MEMÒRIES DE LES
CÀTEDRES – URV 2011

RELACIÓ DE MEMÒRIES DE LES
CÀTEDRES URV 2011

 CÀTEDRA URV EMPRESA SOBRE EL FOMENT
L’EMPRENEDORIA I LA CREACIÓ D’EMPRESES.

DE

 CÀTEDRA UNIVERSITAT EMPRESA PER AL FOMENT DE
LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL.
 CÀTEDRA UNESCO DE DIÀLEG INTERCULTURAL A LA
MEDITERRÀNIA.
 CÀTEDRA UNESCO DE PRIVADESA DE DADES.
 CÀTEDRA DE CIÈNCIA I HUMANISME.
 CÀTEDRA
DOW/URV
SOSTENIBLE.

DE

DESENVOLUPAMENT

 CÀTEDRA ANTONI PEDROL RIUS D’ESTUDIS JURÍDICS
LOCALS.
 CÀTEDRA REPSOL D’EXCEL·LÈNCIA EN COMUNICACIÓ.
 CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL.
 CÀTEDRA D’INCLUSIÓ SOCIAL.
 CÀTEDRA ALCALDE PERE LLORET EN DRET AMBIENTAL.

Càtedra URV Empresa
sobre el foment de l’emprenedoria
i la creació d’empreses
Memòria 2011

Introducció
La Càtedra pel Foment de l’Emprenedoria i la Creació
d’Empreses, des del moment de la seva constitució, ve
desenvolupant la seva activitat, desplegant els seus objectius
tant a nivell intern de la URV com a nivell de projecció al
territori.
A través de la interacció que mantenim amb els nostres
membres promotors i col·laboradors, així com per les
demandes d’activitats que rebem d’altres institucions, es pot
percebre el grau d’interès que avui té el foment de
l’emprenedoria en tots els àmbits. No hi ha dubte que en
l’actual context socioeconòmic es més palesa la necessitat
de promoure l’esperit emprenedor, especialment entre els
més joves.
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Objecte de la càtedra
L’objectiu principal de la Càtedra, segons el Conveni de 7
d’abril de 2010, és:
“fomentar l’emprenedoria i la creació d’empreses a les
comarques de Tarragona, mitjançant la recerca, la formació,
la promoció d’actuacions específiques i la intercooperació
amb la resta d’agents que comparteixen el mateix objectiu a
la demarcació”.
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Objectius específics de la càtedra a nivell URV
•

Facilitar les aliances transversals entre diferents àrees de
coneixement de la URV perquè, aprofitant la seva
complementarietat, puguin desenvolupar iniciatives
conjuntes d’emprenedoria.

•

Contribuir a la creació d’empreses “spin off” amb viabilitat
tecnològica, financera i comercial.

•

Aportar valor a tots els que participen a la Càtedra
mitjançant la transferència de coneixement, el suport
tècnic i la projecció social.
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Objectius específics de la càtedra a nivell extern
La Càtedra ofereix a totes les institucions col·laboradores la possibilitat de
coparticipar en les actuacions de foment de l’emprenedoria que elles
desenvolupin, mitjançant l’aportació de coneixement. En aquest sentit,
participem activament en la oferta divulgadora, formativa, investigadora i
d’assessorament als emprenedors, de les entitats que ens ho sol·liciten.
Entenem que aquesta contraprestació suposa un retorn de la col·laboració
que rebem i enforteix el nostre vincle amb la societat.
Per tant, els objectius específics amb les institucions col·laboradores, són:
•
La participació en els programes de sensibilització que realitzin.
•
La prestació de serveis de formació en emprenedoria.
•
La realització d’estudis i publicacions conjuntes.
•
L’assessorament als emprenedors, a nivell que les entitats precisin.
•
Altres actuacions específiques que interessin a les parts.
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Entitats Participants
Promotors:
•

Universitat Rovira i Virgili

•

Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

•

Fundación Bancaja

Col·laboradors:
•

Cambres de Comerç de la demarcació:
•
•
•
•

•

Tarragona
Tortosa
Reus
Valls

CEPTA
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Altres institucions
Aliances:
•

XEU (Xarxa d’Emprenedoria Universitària)

Altres institucions:
• Ministerio de Educación
•
•
•
•
•
•
•

Diputació de Tarragona
PIMEC
Ajuntament de Salou
REDESSA (Ajuntament de Reus)
L’EINA del Vendrell
Ara_Coop
Antenes de coneixement de la URV

Memòria 2011
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Seguiment pressupost econòmic 2011
2011 ‐ Orgànica Càtedra 4200131
A.1) INGRESSOS EXTERNS
Bancaja ‐ Incyde
CC Tarragona
CC Reus
CC Valls
CC Tortosa
CEPTA
PIMEC
Aportació Diputació 2010
Ministerio Educación
Xarxa Emprenedoria Universitària
Redessa
A.2) INGRESSOS INTERNS
URV
Overheads FURV
Consell Social
Diversos
A.3) ROMANENTS INCORPORATS
A) INGRESSOS

Pressupost
42.500,00
26.500,00
2.500,00
2.500,00
1.250,00
1.250,00
2.500,00
6.000,00
5.000,00
36.000,00
2.000,00
45.300,00
12.000,00
600,00
30.000,00
2.700,00
62.696,15
150.496,15

Real
2.500,00

‐
‐

2.500,00
‐
‐
‐
‐
‐
5.000,00
33.136,36
42.000,00
12.000,00

‐
‐
‐
‐

30.000,00
‐
80.245,93
124.745,93

‐

Desviació
40.000,00
26.500,00
‐
2.500,00
1.250,00
1.250,00
2.500,00
‐
6.000,00
‐
2.863,64
2.000,00
3.300,00
‐
600,00
‐
2.700,00
17.549,78
25.750,22

Romanent Orgànica Premis Reus 4200168
Romanent Orgànica Jornades Valls 4200185
Romanent Orgànica XEU 4200188

B.1) DESPESES EXTERNES
1. Despeses de personal
Director
Personal Pas
Personal Investigador
Reducció docent director
Becaris
2. COMPRA DE BENS I SERVEIS
Material d'oficina i informatic
Fotocòpies
Telèfon
Accions protocol∙laries i de representació
Publicitat concurs Ministerio
Publicitat càtedra
Conferències i assessorament a emprenedors
Missatgers
Dietes i locomoció del pesonal
6. INVERSIONS
Instal∙lacions
Equips Informàtica
B.2) DESPESES INTERNES
Reducció exces aportació
Edició Llibre
B) DESPESES

85.362,10
68.487,86
7.700,88
26.097,26
26.200,52
6.629,70
1.859,50
16.874,24
525,51
1.981,09
864,32
1.786,51
106,15
572,60
6.098,31
31,57
4.908,18
2.500,00
2.000,00
500,00
12.000,00
5.000,00
87.242,09

49.845,04

C) ROMANENT EXERCICI

63.254,06

74.900,89
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49.845,04
33.686,08
3.850,44
13.048,63
13.100,26
3.314,85
371,90
16.158,96
973,53
464,90
962,27
411,25
327,90
5.985,30
223,09
6.810,72
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

35.517,06
34.801,78
3.850,44
13.048,63
13.100,26
3.314,85
1.487,60
715,28
448,02
1.516,19
864,32
824,24
305,10
244,70
113,01
191,52
1.902,54
2.500,00

Romanent Orgànica Premi Ministerio

4.086,87
334,53
38.600,42
1.116,00

Total Orgàniques Càtedra

79.322,29

Romanent Orgànica Projecte Doradair CS 4200182

2.250,00

500,00
10.827,47
‐
5.000,00
42.231,09
11.646,83
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Resum activitats 2011

Totes les activitats de la Càtedra s'emmarquen en
els grups següents:
• Sensibilització
• Formació
• Transferència
• Recerca / Divulgació

Memòria 2011
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Sensibilització
• Ponència a les Jornades “Cooperatives d’iniciativa social: una
solució a la crisi? el 27/01/2011.
• Ponència sobre el futur del territori a la jornada de Creativitat i de
Estratègia de la Fundació Gresol el 14/03/2011.
• Premi al millor projecte acadèmic de creació d’empreses de la URV
(amb el suport del Ministeri de la Educació) de març a maig 2011.
• Conferència Aprèn a emprendre de la “I Jornada d’emprenedors Baix
Ebre Innova” el 27/04/2011.
• Conferència “II Jornades per al foment de l’ocupació” organitzada per
l’Ajuntament de la Sénia el 29/04/2011.
• Jornada de divulgació sobre el paper de l’economista i la professió
lliberal a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials amb el
suport del Col·legi d’Economistes de Catalunya el 4/05/2011.
Memòria 2011

10

Sensibilització
• Dia de l’Emprenedor, amb conferències i trobada amb emprenedors
el 5/05/2011. Posada en marxa a partir d’aquest dia del “Club de
l’Emprenedor” i dels dinars d’emprenedors els primers dijous de cada
mes.
• Concurs d’idees emprenedores del 2 al 27/05/2011 (XEU).
• Ponència i membre del jurat dels premis del concurs “Joves amb
idees” per a estudiants de secundària amb Eina, Ajuntament del
Vendrell el 16/05/2011.
• Campus d’estiu a la Universitat de Vic (XEU) els 12 i 13/07/2011.
• FÒRUM (XEU), Dia de l’Emprenedor i de les dones emprenedores
(amb 300 participants) els 6 i 7/10/2011.
• 1r Simposi d’Internacionalització per empreses, emprenedors i
professionals el 7/10/2011.
Memòria 2011
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Formació: Curs de Creació d’empreses
• 3 crèdits de lliure elecció i 3 crèdits extracurriculars, 30
hores.
• 1 edició a Tarragona.
• Impartit per equip multidisciplinari, incloent professors,
professionals i emprenedors.
• En total, 17 alumnes acceptats.
• Avaluació en base a examen i realització d’un pla
d’empresa.
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Formació : Curs de creació d’empreses
• Tema 1

L’empresari emprenedor

• Tema 2

La idea de negoci

• Tema 3

La visió estratègica del negoci

• Tema 4

El pla d’empresa

• Tema 5

El pla comercial

• Tema 6

El pla financer

• Tema 7

Aspectes jurídics i tràmits de constitució

• Tema 8

Panorama de la creació d’empreses

• Tema 9

Creació d’empreses des de la URV (amb la
col·laboració de la FURV i la escola de cooperativisme Aposta)
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Formació
• Pla de formació i assessorament a empreses en procés de
creixement amb la Diputació de Tarragona els 20/12/2010, 25/01, 8 i
22/02 i 15/03/2011.
• Curs de Formació per a Formadors d’Emprenedoria (DAE) del 24/01
al 2/02/2011 amb col·laboració amb la Universidad Provincial del
Suroeste (Argentina).
• Organització dels Cursos “Pla d’empresa i Eina” als participants en
els Premis Reus a la creació d’empreses del 28/03 al 11/04/2011.
• En el marc de la XEU, sessions en els diferents campus de la URV
sobre:
• 3 tallers de “Creativitat i noves idees” els 24/03, 12/04 i 7/06/2011.
• 3 tallers de “Habilitats directives” els 7/04, 10/05 i 18/10/11.
• 2 Tallers de “competències emprenedores” els 10 i 25/05/2011. I els
21 i 24/11/2011.
Memòria 2011
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Formació
• 3 Curs “Què cal saber per crear una empresa” els 20, 25, 26/10 i el
18/11.

