
causa a títol pòstum

Josep Bargalló, coordinador 
de l’ICE, s’incorpora al Govern 
de la Generalitat com a 
conseller d’Ensenyament

Àngel Belzunegui, assessor 
del Parlament espanyol
en temes de ciència

La professora Mar Camacho, 
nova directora general
d’Educació Infantil i Primària

L’exrector Francesc Xavier
Grau, nou secretari
d’Universitats i Recerca

La URV és la quarta universitat
més valorada de l’Estat
espanyol segons l’U-Ranking

La professora Matilde Villarroya, 
nova directora general
d’Indústria de la Generalitat

L’investigador Jordi Miró, escollit
membre del Consell de l’Associació
Internacional per a l’Estudi del Dolor

Èxit de participació en la
caminada solidària del campus
Terres de l’Ebre en benefici
de la Marató de TV3

L’IPHES obté la distinció HR
Excellence in Research, que
atorga la Unió Europea

SETEMBRE

MARÇ

La URV, entre les 450
millors del món en química,
segons el rànquing QS

La recerca en geografia a la
URV, entre les millors del món
segons el rànquing de Xangai

El llibre Avancem junts recull
l’evolució de la URV a través
del testimoni d’exestudiants

El professor Miquel Àngel 
Pradilla rep el Premi d’Honor 
Maestrat Viu 2018

La URV, entre les 100 millors
universitats europees en
excel·lència en docència segons
el Times Higher Education

María José Figueras guanya 
les eleccions a rectora 

La URV ocupa la novena
posició del rànquing CYD
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OCTUBRE

ABRIL MAIG

JUNY

NOVEMBRE DESEMBRE GENER

L’escriptora i professora de literatura 
Margarida Aritzeta, distingida 
amb la Creu de Sant Jordi

JULIOLFEBRER

El professor Antoni Jordà
és nomenat membre de
l’Acadèmia de Bones Lletres
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SANT SALVADOR (El Vendrell) Joan Capdevila, Museu Pau Casals
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