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El curs 2014-2015 ha suposat un període de consolidació i de creixement de la Càtedra 

d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili en tots els seus àmbits d'actuació. 

A nivell de recerca cal remarcar la finalització de diferents investigacions iniciades en el 

període fundacional de la Càtedra, així com l'elaboració d'un capítol del prestigiós 

informe FOESSA, la publicació de més rellevància a Espanya entorn de la pobresa i 

l'exclusió social. 

En l'àmbit de la formació, la Càtedra ha continuat amb la col·laboració amb la URV 

Solidària en actes formatius amb format de curs i amb entitats com el ECAS 

(Coordinadora d'Entitats d'Acció Social de Catalunya) oferint càpsules formatives 

destinades a estudiants i al públic en general. 

A nivell de transferència de coneixement s'ha assessorat diferents organismes públics, 

especialment ajuntaments del territori, sobre qüestions que afecten els plans d'inclusió 

social i les taules de pobresa energètica. També hi ha una intensa col·laboració amb 

entitats privades d'acció social (Taula del Tercer Sector, ECAS, Càritas Catalunya, etc.) 

a l'hora de realitzar assessorament en matèria d'anàlisi de les problemàtiques d'exclusió i 

inclusió social. 

En definitiva, la Càtedra ha elaborat un programa d'activitats amb un elevat rigor 

científic i amb una àmplia repercussió social, com es desprèn dels 450 participants 

acumulats en les diferents activitats realitzades. 

Des d'aquí volem agrair la implicació de la URV, de la Fundació Endesa i de tots 

aquells que amb el seu treball i / o participació han fet possible l'èxit de les activitats 

que organitza o en què participa la Càtedra. Entre tots anem construint una línia de 

posicionament de la universitat com a universitat inclusiva a través de la innovació 

social. 

 

 

Àngel Belzunegui Eraso 

Director de la Càtedra d'Inclusió Social 
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1. Recerca 

 

La Càtedra d’Inclusió Social continua participant en les següents recerques: 

1.1 Recerca Discapacitat i Pobresa. Finançada per Fundación ONCE, que té prevista la 

seva finalització aquest any 2015. 

1.2 Recerca Acció social de l’Església i la seva contribució a la cohesió social, 

Finançada per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de 

Catalunya, que té prevista la seva finalització al novembre 2015. 

1.3 Coordinació científica del projecte Encyclopédie des Migrants, presentat i aprovat 

per la UE amb partenariat d’universitats franceses i espanyoles.  

1.4  VII Informe FOESSA, on la Càtedra d’Inclusió Social és responsable d’un capítol 

de la publicació, entorn a l’impacte de la pobresa per raó de gènere. 

   

2. Transferència de coneixement 

2.1 Participació com a institució membre de la Taula de la pobresa energètica.  

Dia: Diverses trobades al llarg del període 2014-2015. 

Lloc: Diferents seus dels Ajuntaments de Tarragona i Reus 

Descripció: La Taula de la pobresa energètica és un espai institucional orientat a la 

recerca d’alternatives i solucions per garantir l’accés al subministrament energètic per 

les famílies que tenen dificultats per fer front al pagament. Es constitueix el maig de 

2014 i hi formen part, a més de la Càtedra, els Ajuntaments de Tarragona i Reus, la 

Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana del Consum, l’Institut Català d’Energia, 

representants de les principals companyies subministradores, la Càtedra UNESCO de 

Sostenibilitat, entre altres. 

Participants: Ajuntaments de Tarragona i Reus, així com diverses entitats i organismes 

socials del territori. 

 

2.2 Suport tècnic a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.  

La Càtedra d’Inclusió Social segueix mantenint la col·laboració amb l’IMSS, de manera 

ininterrompuda des de l’inici de la seva creació, l’any 2011. Concretament, es realitzen 

tasques de suport tècnic i assessorament a l’Observatori Social de Tarragona. 