• Treballs i reunions amb diferents centres de la URV per introduir
crèdits obligatoris d’emprenedoria als tots els ensenyaments.

Memòria 2011
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Transferència
S’han celebrat 90 reunions de treball amb emprenedors,
possibles emprenedors i empreses ja constituïdes. Aspectes
més rellevants d’aquestes accions:
• Identificació i concreció de la idea de negoci
• Recerca de possibles socis emprenedors
• Debat sobre la forma legal de constitució
• Revisió plans de negoci, identificació riscos i oportunitats,
recerca d’un model econòmica i financerament sostenible
• Utilització del networking
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Transferència
• Col·laboració amb la Cambra de Comerç de Tarragona per
la realització de plans d’empreses per emprenedors, en el
període 2010 i 2011(15 plans d’empresa).
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Recerca / Divulgació
• Li, X., Segarra, P. & Papaoikonomou, E. (2011). “ SME’s Response
to the Financial and Economic Crisis and Policy Implications: An
Analysis of Agricultural and Furniture Sectors in Catalonia, Spain”. In
D. Bailey, H. Lenihan & J. Arauzo-Carid, Industrial Policy Beyond the
Crisis: Regional, National and International Perspectives. Routledge:
London, UK.
• Segarra, P., Papaoikonomou, E. & Li, X. “The Entrepreneurial
Experience in times of crisis: Empirical Evidence from Catalonia,
Spain”. In J. Bonnet, M. Dejardin & A. Madrid Guijarro, The Shift to the
Entrepreneurial Society: A Built Economy in Education, Sustainability
and Regulation. Edward Elgar Publishing: London , UK.
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Recerca / Divulgació
• Articles:
• Li, X., Segarra, P. & Papaoikonomou, E. (2011), “SME’s
Response to the Financial and Economic Crisis: An Analysis of
Agricultural and Furniture Sector in Catalonia, Spain”, Policy
Studies, 32 (4), 61-71.
• Segarra, P., Papaoikonomou, E. & Li, X. (forthcoming), “The
Entrepreneurial Experience in times of crisis: Identifying Barriers
and Proposing Strategies”. International Advances in Economic
Research.
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Recerca / Divulgació
• Participació en congressos:
• Li, X., Segarra, P. & Papaoikonomou, E. (març 2011),
“Entrepreneurship in the Context of Crisis: Indetifying problems
and Proposing Strategies”, 71 st International Atlantic Conference,
IAES, Atenes, (Grècia).
• Segarra, P., Papaoikonomou, E. & Li, X. (juny 2011),
“Cross.Cultural Entrepreneurial Activities: An Empirical study of
the Chinese entrepreneurs in Spain”. Eurasia Business and
Economics 2011 Conference, EBES, Istambul (Turquia)
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Recerca / Divulgació
• Participació en congressos:
• Li, X., Segarra, P. & Papaoikonomou, E. (març 2011),
“Entrepreneurship in the Context of Crisis: Indetifying problems
and Proposing Strategies”, 71 st International Atlantic Conference,
IAES, Atenes, (Grècia).
• Segarra, P., Papaoikonomou, E. & Li, X. (juny 2011),
“Cross.Cultural Entrepreneurial Activities: An Empirical study of
the Chinese entrepreneurs in Spain”. Eurasia Business and
Economics 2011 Conference, EBES, Istambul (Turquia)
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http://www.urv.cat/catedres/emprenedoria

.

C ÀTEDRA UNIVERSITAT ‐EMPRESA
PER AL F OMENT DE LA I NNOVACIÓ

E MPRESARIAL
Memòria 2011

Aquesta memòria recull les principals
activitats realitzades durant l’any 2011 per la
Càtedra Universitat‐Empresa per al Foment de la
Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili.
Aquesta unitat va sorgir d’una iniciativa conjunta entre
la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili
per a potenciar el desenvolupament econòmic, les
millores en el mercat de treball i el canvi en les
activitats productives a través de la transferència de
coneixements des de la universitat cap a les empreses i
a través de la innovació.
Amb aquesta iniciativa adopta una doble dimensió. Per
una banda, es pretén actuar des d’una perspectiva
analítica amb l’objecte de facilitar el coneixement real
del teixit productiu de la demarcació de Tarragona.
D’altra banda, s’aspira a facilitar la informació sobre el
finançament amb instruments de capital risc, l’accés a
subvencions a fons perdut i a crèdits preferencials entre
d’altres.
El present text aplega el conjunt de les activitats
realitzades durant l’exercici 2011 per la Càtedra
Universitat‐empresa per al Foment de la Innovació
Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili i és un
exemple del seu compromís inicial per dur a terme un
rendiment de comptes periòdic com a exercici de
transparència dels recursos públics.

Índex
1. Presentació

pàg. 2

2. Activitats realitzades durant l’exercici 2011

pàg. 3

3. Pressupost 2011 de les activitats de la càtedra

pàg. 9

4. Annexos

pàg. 11

1. P RESENTACIÓ
La Càtedra Universitat‐empresa per al Foment de la Innovació
Empresarial és una iniciativa conjunta de la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, dins el Conveni‐Acord
marc de col∙laboració entre la Diputació de Tarragona i la
Universitat Rovira i Virgili de l’any 2009 al 2012.
Seguint les directrius del Programa per a l’any 2011, les
principals activitats de la Càtedra es reparteixen en els següents
quatre àmbits d’actuació:
1) la recerca en el camp dels factors determinants i els efectes
de la innovació sobre la productivitat i el creixement
empresarial;
2) les activitats de transferència de coneixements adreçades
a facilitar informació a les empreses de la demarcació de
Tarragona sobre programes d’ajuts, productes financers i
subvencions a fons perdut;
3) la docència sobre tècniques i gestió de la recerca i la
innovació a les petites i mtijanes empreses del territori;
4) les accions per al foment de la innovació empresarial.
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2. A CTIVITATS

REALITZADES DURANT L ’ EXERCICI

2011

a) Recerca
Activitats previstes:
a) Realitzar un informe sobre la dinàmica empresarial a la
demarcació de Tarragona.
b) Finalitzar l’informe sobre els efecte de la URV sobre
l’entorn territorial a través de la despesa i dels outputs
(capital humà, recerca i transferència de coneixements).
c) Publicar dos articles en revistes científiques d’impacte
sobre innovació empresarial.
d) Realitzar un estudi per a obtenir un cens de les empreses
innovadores que operen en les manufactures industrials i
els serveis a la demarcació de Tarragona.

Activitats realitzades:
a.1) Informe titulat “La dinàmica empresarial de la demarcació
de Tarragona: creació i tancament d’empreses durant el
període 1994‐2009”. Equip de redacció: Agusti Segarra
(director), M. Jesús Muiños, Elisenda Jové i Marta Sabaté
(becària). Treball editat en català. Principal font estadística
emprada: dades subministrades a través del DIRCE. En
procès de publicació i difusió.
a.2) Informe titulat “La supervivència empresarial a la
demarcació de Tarragona, cohort 1999”. Equip de redacció:
Agusti Segarra (director) i Elisenda Jové. Treball editat en
català. Principal font estadística emprada: dades
subministrades a través del DIRCE. En procès de publicació i
difusió.
b) Finalització del llibre titulat El poder de les Idees. Impactes
de la URV sobre la societat. Equip de redacció: Agustí
Segarra (director), Maria Llop, Federico Pablo, Josep M.
Piñol i Mercedes Teruel. Treball editat en català i castella.
En procés de publicació a través de Publicacions URV i
difusió.
c) Publicació del següent article en una revista científica
d’impacte sobre innovació empresarial:
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‐SEGARRA, A., TERUEL. M. (2011) “Productivity and R&D
sources: evidence for Catalan firms”, Economics of
Innovation and New Technology, 20 (8): 727‐748.
d) Informe titulat “Qui és qui en el món de la innovació a la
demarcació de Tarragona”. Principal font: el Registre
Mercantil mitjançant l’aplicatiu SABI i fonts sectorials com
ara les subministrades per la AEQT, que seràn
complementades amb un treball de camp directe. En
aquesta primera fase de l’estudi s’ha obtingut un cens de
les empreses innovadores de la demarcació i s’ha procedit a
tramete telemàticament el qüestionari a aquestes. El
treball s’editarà en català. Estudi en procès de realització.
e) Convocatòria d’ajuts a la difusió de documents de treball
2011. Convocatòria oberta per participar en la col∙lecció de
documents de treball de la càtedra. El principal objectiu
d’aquesta iniciativa ha estat facilitar la difusió de treballs
escrits que, des de qualsevol àmbit de coneixement,
estiguin relacionat amb la innovació.
Els ajuts otorgats han estat els següents:
‐ALDECUA, M.J “Innovación regional: micro‐componentes y
articulaciones entre el capital social de unión y el capital
social puente en una red de empresarios del Priorat,
Catalunya”
‐GOMBAU, V. “Innovation and absorptive capacity: evidence
from Spanish firms"
‐SEGARRA, A. “R&D cooperation between Spanish firms and
scientific partners: what is the role of tertiary education?”
‐TOUS, J. “Aplicación de la psicología grupal a proyectos de
equipos de emprendedores”

b) Transferència de coneixements
Activitats previstes:
a) Presentar en una jornada monogràfica els documents de
treball realitzats per la càtedra durant l’any 2010
b) Realitzar
una plana
web informativa sobre les
convocatòries públiques d’R+D+i.
c) Realitzar una jornada anual sobre innovació i transferència
de coneixements.
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Activitats realitzades:
a) Jornada “Les xarxes socials com a element innovador a les
empreses”.
Data: dijous 06 d’octubre a les 18,00 hores,
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials. Avda de la Universitat, 1, Reus.
Participació rellevant: conferència titulada les xarxes socials
com a eina innovadora del Sr. Genís Roca, director de
l’empresa RocaSalvatella.
b) Jornada “Ajuts a les empreses sobre les activitats
d’innovació. Com desgravar les inversions de les
empreses?”
Data: dijous 3 de novembre a les 18,00 hores,
Lloc: Sala de graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials. Avda de la Universitat, 1, Reus.
Participació rellevant: conferència titulada ajuts a les
empreses sobre les activitats d’innovació de la Sra. Maria
Mirabet, responsable del departament de Desenvolupament
de Negoci de l’Agència d’Acreditació en Investigació,
Desenvolupament i Innovació Tecnològica (AIDIT).
c) Taller “Novetats fiscals de les deduccions en l’impost
sobre societats de les despeses dels projectes d’R+D+i”
Data: dijous 15 de desembre a les 16,00 hores,
Lloc: Sala de graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials. Avda de la Universitat, 1, Reus.
Participació rellevant: taller sobre novetats dels incentius
fiscals del projectes en R+D+i de la Sra. Maria Mirabet,
responsable del departament de Desenvolupament de Negoci
de l’Agència d’Acreditació en Investigació, Desenvolupament i
Innovació Tecnològica (AIDIT).

c) Docència
Activitats previstes:
a) Realitzar diverses matèries relacionades amb la innovació i
la recerca.
b) Dur a terme un curs monogràfic sobre gestió de la
innovació en les petites i mitjanes empreses en el marc de
la Universitat d’Estiu de la URV (30 hores de classe
presencial).
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c) Avaluar la viabilitat de realitzar un Curs de Postgrau en
Economia i Gestió de la Innovació a la Universitat Rovira i
Virgili, amb una vocació transversal dirigida a investigadors,
gestors de projectes de recerca, responsables de
transferències de tecnologia i director d’unitats d’R+D a les
empreses de la demarcació de Tarragona.