 

2.3 V Congrés de la Red Española de Políticas Sociales (REPS) 

http://www.foessa2014.es/informe/
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=6&num_noticia=446398
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Dia: 05/02/2015 i 06/02/2015 

Lloc: Palau Macaya – Barcelona 

Descripció: participació en el prestigiós congrés científic de la REPS mitjançant la 

presentació de dues ponències, una sobre discapacitat i pobresa i una altra sobre el paper 

econòmic de les persones joves a les llars vulnerables, per part de l'equip de la Càtedra. 

A més, el director de la Càtedra ha estat el responsable del panell Discapacitat i 

polítiques socials en aquest congrés. 

 

2.4 Grup d’experts en Educació proposat pel Consejo de la Juventud de España. 

Dia: 11/04/2015 

Lloc: Consejo de la Juventud de España – Madrid 

Descripció: reunió del grup d’experts encarregat d’assessorar a aquest organisme en 

matèria educativa i social. Es pren part de la sessió de posada en marxa del grup.  

 

 
Fotografia del grup d’experts en educació convocat pel Consejo de la Juventud de España (CJE). Font: 

CJE. 

 

 

3. Formació 

 

3.1 I Càpsula formativa “10 anys construint sector”.  

Dia: 5/11/2014 
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Lloc: Campus Catalunya - URV 

Descripció: En col·laboració amb ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) s’organitza 

la primera de les tres càpsules formatives orientades al coneixement en acció social i 

dirigides a estudiants i professionals de l’àmbit social. La primera càpsula va a càrrec de 

Joaquim Sabater (Observatori del Tercer Sector) i Vivian Cano (coordinadora territorial 

d’ECAS Tarragona). 

Participants: 60. 

Novembre de 2014. 

 

3.2 “Els dijous cooperactius: Noves formes d’activisme social, política i acció”.  

Lloc: Facultat de Medicina de la URV 

Dies: 20/11/2014; 27/11/2014; 04/12/2014 

Descripció: Cicle de conferències obertes al públic en general que s’ha realitzat, en 

col·laboració amb el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, els 

mesos de novembre i desembre de 2014. Aquest cicle dóna la possibilitat de conèixer 

les diferents visions sobre les noves formes d'activisme social, política i acció. 

Considerem que, amb el context actual, a nivell nacional i internacional, de canvis de 

paradigma, mobilitzacions i una societat en constant moviment, és important fer arribar 

a la nostra comunitat universitària, i a la societat en general, una aproximació del que 

passa a nivell social, el per què i el com de tot plegat, des de diferents perspectives, 

plantejaments i posicions. S’han realitzat tres xerrades: 

- Primera sessió. Sessió inaugural. “Conflictes contemporanis. Desigualtat i 

governança”, a càrrec d’Arcadi Oliveres (UAB), 

- Segona sessió. Presentació de la campanya Oxfam-Intermón “Acabem amb la 

desigualtat extrema: és l’hora de canviar les regles”. Amb Francesc Mateu 

(Director d’Oxfam-Intermón Catalunya), Eduard Sagrera (Oxfam-Intermón), 

Xavier Coca (URV). 

- Tercera sessió. Sessió de cloenda. Taula rodona: “Els moviments socials en el 

context global. Noves formes d’activisme social”, amb Xavier Joanpere, Jordi 

Calvo (Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs) i Albert Sales (UPF). 

Participants: 70. 

 

3.3 Cicle de cinema “El cinema per a canviar el món”.  

Lloc: Casal de la Dona – Reus 
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Dies: 26/11/2014; 03/12/2014; 09/12/2014; 17/12/2014. 

Projecció de 4 pel·lícules vinculades a les formes d’activisme social (Juan Nadie, La 

chinoise; Pan y Rosas, La Batalla de Seattle) i debat al voltant de la temàtica del cicle. 

En col·laboració amb el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària i 

amb l’Aula de Cinema de la URV.  

Participants: 30. 