Activitats realitzades:
a) Impartir matèries i assignatures sobre innovació i la
transferència tecnològica en diferents graus i màsters.
 Assignatura sobre Innovació Tecnològica de 3 C.A. en el
Màster
d’Organització
Industrial
(itinerari
professionalitzador), curs 2010‐2011.
 Assignatura sobre Innovació i Canvi Tecnològic de 4 C.A.
en el Màster d’Organització Industrial (itinerari de
recerca), curs 2010‐2011
 Assignatura sobre Polítiques tecnològiques, innovació i
creació d’empreses en el Curs de Post‐grau Universitari
en Economia i Gestió Pública Local, curs 2010‐2011
Nota: Aquestes activitats no han tingut cap càrrec per a la
Càtedra.

b) Realitzar la primera edició del curs sobre la gestió de la
innovació a les pimes.
Data: primera quinzena de juliol
Horari: de 16,00 a 20,00 hores
Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Avda de
la Universitat, 1, Reus.
Durada: 30 hores de classe presencial
Col∙laboració: Universitat d’Estiu de la URV
Participació rellevant: el Sr.Missael Chiwo de Griffith
Laboratories (fabricant mundial de productes alimentaris), el
Sr. Josep Cid soci fundador NT SENSORS, el Sr. Joan Martí
Gerent de Dinamització de Clústers d’ACCIÓ (Agència de
suport a la competitivitat de l’empresa catalana), el Sr. Carles
Prats, Gerent de l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució
Social, la Sra. Aurea Rodríguez Gerent del Centre Tecnològic
de Nutrició i Salut, la Sra. Ana M. Sánchez Directora General
de l’ Agència d’Acreditació en Investigació, Desenvolupament i
Innovació tecnològica (AIDIT) i el Sr. Eduard Valentí Director
6

operacions d’R+D
internacional).

d’ESTEVE

(grup

químic

farmacèutic

c) Després de la bona acollida de la primera edició del curs
sobre la gestió de la innovació a les pimes i, de comprovar la
necessitat de formar a especialistes en matèria d’R+D+i, la
càtedra està preparant la memòria de programació de títols
propis de postgrau (curs 2012‐2013) per a la realització d’un
nou postgrau sobre Economia i Gestió de la Innovació a través
de la Fundació URV. En procès d’elaboració de la proposta
d’estudi.

d) Accions per al foment de la innovació empresarial
Activitats previstes:
a) Dur a terme actuacions sobre les empreses de base
tecnològica i les start‐up de la URV per fomentar la realització
de projectes de recerca i innovació.
b) Recolzar l’accés al finançament via capital risc i via
microcrèdits de les empreses on participen emprenedors
vinculats a la URV.
Activitats realitzades:
a) Activitat relacionada amb la innovació de la demarcació de
Tarragona:
Futura.cat ha realitzat el desenvolupament d’un estudi del
potencial d’internacionalització de l’empresa 3WIS2, empresa de
base tecnològica de la Universitat Rovira i Virgili i de start‐up
Kirubs.
 L’empresa
3WIS2
dedicada
al
desenvolupament
d’aplicacions comercials per a la patent del sistema Wai?
Yah!; un sistema patentat d’informació multi‐idioma,
senyalització i posicionament a través del telèfon mòbil.
 Kirubs és una empresa especialitzada en desenvolupar
aplicacions mòbils de tot tipus per a diversos sectors
empresarials. De l’aplicació de notícies del digital e‐
notícies a una carta per iPad pels restaurants Etxanobe o
l’aplicació de “la vuelta al cole” d’El Corte Inglés.
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e) Rendiments de comptes
Activitats previstes:
a) Fer una memòria anual sobre les activitats desenvolupades
per la càtedra.
Activitats realitzades:
a) Aquest text és una memòria de les activitats realitzades
entre els mesos de Gener i Desembre de 2011.

3. P RESSUPOST 2011

DE LES ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA

Despeses vinculades a activitats:
1.‐ Recerca:
1.1.‐ Informe sobre un cens d’empreses innovadores a Tarragona.
6.800 euros
1.2.‐ Finalitzar l’informe sobre l’impacte de la URV en el territori
4.000 euros
1.3.‐ Ajuts a la realització de documents de treball sobre
innovació.
3.000 euros
1.4.‐ Publicar dos articles en revistes científiques.
0 euros
2.‐ Transferència de coneixements:
2.1.‐ Donar suport a la edició per part de la URV de l’informe
sobre l’impacte de la URV en el territori, realitzada per
aquesta Càtedra durant l’any 2010.
1.500 euros
2.2.‐ Presentar els documents de treball realitzats l’any 2010.
1.200 euros
2.3.‐ Jornada anual sobre innovació i transferència de
coneixements. Aquest any es proposa una jornada sobre Els
parcs tecnològics i els clusters d’empreses innovadores.
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3.000 euros
2.4.‐ Realitzar una web informativa sobre les convocatòries
públiques d’R+D+i per a fomentar la innovació a les empreses
de la demarcació.
3.‐ Docència:
3.2.‐ Impartir un curs monogràfic sobre gestió de la innovació en
les petites i mitjanes empreses. Analitzar la viabilitat de dur
a terme un Curs de Postgrau en Gestió de la Recerca i la
Innovació a la Universitat Rovira i Virgili, amb una vocació
transversal dirigida a investigadors, gestors de projectes de
recerca, responsables de transferències de tecnologia i de
R+D a les empreses de la demarcació de Tarragona.

4.‐ Accions per al foment de la innovació empresarial.
4.1.‐ Accions sobre vuit spin‐off universitàries per a fomentar les
exportacions, la recerca i la innovació.
4.000 euros
5.‐ Suport administratiu:
- Un tècnic (grup I) 30 hores/setmanals.
16.500 euros
El programa d’activitats de la Càtedra per a l’any 2011 es basa en
una aportació de la Diputació de Tarragona de 40.000 euros en
funció del grau d’acompliment de la memòria d’activitats
presentades l’any 2011.
Juntament la URV es farà càrrec de les següents partides que
ascendeixen a un total de 15.000 Euros
6.‐ Despeses corrents:
‐ Complement de direcció i reducció docent
13.000 euros
‐ Material fungible i informàtic
1.000 euros
‐ Servei Lingüístic
1.000 euros
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7.‐ Balanç general de les activitats realitzades per la Càtedra
durant l’any 2011
En termes generals les activitats realitzades s’han ajustat força a
la planificació prevista i acordada en la reunió celebrada entre la
Diputació de Tarragona, la URV i la direcció de la Càtedra per al
Foment de la Innovació Empresarial. Com activitats més
remarcables destacar‐ne quatre:
a) La finalització i l’edició del llibre El poder de les Idees.
Impactes de la URV sobre la societat a través del Servei de
Publicacions de la URV (versió catalana). Aquesta publicació
encaixa dins del programa d’actes del vinté aniversari de
crecació de la URV l’any 1991.
b) La realització de la primera fase del projecte “Qui és qui en
el món de la innovació a la demarcació de Tarragona”, que
ha consistit en l’obtenció d’un cens de les empreses
innovadores del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i
en la tramitació telemàtica d’un qüestionari a aquestes.
c) La primera edició del curs sobre la gestió de la innovació a
les pimes en el marc de la Universitat d’Estiu de la URV
d) La programació per primera vegada d’un curs de post‐grau
sobre Economia i Gestió de la Innovació a través de la
Fundació URV per al proper curs 2012‐2013
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Annex 1: Memòria de documents de la Càtedra 2011
a) Document de Treball de la Càtedra WP‐2011‐1, titulat “La
dinàmica empresarial de la demarcació de Tarragona: creació
i tancament d’empreses durant el període 1994‐2009”.
b) Document de Treball de la Càtedra WP‐2011‐2, titulat “La
supervivència empresarial a la demarcació de Tarragona,
cohort 1999”.
c) Publicació d’articles en revistes científiques d’impacte sobre
innovació empresarial.
d) Documents de treball de la convocatòria d’ajuts a la difusió
de documents de treball 2011.

Annex 2: Memòria d’activitats de la Càtedra 2011
a) Jornada “Les xarxes socials com a element innovador a les
empreses”.
b) Jornada “Ajuts a les empreses sobre les activitats
d’innovació. Com desgravar les inversions de les empreses?”.
c) Taller “Novetats fiscals de les deduccions en l’impost sobre
societats de les despeses dels projectes d’R+D+i”.
d) Primera edició del curs sobre la gestió de la innovació a les
pimes.
e) Activitat relacionada amb la innovació de la demarcació de
Tarragona: empresa de base tecnològica, 3WIS2 i la start‐up
Kirubs.
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MEMÒRIA 2011
I. Introducció

La Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural a la Mediterrània de la Universitat
Rovira i Virgili té la finalitat de fomentar un sistema integrat d'activitats d'investigació,
formació, informació i documentació en el camp del diàleg intercultural i interreligiós en
tota l'àrea mediterrània.
És alhora, un instrument per facilitar la col·laboració i la cooperació acadèmica
internacional en l'àmbit de la investigació científica. A més, estimula la comunicació
amb la societat civil, amb instruments com les tecnologies de la informació i la
comunicació, recursos audiovisuals (en particular cinematografia documental) i altres
mitjans que pretenen afavorir el diàleg i la construcció de la pau.

L'activitat principal i nucli essencial de la Càtedra és el Màster Internacional en
Relacions Euromediterrànies: Cooperació i mobilitat Humana. Un màster que
contempla tant la vessant professionalitzadora com la investigadora.

La resta d'activitats són tan variades que poden anar des de l'acollida de becaris i
professors visitants de països tercers, com organitzar seminaris i exposicions
fotogràfiques, publicar informes i estudis, confeccionar una revista digital, liderar un
grup de recerca, elaborar, redactar i gestionar projectes europeus.

A més a més, a banda de tot aquest ventall d'accions, des del mes d'octubre del 2006,
la Càtedra acull la Secretaria Executiva de l'EuroMed Permanent University Forum
- EPUF; una xarxa euromediterrània sorgida a partir de la Declaració de Tarragona,
que compta amb un centenar d’institucions d'educació superior de la zona Euromed.
L'objectiu principal de l'EPUF és crear un espai d'educació superior comú a la zona
euromediterrània i exportar el Procés de Bolonya a tota l'àrea.

II. Pressupost obtingut l'any 2011 i fonts de finançament

El pressupost de la Càtedra ha servit per cobrir una part de les activitats esmentades
en l'apartat III. Dins de l’apartat de despeses s’inclouen les relatives a projectes, a la
contractació parcial d’un tècnic de projectes europeus i a altres despeses vàries.

En el capítol d'ingressos s'inclou la subvenció aportada per la URV, que destina de
forma directa 13.000€ del seus propis fons a la Càtedra i de forma indirecta, com a ajut
a aquesta, contribueix amb la reducció del 25% de la càrrega docent del seu director i
amb el 100% del sou de la plaça de PSR, responsable de la coordinació de la Càtedra.