 

3.4 II Càpsula formativa “Renda Garantida de Ciutadania”.  

Dia: 25/02/2015 

Lloc: Campus Catalunya - URV 

Descripció: En col·laboració amb ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) s’organitza 

la segona de les tres càpsules formatives orientades al coneixement en acció social i 

dirigides a estudiants i professionals de l’àmbit social. Aquesta càpsula compta amb la 

participació de Teresa Crespo (ECAS) i Guillermo Fernández Maíllo (Cáritas España). 

Participants: 60. 

 

 
Fotografia de la II Càpsula formativa “Renda Garantida de Ciutadania”. Font: Càtedra d’Inclusió Social 

de la URV 

 

3.5 III Càpsula formativa “Relacions públic-privades”.  

Dia: 22/04/2015 
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Lloc: Campus Catalunya - URV 

Descripció: En col·laboració amb ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) s’organitza 

la darrera de les tres càpsules formatives orientades al coneixement en acció social i 

dirigides a estudiants i professionals de l’àmbit social. Aquesta càpsula compta amb la 

participació de Xavier Puig (ECAS) i Nekane Navarro (consultora social). 

Participants: 60 

 

Fotografia de la III Càpsula formativa “Relacions públic-privades”. Font: Càtedra d’Inclusió Social de la 

URV 

 

 

4. Divulgació científica  

 

 

4.1 Número IV de la Revista Quaderns per a la Inclusió Social. Aquest darrer 

número, publicat el 2015, es titula “La vivienda en la crisis: la promoción del alquiler y 

el alquiler social desde una perspectiva comparada”, de les autores Elga Molina Roig, 

Rosa María García Teruel i Núria Lambea Llop. Es pot consultar íntegrament aquí. 

 

 

http://issuu.com/publicacions-urv/docs/9788484243731
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4.2 Presentació del VII Informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social 

a Catalunya.  

Dia: 26/02/2015. 

Lloc: Conferència Episcopal Tarragonense (Barcelona). 

Descripció: Presentació de l’Informe de la Fundació FOESSA (Foment d’Estudis 

Socials i de Sociologia Aplicada) sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, 

amb els resultats de l’Enquesta sobre Integració i Necessitats Socials, 2013. L’acte ha 

estat presidit pel cardenal arquebisbe de Barcelona i responsable episcopal de Càritas 

Catalunya, Lluís Martínez Sistach, acompanyat de la Dra. Carme Borbonès, presidenta 

de Càritas Catalunya, del Sr. Francisco Lorenzo, coordinador d’Estudis, Comunicació, 

Sensibilització i Incidència de Càritas Espanyola, i del Dr. Àngel Belzunegui, director 

de la càtedra d’inclusió social de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona. Han estat 

presents a l’acte, els representants de les Càritas Diocesanes dels deu bisbats de la 

Tarraconense, entre ells alguns directors i delegats episcopals.  

Participants: 20. 

 

 
Fotografia de l’acte de presentació del VII Informe Foessa. Font: Càtedra d’Inclusió Social de la URV 

 

4.3 Participació al Programa de Màster 2 Politiques de la ville et développement 

territorial, de la Universitat de Montpeller 3. 

Dia: 30 de març de 2015. 
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Lloc: Universitat de Montpeller 3. 

Descripció: Hi participen el Director de la Càtedra, Dr. Àngel Belzunegui, i el tècnic de 

la Càtedra, Dr. Francesc Valls, com a convidats per a exposar els fruits del treball 

acadèmic i de recerca sorgit de l’experiència de la Càtedra d’Inclusió Social, en dues 

sessions entorn a l’estudi sociològic del vincle social, de la pobresa, l’exclusió social i 

els barris desfavorits.  

Participants: 10. 

 

4.4 Presentació de DIXIT Tarragona. La Directora Honorífica de la Càtedra, la Dra. 

Carme Borbonès, realitza una conferència titulada “Recerca per a la innovació social: 

un compromís compartit”, en el marc de la presentació de DIXIT Tarragona. Enllaç 

amb més material de la jornada. 