Ingressos
Aportació URV

13.000€

Aportació sol·licitada al DIUE

18.000€

Total

31.000€

Despeses imputades a l’ajut URV
Tècnic projectes europeus

13.000€

Total

13.000€

Despeses imputades a l'ajut DIUE
Gestió de projectes

3.000€

Activitats Càtedra

5.000€

Despeses viatges i allotjament

5.000€

Despeses administratives i de traducció

5.000€

Total

18.000€

III. Descripció de les activitats realitzades l’any 2011

L’activitat de la Càtedra UNESCO durant l’any 2011 ha estat centrada en el
desenvolupament de projectes planificats els anys anteriors, especialment en el
transcurs del període 2008-2010. Tanmateix, s’han dut a terme determinades accions
noves en la línia de l’activitat de la Càtedra i enfocades a l’acompliment dels seus
objectius.
Aquestes són les activitats i projectes desenvolupats durant el 2011:

Màster
El nou Màster Internacional en Relacions Euromediterrànies: Cooperació i Mobilitat
Humana, liderat per la URV i programat per la Càtedra UNESCO ha estat verificat i ha
iniciat les classes del seu primer curs acadèmic 2011-2012 el passat mes d’octubre. El
Màster és una transformació qualitativa del Màster Estudis Culturals Mediterranis,
també impulsat per la Càtedra, en marxa des del 2004.
Les institucions participants en aquest consorci són:





Université Paris 8 Vincennes Saint Denis
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de les Illes Balears
Université de Saint Joseph de Beirut

La programació d’aquest primer curs acadèmic és la que segueix:

	
  
SCHEDULE FIRST YEAR
October 2011
Days

Time

Subject

Professor

3 - 7, 10, 11

10 - 13h

Geopolitics in the Mediterranean during
the 20th and 21st Centuries

Prof Enric Olivé

17 - 21, 24 - 28

16 - 19h

Civil Society in the Arab World

Dr. Mohammed
Kerrou

November 2011
Days

Time

Subject

Professor

7, 8, 11

10 - 13h

Prof Enric Olivé

15, 16, 22, 23

16 - 20h

28, 29, 30

10 - 13h

Multidisciplinary papers
Creation and Management Policy of
NGOʼs at regional level in the
Mediterranean
Formulation and execution of European
Projects in the Mediterranean Area

Prof Alfred
Vernis
Sílvia
Monserrate

December 2011
Days

Time

1, 2

10 - 13h

14, 15

10 - 13h

Subject

Professor

Formulation and execution of European
Projects in the Mediterranean Area
Multidisciplinary papers
Thesis Workshop

Sílvia
Monserrate
Prof Enric Olivé
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January 2012
Days

Time

Subject

Professor

9 – 11

16 - 20h

Current Geopolitics: Turkey and the
EU

Dr Jean Marcou

12

16 - 19h

Current Geopolitics: Turkey and the
EU

Dr Jean Marcou

24 – 26

16 - 20h

27

16 - 19h

30 – 31

16 - 20h

Analysis and Conflict Management:
Cyprus; Palestine-Israel; LebanonIsrael; Western Sahara
Analysis and Conflict Management:
Cyprus; Palestine-Israel; LebanonIsrael; Western Sahara
Fundamental Rights in Multicultural
Societies

Dr Ferran
Izquierdo
Dr Ferran
Izquierdo
Prof Gustavo
Gozzi

February 2012
Days

Time

Subject

Professor

1

16 - 20h

Fundamental Rights in Multicultural
Societies
Fundamental Rights in Multicultural
Societies

Prof Gustavo
Gozzi
Prof Gustavo
Gozzi

2

09 - 11h

7, 9, 14, 16, 21, 27

18.30 - 21h

Current affairs in the Mediterranean

IEMed

27 – 28 – 29

16 - 20h

Diplomacy in the Mediterranean
Area

Prof Nabil Ayad

March 2012
Days

Time

1

16 - 19h

5-8

10 - 13h

12 - 23

Subject

Professor

Diplomacy in the Mediterranean
Area
Formulation and execution of
European Projects in the
Mediterranean Area

Prof Nabil Ayad
Sílvia
Monserrate

Individual work
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April 2012
Days

Time

16 - 20

10 - 13h

23 - 27

16 - 20h

Subject

Professor

Formulation and execution of
European Projects in the
Mediterranean Area
Cultural, political and religious basis of
Mediterranean Society

Sílvia
Monserrate
Prof Joseph
Maïla

May 2012
Days

Time

Subject

Professor

Euro-Mediterranean Relations:
Institutions and Socio-Political
Dimensions
Euro-Mediterranean Relations:
Institutions and Socio-Political
Dimensions

7

16 - 20h

Christine Cadot

8, 9

16 - 19h

14

16 - 20h

Tourism Development and
Management in Coastal Areas

Prof Joana
Maria Petrus

15, 16

16 - 19h

Tourism Development and
Management in Coastal Areas

Prof Joana
Maria Petrus

17 - 19

9 - 13h

Tutoring sessions

Prof Enric Olivé

21

16 - 20h

Management of Human Mobility in the
Mediterranean

Dr Ricard
Zapata

22, 23

16 - 19h

Management of Human Mobility in the
Mediterranean

Dr Ricard
Zapata

28

16 - 20h

The Middle East/Arab World

Prof Fadia
Kiwan

29, 30

16 - 19h

The Middle East/Arab World

Prof Fadia
Kiwan

Christine Cadot
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Les dues activitats següents s’emmarquen en el projecte GrInsA, liderat pel Consorci
Interuniversitari Italià AlmaLaurea que té per objecte la implantaició al Marroc d’un
sistema de compilació d’estadístiques dels estudiants universitaris amb la perspectiva
d’ajudar a la presa de decisions institucionals així com estrènyer els llaços amb
l’empresa i la societat civil.

Conferència sobre la cultura de l’avaluació com a benefici per al procés
de canvi a la universitat
Aquesta conferència, organitzada per la Càtedra UNESCO tingué lloc el 20 de gener
de 2011 i tingué per objecte la discussió i l’exploració de les possibilitats d’incidència
de les demandes socials sobre la presa de decisions a l’universitat i en política
universitària. El tema, candent a Europa però també al Marroc, motivà la programació
d’aquest esdeveniment que tingué per objectiu reunir experts i decisors.
Les institucions implicades en l’acte han estat:


Fundación CYD



OPAL Universitat de València



ESADE Career services



AQU-Catalunya



AlmaLaurea



Université Moulay Ismaïl de Meknès



Université Mohammed I d’Oujda



Université Cadi Ayyad



Università di Torino



Université de Toulon

La cultura de l’avaluació com a benefici per
al procés de canvi a la Universitat
Graduate’s Insertion and Assesment as
tools for Moroccan Higher Education
Governance and Management

Sala de Juntes. Campus Catalunya. Universitat Rovira i Virgili
Tarragona dijous, 20 gener 2011

09.30 Discurs de benvinguda
Prof Andrea Cammelli (AlmaLaurea)
Prof Enric Olivé (EPUF-URV)

09.45 Sessió d’obertura: La cultura de l’avaluació
L’expèriencia d’AlmaLaurea a Itàlia i la cooperació amb les
universitats marroquines. (AlmaLaurea)
La base de dades dels graduats al Marroc: beneficis i perspectives
per al conjunt del sistema d’ensenyament superior. (Université
Moulay Ismaïl)

11.00 Pausa cafè
11.20 Sessió d’obertura : La cultura de l’avaluació
(continuació)
L’avaluació de l’ensenyament superior a la conca Mediterrània,
les perspectives d’una ulterior cooperació per al consorci GrInsA
(EPUF)
Prof Muzio Gola. Les pràctiques de la Garantia de Qualitat a
l’Università Politecnica de Torino

12.20 La inserció laboral dels estudiants
Ramon Burrut. L’Expertise de la Faculté d’Economie et Business
(URV)
Vicent González Romà. OPAL Universitat de València
Kim Tombarelli. ESADE Career Services

13.30 Dinar
15.00 La inserció laboral dels estudiants (continuació)
Anna Prades. AQU Catalunya: Les enquêtes des diplômés
catalans
Presentació dels serveis d’inserció GrInsA per als graduats
marroquins (AlmaLaurea)

16.00 Col·laboració
pràctiques

Universitat

–

Empresa.

Bones

Maite Fibla. Observatori de l‘Ocupació, Universitat Rovira i Virgili
Bones pràctiques a l’UCAM
Bones pràctiques a l’UMP
Bones pràctiques a l’UMI

17.00 Sessió de clausura
Prof. Andrea Cammelli
Prof. Mohammed El Farissi, Rector UMP
Prof. Ahmed Lebrhi, Rector UMI
Prof. Mohammed Marzak, Rector UCAM

Conferència sobre Capital Humà i ocupació a les àrees europea i
mediterrània
Aquesta conferència tingué lloc el març del 2011, fou organitzada per AlmaLaurea i
comptà amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO per a l’organització i la preparació
científico-tècnica de l’esdeveniment.

under the Distinguished Patronage of the President of the Italian Republic

International Conference on

Human Capital and Employment
in the European and Mediterranean Area
Aula Magna Santa Lucia - Via Castiglione 36, Bologna

Thursday 10th/Friday 11th March 2011
supported by:

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Conference of Italian Universities
Rectors (CRUI)
in cooperation with:

Euromed Permanent
University Forum

SIE - Società Italiana
degli Economisti
sponsored by:

The recent economic and financial crisis is deeply affecting the
labour markets, depressing in particular both the occupational
opportunities and the earnings capacity of the young people. In this
respect, the capability to carry out the education of competent
graduates, to employ them and to foster continuing education
becomes crucial in order to increase both people’s employability and
firms’ competitiveness.
The aim of this Conference is to foster the exchange of interdisciplinary knowledge, information, experiences and best practices
among young graduates and researchers, transnational firms, cluster
of small and medium size firms, the Euro-Mediterranean universities
and the governments of the regions of the Mediterranean Sea. The
Conference will give the opportunity to present and discuss the 13th
yearly AlmaLaurea Survey on Italian Graduates’ Employment
Conditions, based on the experiences of over 370.000 graduates 1, 3
and 5 years after graduation, and put in comparison with similar
survey and studies carried out internationally.
At the end of the first ten years of the Bologna Process, the Council
of the European Union has adopted the "Europe 2020" strategy, for
promoting employment based on an intelligent, sustainable and
inclusive growth. One of the five priority targets is to reach the 40%
threshold of graduates in the 30-34 age group population.
Furthermore, the overall perspective of the European Higher
Education Area is strongly fostered.

Preliminary programme
Updated to 17-01-2011

Human Capital and Employment
in the European and Mediterranean Area
Aula Magna Santa Lucia - Via Castiglione 36, Bologna

Thursday 10th/Friday 11th March 2011
Thursday, March 10th
9,30
Welcome Addresses
Ivano DIONIGI, Rector, University of Bologna
Fabio Alberto ROVERSI MONACO, President AlmaLaurea Inter-University Consortium
Introduction
Gilberto ANTONELLI*, University of Bologna
Presentation of the 13th AlmaLaurea Survey on Italian Graduates’ Employment Conditions
Andrea CAMMELLI*, Director AlmaLaurea Inter-University Consortium
National Tracer Studies
Chair: Ulrich TEICHLER*, International Centre for Higher Education Research - INCHER, University of Kassel
(GERMANY)
Invited Speaker: Nacer-Eddine HAMMOUDA and Moundir LASSASSI, Centre de Recherche en Economie
Appliquée pour le Développement - CREAD (ALGERIA)
3 selected papers will be presented**
Discussants: Giorgio VITTADINI, University of Milano-Bicocca (ITALY); Said HANCHANE, Directeur Général,
Instance Nationale d'Evaluation (MOROCCO)
Lunch
14,30
Firm Strategy and Information Needs
Chair: Lino CARDARELLI*, Vice-Secretary, Union for the Mediterranean (ITALY)
Invited Speaker: Giusella FINOCCHIARO, University of Bologna (ITALY); Robert MANCHIN, Chairman and
Managing Director, Gallup Europe (BELGIUM)
2 selected papers will be presented**
Discussant to be defined
Management of Graduate Labour Markets
Chair: Patrizio BIANCHI*, Councillor, Emilia-Romagna Region - University of Ferrara (ITALY)
Invited Speaker: to be confirmed
3 selected papers will be presented**
Discussant to be defined

Skill Needs, Demand for Graduates, Entrepreneurship
Chair: Mohammed Zaher BENABDALLAH*, Former President, University of Meknes (MOROCCO)
Invited Speaker: Kate PURCELL*, Warwick Institute for Employment Research – IER, University of Warwick
(UNITED KINGDOM)
3 selected papers will be presented**
Discussant: Luciano GALLINO, University of Torino (ITALY)
Friday, March 11th
9,30
Methodological and Measurement Issues
Chair: Hermann SCHWENGEL*, University of Freiburg (GERMANY)
Invited Speaker: Peter M. STEINER, North-Western University (UNITED STATES); Giuseppe FOLLONI,
University of Trento (ITALY) and Pietro Giorgio LOVAGLIO, University of Milano-Bicocca (ITALY)
2 selected papers will be presented**
Discussant: Maurizio VICHI, University of Rome La Sapienza, President of the Italian Statistical Society
(ITALY)
University Cooperation and International Mobility of Graduates and Researchers
Chair: Michèle GENDREAU-MASSALOUX*, Responsible for Higher Education, French Mission, Union for the
Mediterranean (FRANCE); Josef MIFSUD*, President, Euro-Mediterranean University (SLOVENIA)
Invited Speaker: Antoine ZAHLAN (LEBANON)
3 selected papers will be presented**
Discussant to be defined
Gender Issues, Inequality, Human Development
Chair: Lakhdar BRAHIMI*, Former UN Special Advisor (ALGERIA)
Invited Speaker: Yossi SHAVIT, University of Tel Aviv (ISRAEL)
3 selected papers will be presented**
Discussant to be defined
Lunch
14,30
Final session
Round table with policy makers, managers in private and public firms, academicians
Concluding remarks
*Member of the Scientific Committee of the Conference
** The full list of proposals is available here
GOOD NOTICE: given the high number of the received proposals (about 200, coming from 40 different
countries), the Local Organizing Committee is considering the possibility of duplicating the number of
sessions initially planned.
Simultaneous translation in English and French will be available
http://www.almalaurea.it/en/info/convegni/bologna2011

La Revolució Egípcia en primera persona
Conferència sobre la primavera àrab i la seva revolta a Egipte a càrrec de la
doctoranda de la Càtedra UNESCO, Alessandra Fani.
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Les revolucions àrabs: entre la sorpresa i l’esperança
Conferència sobre les revolucions àrabs, concretament a Líbia, a càrrec del Prof.
Núñez Villaverde.

	
  

Projecte JISER-MED
En el marc del projecte Erasmus Mundus JISER-MED, d’intercanvi de bones
pràctiques a la zona Euromed s’han realitzat les següents activitats amb participació
de la Càtedra UNESCO com a soci preferent del consorci: Seminari mes de gener de
2011 a la UB sobre l’estat de l’ensenyament superior a la Mediterrània. Seminari el
mes de novembre a Jordània sobre bones pràctiques en l’ensenyament superior.

International Seminar
JISER-MED
The state of the Euro-Mediterranean Higher Education Area
Programme
Barcelona, 17 January, 2011
Aula Magna – Universitat de Barcelona

8.45-9.15 Registration
Morning
Opening session
9.15-9.45 Welcoming words:
Dr Dídac Ramírez, Rector, Universitat de Barcelona
Ms Roser Clavell, Secretary for Foreign Affairs, Generalitat de Catalunya (Catalan
Government)
9.45-10.00 Keynote Speaker: Prof Carles Carreras,Vice-Rector for International
Relations and Deputy Rector of the Universitat de Barcelona
10.00 Europe and the Mediterranean: policy dialogue.
Chair: Prof Enric Olivé, Rovira i Virgili University, Executive Secretary of EPUF, the
Euromed Permanent University Forum.
10.15-10.45 “Euro-Mediterranean Relations”. Mr Senén Florensa, Director General of
IEMed, the European Institute of the Mediterranean.
10.45-11.00 “European Commission policy towards the MED-AREA”. Mr Manel
Camós, Head of the European Commission Office in Barcelona.
11.00-11.15 “Euro-Mediterranean Cooperation”. UPM representative.
11.15-11.45 Open debate
11.45-12.15 Coffee Break
12.15 Challenges for the extended Euromed HE area.
Chair: Dr Jean-Paul Fernandez Vice-Rector for International Relations, University
of Montpellier.

12.35-12.55 Prof Víctor Cerdà Martín, Rector‟s Delegate for Innovation, University of
the Balearic Islands.
12.55-13.15 Dr Zulima Fernández, Director of ANECA (the Spanish National Agency
for Quality Assessment and Accreditation).
13.15-13.35“The Gulf vision of the EC‟s Med policy in HE”. Sultan Karmostaji,
Ambassador for the „Higher Colleges of Technology”. UAE –United Arab Emirates13.35-14.00 Open Debate
14.00 – 15.00 LUNCH
Afternoon
15.00 The European Commission and the Mediterranean: programmes, projects and
opportunities.
Chair: Prof Ramon Torrent, Universitat de Barcelona, Coordinator of OBREAL, the
European Union-Latin America Relations Observatory.
15.00-15.30 “The European Commission and the Mediterranean HE area. The
ERASMUS MUNDUS programme”. Ms Giordana Bruno, Project Officer, Erasmus
Mundus Action 3 team. EACEA-European Commission.
15.30- 15.45 Questions
15.45 Good Practices in MED-Cooperation: Networks, Synergies and experiences.
Chair: Prof Wassim Youssef, Virtual University of Tunis.
16.00-16.45 Presentation by the University of Barcelona. Prof. Ramon Torrent, Prof.
Miquel Salgot and Prof. Pedro Moral.
16.45-17.00 Presentation by the University of Perpignan. Mr Patrick Bellegarde, ViceRector for International Relations
17.00-17.30 Coffee Break
17.30-17.45 Presentation by PST University, Jordan. Abdullah Al-Zoubi, VicePresident.
17.45-18.00 Presentation by Abdelmalek Essaadi University, Morocco. Pr Hassan
Ezbakhe, Vice-President.
18.00-18.15 Presentation by Ms Antònia Sabartès, General Secretary of the Pyrenees
Mediterranean Euroregion.
18.15-18.30 Open Debate
18.30 General Remarks and Conclusion, by Prof. Teresa Anguera, Vice-Rector for
Scientific and Academic policy of the Universitat de Barcelona.

JISER-MED Conference on Quality Assurance, Employability and
Internationalisation
Princess Sumaya University for Technology
Amman, Jordan
21-22 November 2011
Monday, 21 November 2011
10:00-10:45 Formal Opening
Professor Issa Batarseh, President, Princess Sumaya University for Technology, Jordan
Professor Didac Ramirez, Rector, University of Barcelona, Spain
Professor Zulima Fernandez, Director of Agencia Nacional de Evaluación de la calidad y acreditación
(ANECA), Spain
Professor Rowaida Al-Maaitah, Minister of Higher Education and Scientific Research, Jordan
10:45-11:00 Coffee Break
11:00–13:00 QA in Internationalization
Chair and Introduction to JISER-MED: Ramon Torrent, University of Barcelona, Spain
QA in Internationalization
Hiba Massoud, Damascus University, Syria
Quality Assurance Experience in Jordan
Munib Saket, HEAC President, Jordan
Approaches and Bases of Quality Assurance
Nick Harris, ANECA, Spain
13:00-14:00 Lunch
14:00-16:00 QA and Employability: A Perspective from Employers
Chair: Houdaifa Ameziane, President of Abdelmalek Essâadi University, Morocco
Finance and Insurance in Jordan
Sami Gammoh, Minister of Industry and Trade, Jordan
ICT in Spain
Agustin Argelich, President of Argelich Ingenieros, Spain
Tourism in Jordan
Akel Biltaji, Chair of Tourism and Heritage Committee and Senator of the Upper House of Parliament,
Jordan
16:00-16:30 Coffee Break
16:30-17:30 Debriefing of Chairs and Plenary Discussion
Chair: Rafael Llavori de Micheo, ANECA, Spain
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Tuesday, 22 November 2011
09.30-11.00: Towards a Regional Approach to the International Dimension of QA: Good Practices
and Mutual Understanding
Chair: Guy Annat, AERES, France
Quality Assurance Perspective from the Arab World
Sultan Abu Orabi, President of Arab Universities Association, Jordan
Internationalisation and its Local Relevance
Josep Grifoll, AQU-Catalunya, Spain
Prospects of Quality Assurance in Hashemite University
Mohammad Mesmar, Hashemite University, Jordan
Towards a Shared View on Quality Assurance
Laureano Gonzalez, ANECA, Spain
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-12:00 Debate
Chair: Eric Jover, AQUA, Andorra
12:00-13:00 JISER-MED: The Way Forward
Chair: Patrick Bellegarde, University of Perpignan VD, France
Mobility Dimension
Nicolás Patrici, University of Barcelona, Spain
Higher Education and Research: Good Practices
Marina Vives, EPUF, Spain
Alma Laurea in the Mediterranean: Fostering Graduates Monitoring and Employability
Luisa Mengoni, Alma Laurea, Italy
13:00-14:00 Lunch
14:00-14:30 The ERASMUS MUNDUS programme: Perspectives and Opportunities
Giordana Bruno, EACEA-European Commission, Belgium
14:30-15:00 Erasmus Mundus Action 2: AVEMPACE as an Example, Jordan and Syria
Olivier Pfeiffer, TU Berlin, Germany
15:00-16:00 Plenary Discussions and Closing
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Projecte Conflictes identitaris a Orient Mitjà
L’AGAUR i l’Institut Català per la Pau concediren un projecte de recerca proposat per
la Càtedra UNESCO sobre els conflictes identitaris, que incloia la preparació d’un
simposi sobre la temàtica, partint de la recerca feta per doctorands de la Càtedra
UNESCO i investigadors consolidats. L’activitat principal de treball han estat unes
jornades de debat que s’han emmarcat dins dels cursos de la Universitat d’Estiu.

Organització
de les Nacions Unides
per a l’Educació,
la Ciència i la Cultura

Càtedra UNESCO del
Diàleg Intercultural a la Mediterrània
Tarragona

09.30

Presentació del curs
Prof Enric Olivé. Director de la Càtedra UNESCO
del Diàleg intercultural a la Mediterrània de la
URV.