Lloc: Casa del Mar - Tarragona 

Dia: 11/05/2015 

Participants: 30. 

 

Fotografia de l’acte de presentació de DIXIT Tarragona. Font: Càtedra d’Inclusió Social de la URV 

 

 

4.5 I Jornada “El teixit comunitari, l’eina de treball en territori d’exclusió social”. 

Dia: 29/04/2015. 

http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/11032015_presentacio_dixit_tarragona_carme_borbones
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Lloc: Campus Catalunya URV 

Descripció: La jornada està coorganitzada per la Càtedra d’Inclusió Social juntament 

amb la Fundació Casal l’Amic i el Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball 

Social de la URV. Estructurada en diverses ponències i tallers participatius, aquesta 

jornada avalua el paper de les entitats del Tercer Sector com una alternativa real per a la 

creació de sinergies entre recursos i la població, potenciant la intervenció 

socioeducativa al territori. 

Participants: 110. 

 

 
Fotografia de la sessió inaugural de la jornada “El teixit comunitari, l’eina de treball en territori 

d’exclusió social”. Font: Càtedra d’Inclusió Social de la URV 

 

 

5. Altres 

 

5.1 Signatura i presentació de l’acord de col·laboració entre la Fundación 

ENDESA i la Càtedra d’Inclusió Social. 

Dia: 04/03/2015 

Lloc: Rectorat URV 
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Descripció: La Fundación Endesa i la Universitat Rovira i Virgili han signat un conveni 

de col·laboració per a donar continuïtat a les activitats de la Càtedra d’Inclusió Social de 

la mateixa universitat. Per part de la Fundación Endesa, han estat presents en la 

signatura el president, Sr. Rafael Miranda, i el director general, Sr. José Antonio 

Gutiérrez. Per part de la Universitat, el Dr. Jordi Tous, vicerector de d’Universitat i 

Societat en representació del rector (absent per ser de viatge a l’estranger) i el director 

de la Càtedra, el Dr. Angel Belzunegui. També han assistit a l’acte representants de 

l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV). 

 

 

 
Fotografia de l’acte de signatura del conveni entre la Fundación Endesa i la Càtedra d’Inclusió Social de 

la URV. Font: Càtedra d’Inclusió Social de la URV 

 

5.2. Contracte amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona: Gestió de 

la web de l’Observatori Social de Tarragona i col·laboració en la realització de 

projectes socials en el marc de la xarxa per a la inclusió social de Tarragona. 12 de 

gener de 2015 al 31 de desembre del 2015.  

 

5.3. Col·laboració amb CECAS (Centre Català de Solidaritat) per a la celebració 

del 20è aniversari d’aquesta entitat dedicada a la rehabilitació de les toxicomanies.  

Treball conjunt i assessorament per a l’organització d’una jornada científico-divulgativa 

per a commemorar els 30 anys d’existència del CECAS i per a la gestió de dades 

d’usuaris de l’entitat.   

  

5.4. Comissió URV per a la inclusió de persones amb discapacitat 
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La Càtedra és membre de la Comissió específica de la URV per a facilitar la inclusió de 

les persones amb discapacitat. 

 

5.5 La Càtedra forma part de la Comissió de la URV Solidària 

El director de la Càtedra és membre de la Comissió de la URV Solidària amb la qual 

s’han establert vincles de col·laboració. 

 

5.6. Treball conjunt amb la Càtedra d’Habitatge de la URV 

La Càtedra ha començat una línia de col·laboració amb la Càtedra d’Habitatge de la 

URV amb la finalitat de realitzar assessorament mutu en matèria d’inclusió social i 

accés a l’habitatge. 

 

 

 

6. Quadre resum 

 

Núm. Descripció Participants 

1 Formació 280 

2 Divulgació científica 170 

Total de les activitats organitzades 450 

Nota: s’incorporen només les activitats on els ponents hi han anat en representació de la Càtedra (no 

s’inclouen, per tant, aquelles on han participat per la seva condició de professorat de la URV) 