09.45

Sessió d’obertura
“Catalunya i la seva projecció a la Mediterrània
davant la situació política actual”. Sr. Carles
Llorens. Director General de Cooperació al
Desenvolupament. Generalitat de Catalunya

10.15

Pausa - cafè

10.45

IDENTITAT, DIVERSITAT I CONFLICTE A TURQUIA I
A L’ORIENT MITJÀ (I)
Moderador: Enric Olivé
Blanca Deusdad. Identitat, conflicte i
construcció nacional
Olivera Taban. Els media i la construcció de la
identitat
Eva Zafra. L’alimentació com a senyal identitària
Firdevs Gümüşoğlu. Gènere i identitat a la
Turquia contemporània

12.45

Debat

16.30

IDENTITAT, DIVERSITAT I CONFLICTE A TURQUIA I
A L’ORIENT MITJÀ (II)
Moderadora: Maria Àngels Roque
Gökhan Duman. Els kurds a Turquia
Didem Doganyilmaz. Els alevis a Turquia
Gozde Demirel. Identitat i conflictes a Xipre
Mutay Öztemiz. Syriacs

17.30

Debat

18.00

Cinefòrum: AJAMI

09.30

LES REVOLTES AL MÓN ÀRAB I EL ROL DE LES
MINORIES
Moderador: Joseph Maïla
Alessandra Fani. Els coptes a Egipte i a la
diàspora
Rana Haffar. Cristians a Síria
Noor Ogly. Síria: Mosaïc d’identitats

11.00

Debat

11.30

Pausa - cafè

12.00

LA REVOLTA POPULAR D’EGIPTE
Moderadora: Gemma Aubarell
Waffaa El Cherbini
Alessandra Fani
Jean Marcou
Tamer Ahmad
Amal Emam

13.00

Debat

15.30

LA REVOLUCIÓ DEL GESSAMÍ
Moderadora: Paula Durán
Mohammed Kerrou
Chérif Ferjani
Mana Oskouie

16.30

Debat

17.45

Acte de Clausura
“La cooperació catalana i el nou mapa
social i polític del món àrab” Sra. Sílvia
Requena. Directora de Cooperació de
l’ACCD.

Exposició
La Càtedra UNESCO s’ha encarregat de gestionar l’acollida i muntatge de l’exposició
fotogràfica Tolerancia Religiosa: l’Islam al Sultanat d’Omà al CRAI del Campus
Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. L’exposició obrí les seves portes amb un
acte d’inauguració amb la presència de representants del soldanat d’Omà i del seu
ambaixador a Espanya. Durant un mes, la comunitat universitària convisqué amb
aquesta exposició que tancà les seves portes amb una notòria afluència de visitants.

.

Treball conjunt Fundació Santa Tecla
Ambdues institucions han estat treballant durant aquest 2011 per poder signar un
conveni de col.laboració mitjançant el qual poder treballar en projectes relacionats amb
l’àmbit de la salut, la cooperació i la interacció intercultural.

Projecte VII Programa Marc
Per tal de desenvolupar l’impuls investigador de la Càtedra UNESCO i el seu grup de
recerca, durant aquest any s’ha estat treballant en el formulari del VIIPM i s’ha assitit a
vàries jornades de treball i informatives. L’objectiu és definir un projecte que s’adecui a
les directrius europees establertes per aquest programa i que lligui amb la investigació
duta a terme pel grup de recrca, orientat a les humanitats i a les ciències socials.

Tarragona, 25 de gener de 2012

Enric Olivé i Serret
Director Càtedra UNESCO
Diàleg Intercultural a la Mediterrània
Universitat Rovira i Virgili

.

http://unescoprivadesa.urv.cat
Informe d'activitat i de justificació de despesa 2011
A. Dades institucionals
1. Nom: Càtedra UNESCO en Privadesa de Dades
2. Data d'inici: 6 de març 2007 (signatura conveni UNESCO-URV). El conveni
amb el Dept. d'Innovació i Universitats fou signat el 9 de maig de 2007.
3. Durada: Fins al 22 de març de 2013 (el conveni amb la UNESCO ha estat
prorrogat dos anys més).
4. Disciplines tractades: Comunicació i informació, processament de la
informació, seguretat i privadesa de dades.
5. Nom de la institució amfitriona: Universitat Rovira i Virgili (URV)
6. Facultats i departaments implicats:
• Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, Departament d'Enginyeria
Informàtica i Matemàtiques
7. Titular de la càtedra:
Prof. Dr. Josep Domingo Ferrer
Catedràtic d'Universitat, Investigador guardonat ICREA-Acadèmia
Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques.
Universitat Rovira i Virgili
Av. Països Catalans 26
43007 Tarragona
Telèfon: +34 977 558270
Fax: +34 977 559710
Correu electrònic: josep.domingo@urv.cat

B. Activitats durant el 2011
B.1 Publicació de la revista científica “Transactions on Data Privacy”
A principis de 2008, el Dr. Vicenç Torra (IIIA-CSIC, institució associada a la
Càtedra) i el Prof. Josep Domingo Ferrer, titular de la càtedra, van llançar com a
editors en cap la revista “Transactions on Data Privacy (TDP)”, i en van publicar
tres números. Amb el patrocini de la càtedra, la revista ha anat traient tres
números anuals durant el 2009, 2010 i 2011, tant en versió impresa com en
versió electrònica (http://www.tdp.cat).
La revista duu el logotip de la Càtedra i el de la Generalitat. La Càtedra ha finançat
els costos de la versió impresa i ha contribuït a divulgar la revista. La revista és ja
indexada a DBLP, ACM Digital Library, COMPENDEX (Engineering Index),
MathSciNet i DOAJ. Els editors estan treballant perquè sigui indexada al ISI JCR
(Web of science).
B.2 Conferències per invitació i cursos

Josep Domingo-Ferrer, "The theory of coprivacy and its applications to sustainable
privacy'', conferència plenària invitada al Workshop on Computational Security,
Centre de Recerca Matem\`atica, Bellaterra, 1er de desembre del 2011.
Josep Domingo-Ferrer, "Security and privacy in vehicular networks'', conferència
plenària invitada al VI International Conference on Non Associative Algebra and
Its Applications, Saragossa, Espanya, 4 de novembre del 2011.
J. Domingo-Ferrer, dues conferències per a postgraduats amb el tema "Information
Systems Security Management'', Ionian University, Department of Informatics,
Corfú, Grècia, 13 i 14 d'octubre del 2011.
J. Domingo-Ferrer, "Privacidad y revelación racional en redes sociales'', conferència
invitada dins del curs d'estiu "Redes Sociales en Internet'', Centro Mediterráneo
de la Universidad de Granada, Almuñécar, Espanya, 11 de juliol del 2011.
J. Domingo-Ferrer, "Differential privacy: optimal noise and data quality in SDC'',
conferència invitada (preparada conjuntament amb J. Sòria), dins del 4th IAB
Workshop on Confidentiality and Disclosure - Bridging approaches from statistics
and computer science, Nuremberg, Alemanya, 30 de juny de 2011.
J. Domingo-Ferrer, "Coprivacy: Theory and Applications of Sustainable Privacy'',
curs invitat, Università di Roma Tre, Roma, Itàlia, Maig-Juny 2011. Seminaris:
"The theory of coprivacy'' (26 de maig); "Coprivacy in private information
retrieval'' (1 de juny); "Coprivacy in social networks'' (8 de juny); "Coprivacy in
VANETs'' (15 de juny); "Coprivacy in distributed multicast fingerprinting and
digital oblivion'' (21 de juny).
J. Domingo-Ferrer, "Seguridad y privacidad en redes vehiculares'', Universidad de
la Laguna, Tenerife, Espanya, 21 de març del 2011.
J.

Domingo-Ferrer, "Making security and privacy compatible with VANET
performance requirements'', conferència plenària invitada dins de Light-Sec
2011: Workshop on Lightweight Security & Privacy: Devices, Protocols, and
Applications, Istanbul, Turkey, March 15, 2011.

B.2 Organització de congressos
Durant el 2011 hem organitzat directament els congressos següents:
•

Joint UNECE/EUROSTAT Work Session on Statistical Data Confidentiality,
Tarragona, del 26 al 28 d’octubre de 2011.
http://www.unece.org/stats/documents/2005.11.confidentiality.html

•

Jornades CiberÀgora2011, Jornades de Seguretat Informàtica i Estratègia,
Tarragona, del 7 al 8 de juliol de 2011. En cooperació amb l'Ajuntament de
Tarragona, la Càtedra va organitzar aquestes jornades a Tarragona
adreçades a estudiants i a professionals de la seguretat, on es van tractar
qüestions com el ciberterrorisme i la seguretat de la informació a internet.
http://ciberagora.tarragona.cat/index.php

B.3 Acords de patrocini de congressos

Per als congressos següents s’han tancat durant el 2011 acords pels quals la
Càtedra ha ofert borses de viatge a autors i estudiants provinents de països en
transició. El logotip de la Càtedra ha figurat/figura a les pàgines web de tots
aquests congressos:
•

•

•
•

•
•

•

MDAI 2011, Modeling Decisions for Artificial Intelligence, Changsha, Hunan,
Xina, 28-30 de Juliol de 2011 . Web del Congrés:
http://www.mdai.cat/mdai2011/program.php
EDBT/ICDT, Electronic Conference Proceedings/ International Conference on
Extending Database Technology, Uppsala, Suècia, 21-25 març 2011. Web
del congrés: http://edbticdt2011.it.uu.se/
DPM 2011, Data Privacy Management, Leuven, Bèlgica 15-16 setembre
2011. Web del congrés: http://dpm2011.dyndns.org/program.html
Joint UNECE/EUROSTAT Work Session on Statistical Data Confidentiality,
Tarragona, del 26 al 28 d’octubre de 2011. Web del congrés:
http://www.unece.org/stats/documents/2005.11.confidentiality.html
Ciberàgora 2011, Jornades de Seguretat i Privades a Internet, Tarragona,
7-8 juliol.Web del congrés: http://ciberagora.tarragona.cat/inscripcions.php
ECML/PKDD 2011, European Conference on Machine Learning and Principles
and Practice of Knowledge Discovery in Databases, Atenes, 5-9 setembre
2011. Web del congrés: http://www.ecmlpkdd2011.org/
SWING 2011, 6th Bertinoro PhD School on Security of Wireless Networking,
Bertinoro, 30 octubre - 4 novembre 2011. Web del congrés:
http://swing11.di.uniroma1.it/Swing2011/Welcome.html

B.4 Divulgació: edició d'un llibre i aparició a la premsa
L’any 2011 s’ha endegat la publicació de la traducció catalana del llibre El cervell i
el sentit de la vida, Paul R. Thagard, Aquest volum ha estat editat conjuntament
per l'Editorial Obrador Edèndum i les Publicacions URV i ha comptat amb el
patrocini de la Càtedra, el director de la qual dirigeix la col·lecció Punt Nodal de la
qual aquest és el quart volum. El llibre apareixerà a principis de 2012.
D'altra banda, el director de la càtedra ha escrit un article de premsa i ha estat
entrevistat a Barcelona Televisió:
•
•

"No pengis una intimitat a Internet: deixarà de ser-ho". Revista Valors.
Núm. 79 de Febrer de 2011.
"Cotxes que parlen: la tecnologia dibuixa els vehicles del futur". Barcelona
televisió, Barcelona, 22 de febrer de 2011.

Finalment, les activitats de la càtedra han estat cobertes per la premsa, en especial
arran de l'organització de la " Joint UNECE/EUROSTAT Work Session on Statistical
Data Confidentiality " del 26 al 28 d’octubre de 2011 a Tarragona.
B.5 Recerca
La recerca que duen a terme els membres de la Càtedra és cofinançada amb
d’altres projectes i té l’efecte beneficiós de mantenir i augmentar la visibilitat
científica de la Càtedra i del grup que li dóna suport.
Projectes actius

•

Projecte CONSOLIDER "ARES" (2007-2012), coordinat pel titular de la
càtedra, Josep Domingo Ferrer (URV) sobre conciliació de privadesa i
seguretat. Pressupost: 5.5 milions d'Euros. Font: Ministeri de Ciència i
Innovació.

•

Projecte "E-AEGIS" (2007-2012), coordinat pel titular de la càtedra, Josep
Domingo Ferrer (URV), on participa també IIIA-CSIC, una de les institucions
participants a la Càtedra. Pressupost: 0.9 milions d'Euros. Font: Ministeri
d'Educació i Ciència.

•

Projecte “RIPUP – Peer to Peer User Private Information Retrieval” (20092012). Coordinat per la Dra. Maria Bras, investigadora de la Càtedra.
Pressupost: 69.300 euros. Font: Ministerio de Ciéncia e Innovación.

•

Projecte AVANZA “Verificación para sistemas de votación electrónica
presencial” (2009-2011). Coordinat pel Dr. Jordi Castellà, un dels
investigadors de la Càtedra. Pressupost: 124.380 euros. Font: Ministerio de
Indústria, Turismo y Comercio.

•

Xarxa d'excel·lència del 7è Programa Marc de la Unió Europea “ESPRIT:
Economics
Security
and
Privacy
Research
for
Information
and
communication Technology” (2010-2014), proposta no. 257948.

•

"Audit Transparency Voting Process", Ref: PT-430000-2010-31. 28/06/201031/12/2012.

•

Projecte "SECloud: Investigación y desarrollo de una plataforma SEgura para
aplicaciones cloud computing". AVANZA I+D, Ref: TSI-020302-2010-153,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 10/06/2010-31/12/2012.

•

Projecte "Cryptographic techniques for conciliating security con icts in
VANETs" (Natural Science Foundation of China, no. 61003214). 2011-2013.

•

Projecte "DwB: Data without Boundaries", Integrated
Framework Programme, Proposal no. 262608, 2011/2014.

Project,

7th

Publicacions
23 articles en revistes ICI JCR durant el 2011 (només membres URV de la càtedra):
•

S. Hajian and M. Abdollahi Azgomi, "On the Use of Haar Wavelet Transform
and Scaling Data Perturbation for Privacy Preserving Clustering of Large
Datasets", International Journal of Wavelets Multiresolution and Information
Processing. To Appear.

•

S. Hajian and M. Abdollahi Azgomi, "A Privacy Preserving Clustering
Technique for Horizontally and Vertically Distributed Datasets", Intelligent
Data Analysis. To Appear.

•

O. Farràs, J. Ruth Metcalf-Burton, C. Padró and L. Vázquez, "On the
Optimization of Bipartite Secret Sharing Schemes", Designs, Codes and
Cryptography. To Appear.

•

A. Erola, J. Castellà-Roca, A. Viejo and J.M. Mateo-Sanz, "Exploting Social
Networks to Provide Privacy in Personalized Web Search", Journal of
Systems and Software. To Appear.

•

O. Farràs, J. Martí-Farré and C. Padró, "Ideal Multipartite Secret Sharing
Schemes", Journal of Cryptology. To Appear.

•

G. Navarro-Arribas, V. Torra, A. Erola and J. Castellà-Roca, "User kanonymity for privacy preserving data mining of query logs", Information
Processing and Management. To Appear.

•

M. Lemanska, J. A. Rodríguez-Velázquez and I. G. Yero, "The limit case of a
domination property", Acta Mathematica Sinica - English Series. To Appear.

•

J. M. Miret and F Sebé, "Cryptanalysis of an ad-hoc cryptosystem for mixbased e-voting robust against relation attacks", International Journal of
Information Security, Vol. 10, no. 6, pp. 387-389, Nov 2011, ISSN: 16155262.

•

R. Trujillo-Rasúa and A. Solanas, "Efficient probabilistic communication
protocol for the private identification of RFID tags by means of collaborative
readers", Computer Networks, Vol. 55, no. 15, pp. 3211-3223, Oct 2011,
ISSN: 1389-1286.

•

L. Zhang, Q. Wu, B. Qin, J. Domingo-Ferrer and Ú. González-Nicolás,
"Asymmetric group key agreement protocol for open networks and its
application to broadcast encryption", Computer Networks, Vol. 55, no. 15,
pp. 3246-3255, Oct 2011, ISSN: 1389-1286.

•

L. Zhang, Q. Wu, B. Qin and J. Domingo-Ferrer, "Provably secure one-round
identity-based authenticated asymmetric group key agreement protocol",
Information Sciences, Vol. 181, no. 19, pp. 4318-4349, Oct 2011, ISSN:
0020-0255.

•

J. Domingo-Ferrer, "Coprivacy: an introduction to the theory and
applications of co-operative privacy", SORT-Statistics and Operations
Research Transactions, Vol. 35, Special issue, pp. 25-40, Sep 2011, ISSN:
1696-2281.

•

A. Erola, J. Castellà-Roca, G. Navarro-Arribas and V. Torra, "Semantic
microaggregation for the anonymization of query logs using the open
directory project", SORT-Statistics and Operations Research Transactions,
Vol. 0, Special issue, pp. 41-58, Sep 2011, ISSN: 1696-2281.

•

J. Llibre, R. Ramírez and N. Sadovskaia, "Planar vector fields with a given
set of orbits", Journal of Dynamics and Differential Equations, Vol. 23, pp.
885-902, Jul 2011, ISSN: 1040-7294.

•

K. Stokes and M. Bras-Amorós, "Associating a numerical semigroup to the
triangle-free configurations", Advances in Mathemathics of Communication,
Vol. 5, no. 2, pp. 351-371, May 2011, ISSN: 1930-5346.

•

J. Domingo-Ferrer, "Risk-Utility Paradigms for Statistical Disclosure
Limitation: How to Think, But Not How to Act - Discussion: A Science of
Statistical Disclosure Limitation?", International Statistical Review, Vol. 79,
no. 2, pp. 184-186, May 2011, ISSN: 0306-7734 .

•

M. Bras-Amoròs, J. Domingo-Ferrer and V. Torra, "A bibliometric index
based on collabotarion distance between cited and citing authors", Journal of
Informetrics, Vol. 5, no. 2, pp. 248-264, Mar 2011, ISSN: 1751-1577.

•

R. Di Pietro and A. Viejo, "Location Privacy and Resilience in Wireless Sensor
Networks Querying", Computer Communications, Vol. 34, no. 3, pp. 515523, Mar 2011, ISSN: 0140-3664.

•

J. M. Sigarreta, I. G. Yero, S. Bermudo, J. A. Rodríguez-Velázquez,
"Partitioning a graph into offensive k-alliances", Discrete Applied
Mathematics, Vol. 159, pp. 224-231, Feb 2011, ISSN: 0166-218X.

•

J. A. Rodríguez-Velázquez, J. M. Sigarreta, I. G. Yero and S. Bermudo,
"Alliance free and alliance cover sets", Acta Mathematica Sinica - English

Series, Vol. 27, no. 6, pp. 497-504, Feb 2011, ISSN: 1439-8516.

•

J. Domingo-Ferrer and U. Gonzalez-Nicolas, "Decapitation of networks with
and without weights and direction: the economics of iterated attack and
defense", Computer Networks, Vol. 55, no. 1, pp. 119-130, Jan 2011, ISSN:
1389-1286.

•

I. G. Yero, S. Bermudo, J. A. Rodríguez-Velázquez and J. M. Sigarreta ,
"Partitioning a graph into defensive k-alliances", Acta Mathematica Sinica English Series, Vol. 27, no. 1, pp. 73-82, Jan 2011, ISSN: 1439-8516.

•

J. Llibre, R. Ramírez and Natalia Sadovskaia, "On the 16th Hilbert problem
for limit cycles on nonsingular algebraic curves", Journal of Differential
Equations, Vol. 250, pp. 983-999, Jan 2011, ISSN: 0022-0396.

10 articles en Lecture Notes in Computer Science el 2011 (només membres URV de
la càtedra):

•

O. Farràs, C. Padró and C. Xing, "An Yang: Natural Generalizations of
Threshold Secret Sharing ", Lecture Notes in Computer Science. To Appear.

•

Q. Wu, B. Qin, L. Zhang, J. Domingo-Ferrer and O. Farras, "Bridging
Broadcast Encryption and Group Key Agreement", Lecture Notes in
Computer Science, Vol. 7073 (Intnl. Conf. on the Theory and Application of
Cryptology and Information Security - ASIACRYPT 2011), pp. 143-160, Nov
2011, ISSN: 0302-9743.

•

B. Qin, Q. Wu, J. Domingo-Ferrer and L. Zhang, "Preserving Security and
Privacy in Large-Scale VANETs", Lecture Notes in Computer Science, Vol.
7043 ( Thirteenth International Conference on Information and
Communications Security - ICICS 2011), pp. 121-135, Nov 2011, ISSN:
0302-9743.

•

L. Zhang, Q. Wu, B. Qin and J. Domingo-Ferrer, "APPA: Aggregate PrivacyPreserving Authentication in Vehicular Ad Hoc Networks", Lecture Notes in
Computer Science, Vol. 7001 (14th Information Security Conference - ISC
2011), pp. 293-308, Oct 2011, ISSN: 0302-9743.

•

Q. Wu, B. Qin, L. Zhang and J. Domingo-Ferrer, "Fully distributed broadcast

encryption", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6980 (Provable
Security-Provsec 2011), pp. 102-119, Oct 2011, ISSN: 0302-9743.

•

S. Hajian, J. Domingo-Ferrer and A. Martínez-Ballesté, "Rule protection for
indirect discrimination prevention in data mining", Lecture Notes in
Computer Science, Vol. 6820 (Modeling Decisions for Artificial IntelligenceMDAI 2011), pp. 211-222, Jul 2011, ISSN: 0302-9743.

•

Y. Narukawa, K. Stokes and V. Torra, "Fuzzy measures and comonotonicity
on multisets", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6820 (Modeling
Decisions for Artificial Intelligence-MDAI 2011), pp. 20-30, Jul 2011, ISSN:
0302-9743.

•

O.Farràs and C. Padró, "Ideal Secret Sharing Schemes for Useful Multipartite
Access Structures ", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6639
(International Workshop on Coding and Cryptology - IWCC2011 ), pp. 99108, May 2011, ISSN: 0302-9743.

•

A. Fernàndez-Mir, J. Castellà-Roca and A. Viejo, "Secure and Scalable RFID
Authentication Protocol", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6514
(Data Privacy Management and Autonomous Spontaneous Security - SETOP
2010 & DPM 2010), pp. 231-243, Jan 2011, ISSN: 0302-9743.

•

A. Vives-Guasch, M. Payeras-Capella, M. Mut and J. Castellà-Roca, "ETicketing scheme for mobile devices with exculpability", Lecture Notes in
Computer Science, Vol. 6514 (Data Privacy Management and Autonomous
Spontaneous Security - SETOP 2010 & DPM 2010), pp. 79-92, Jan 2011,
ISSN: 0302-9743.

17 articles en altres congressos durant el 2011 (només membres URV de la
càtedra):

•

B. Qin, Q. Wu, J. Domingo-Ferrer and W. Susilo, "Distributed PrivacyPreserving Secure Aggregation in Vehicular Communication", Third
International Conf. on Intelligent Networking and Collaborative Systems IEEE INCoS 2011, Fukuoka, Japan. To Appear.

•

R. Trujillo-Rasua, A. Martínez-Ballesté and A. Solanas, "Revisión de
protocolos para la identificación escalable, segura y privada en sistemas
RFID", 5as Jornadas Científicas sobre RFID, Tarragona, Spain. To Appear.

•

R. Trujillo-Rasua and A. Solanas, "Scalable Trajectory-based Protocol for
RFID Tags Identification", IEEE International Conference on RFIDTechnology and Applications - RFID-TA 2011, Sitges (Spain). To Appear.

•

C. Romero-Tris, A. Viejo and J. Castellà-Roca, "Improving query delay in
private web search", International Workshop on Securing Information in
Distributed Environments and Ubiquitous Systems - SIDEUS 2011,
Barcelona, Spain, Oct 2011.

•

M. Bras-Amorós and A. Vico-Oton, "On the Geil-Matsumoto Bound", Third
International Castle Meeting on Coding Theory and Applications, Cardona,
Spain, Sep 2011.

•

C. Romero-Tris, J. Castellà-Roca and A. Viejo, "Multi-party private web
search with untrusted partners", 7th International Conference on Security
and Privacy in Communication Networks - SecureComm\'11, London, UK,
Sep 2011.

•

A. P. Isern-Deyà, A.Vives-Guasch, M.M. Payeras-Capellà, M. MutPuigserver, J. Castellà-Roca, "Sistema de Tarificación Automático con
Anonimato Revocable: Evaluación de Rendimiento", X Jornadas de
Ingeniería Telemática - JITEL 2011, Santander, Spain, Sep 2011.

•

J.Meléndez, X.Gironés and D. Puig, "Supervised texture segmentation
through a multi-level pixel-based classifier based on specifically designed
filter", International Conference on Image Processing - ICIP 2011,
Brussels, Belgium, In 2011 18th IEEE International Conference on Image
Processing, pp. 2925-2928, ISBN: 978-1-4577-1302, Sep 2011.

•

M. Bras-Amorós, "Ordinarization Transform of a Numerical Semigroup",
European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications EuroComb 2011, Budapest, Hungary, Sep 2011.

•

M. Bras-Amorós, "Semigroups, Codes, and Privacy Applications", Algebraic
Geometry Modeling in Information Theory, Soria, Spain, Jul 2011.

•

K. Stokes and V. Torra, "On some clustering approaches for graphs", IEEE
International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Taipei, Taiwan,
Jun 2011.

•

A. Fernàndez-Mir, R. Trujillo and J. Castellà-Roca, "Scalable RFID
Authentication Protocol Supporting Ownership Transfer and Controlled
Delegation", The 7th Workshop on RFID Security and Privacy - RFIDSEC
2011, Amherst, Massachusetts (USA), Jun 2011.

•

J. Pujol-Ahullo, R. Jardi-Cedo, J. Castella-Roca, O. Farràs , "TTP SmartCard
- based ElGamal Cryptosystem using Threshold Scheme for Electronic
Elections ", Foundations & Practice of Security 2011 - FPS 2011, Paris,
France, May 2011.

•

P. A. Pérez-Martinez and A. Solanas, "W3-privacy: the three dimensions of
user privacy in LBS", Twelfth ACM International Symposium on Mobile Ad
Hoc Networking and Computing - MOBIHOC 2011, París, France, May 2011.

•

S. Hajian, J. Domingo-Ferrer and A. Martínez-Ballesté, "Discrimination
prevention in data mining for intrusion and crime detection", IEEE
Symposium Series in Computational Intelligence in Cyber Security - CICS
2011, Paris, France, Apr 2011.

•

J. Domingo-Ferrer, "Rational Enforcement of Digital Oblivion", 4th
International Workshop on Privacy and Anonymity in the Information
Society (PAIS 2011) collocate with EDBT/ICDT, Uppsala, Sweden, In
Proceedings of the 4th International Workshop on Privacy and Anonymity in
the Information Society, pp. -, ISBN: 978-1-4503-0528, Mar 2011.

•

K. Stokes and M. Bras-Amorós, "On query self-submission in peer-to-peer
user-private information retrieval", 4th International Workshop on Privacy
and Anonymity in the Information Society (PAIS 2011) collocate with
EDBT/ICDT, Uppsala, Sweden, In Proceedings of the 4th International
Workshop on Privacy and Anonymity in the Information Society, pp. -,
ISBN: 978-1-4503-0528, Mar 2011.

C. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE LA CÀTEDRA DURANT EL 2011
Per a la justificació del pressupost de 2011, cal tenir en compte el següent:

•
•

L’aportació de la Generalitat per l’any 2011 ha estat de €18.000.
La justificació concerneix les partides imputades a l’aportació de la
Generalitat. La URV ha aportat com a cofinançament els locals, els
ordinadors, les comunicacions i l’equipament per tal que la Càtedra pugui
treballar en condicions. Si s’escau, les aportacions d’altres fonts de
finançament es fan constar en les notes al peu de l’apartat corresponent.

Beques

€12.255,47

Aclariments:
1. Les mensualitats del becari d’assistència a la Càtedra, Antoni Fernández,
corresponen de gener fins a febrer de 2011. Les feines del becari han
consistit en: gestió pressupostària, compres, relació amb els esdeveniments
organitzats i/o patrocinats, gestió de la difusió de la càtedra, actualització
del lloc web de la càtedra i correcció de l’anglès utilitzat en publicacions dels
membres de la càtedra.
2. La resta de diners corresponen a assegurances mèdiques del becari.
Ajudes a viatges i dietes

€3.237,58

Aquesta partida correspon a les subvencions per a assistència d’autors de països en
transició als congressos patrocinats per la Càtedra detallats a la Secció B.4.
Fungible

€2.506,95

Aquesta partida inclou despeses de publicitat i disseminació de la Càtedra. En
concret, correspon a l’elaboració de pancartes, cartells i samarretes exhibits en les
diverses activitats organitzades i patrocinades per la Càtedra. També hi ha hagut
suport a l'edició del llibre "El cervell i el sentit de la vida", publicat conjuntament
per l'editorial Obrador Edèndum i per les Publicacions de la URV. A més a més, s’ha
finançat la impressió dels tres números del tercer volum de la revista Transactions
on Data Privacy. Adjuntem exemplars del llibre i dels tres números de la revista.

RESUM PRESSUPOST IMPUTAT A L’APORTACIÓ GENERALITAT (2011)

Concepte

Import

Material fungible

2.506,95 €

Viatges i dietes

3.237,58 €

Beques

12.255,47 €
TOTAL

Total pressupost 2011
Total despesa realitzada
Romanent

18.000,00 €

18.000,00 €
- 18.000,00 €
0€

.

CÀTEDRA
CIÈNCIA I
HUMANISME
2011

Estem a la espera de la recepció de la memòria.

.

.

Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i
director de la Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d’Estudis Jurídics Locals (CEJUL) de
la Universitat Rovira i Virgili (URV).
En relació a la memòria d’activitats corresponents a l’any 2011, d’acord amb el que
preveu la clàusula sisena del conveni signat el 23 de maig de 2007 entre la Universitat
Rovira i Virgili, la Fundació URV, la Fundació Cultural Reus Pedrol Rius i l’Ajuntament
de Reus, i la clàusula desena del conveni signat el 23 de maig de 2007 entre la
Universitat Rovira i Virgili, la Fundació URV, la Fundació Cultural Reus Pedrol Rius i
l’Ajuntament de Reus, tal i com queda amb la modificació realitzada per l’ Addenda al
conveni de col·laboració i cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili, la Fundació
URV, la Fundació Cultural de Reus Pedrol Rius i l'Ajuntament de Reus per crear la
Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d'Estudis Jurídics Locals, signada el 23 de desembre de
2010.
Informa
Que la clàusula tretzena de l’esmentat conveni preveia que les activitats de la càtedra
s’iniciessin l’1 d’octubre de 2007. I que el nomenament com a director de qui subscriu,
s’esdevingué mitjançant Resolució del Rector de la Universitat Rovira i Virgili d’1 de
gener de 2008.
Que durant l’any 2011, la Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d’Estudis Jurídics Locals
(CEJUL) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha desenvolupat les següents
activitats:
- Formació especialitzada


Organització del Fòrum d’actualització en Dret Local. Seminari de Dret Local, II
edició, dirigit al personal al servei de l’administració pública i als professionals
implicats en els àmbits jurídics i, en particular, dels ens locals i que es va iniciar el 21
d’octubre del 2010 amb un programa de 9 sessions (40,5 hores lectives) i 66 alumnes
matriculats, dels quals 24 són personal de l’Ajuntament de Reus i de les seves
empreses municipals amb beca total de matrícula finançada per la Càtedra (curs 20102011).



Organització del Fòrum d’actualització en Dret Local. Seminari de Dret Local, III
edició, dirigit al personal al servei de l’administració pública i als professionals
implicats en els àmbits jurídics i, en particular, dels ens locals i que es va iniciar el 24
de novembre del 2011 amb un programa de 8 sessions (42 hores lectives) i 72 alumnes
matriculats, dels quals 35 són personal de l’Ajuntament de Reus i de les seves
empreses municipals amb beca total de matrícula finançada per la Càtedra (curs 20112012).



Organització del Curs Governs locals actius a la Unió Europea, dirigit Personal al servei
de l’Administració pública i càrrecs electes (en especial del món local), professionals,
estudiants i persones que per les seves activitats hi estiguin relacionats o interessats.
i que es va desenvolupar del 8 a 17 de novembre amb un programa de 4 sessions (16
hores lectives) i 22 alumnes matriculats (curs 2011-2012).



Col·laboració en l’organització del Seminari L’adaptació al canvi climàtic. Perspectiva
tècnica i jurídica celebrat el 24 d’octubre del 2011 a la Facultat de Ciències Jurídiques
de la URV.



Col·laboració en l’organització del Curs d’Especialista Universitari en gestió, control i
fiscalització jurídica i econòmica dels ens locals , organitzat per la Fundació URV i que
es celebrarà a la Diputació de Tarragona del 15/11/11 al 30/04/13 ( curs 2011-2012).



Suport a l’organització de l’assignatura Pràcticum III de l’ensenyament en Dret de
l’URV per al desenvolupament de les pràctiques en l’administració local (curs 20102011).



Suport a l’organització de l’assignatura Pràctiques externes de l’ensenyament en Dret
de l’URV per al desenvolupament de les pràctiques en l’administració local (curs 20112012).



Suport a la impartició de les assignatures Dret Local i Règim jurídic de l’ordenació del
territori i dret urbanístic de l’ensenyament en Dret de l’URV (curs 2010-2011 i 20112012).



Suport a la impartició del Curs d’Especialista Universitari en Gestió de Personal al
servei de les entitats locals, organitzat per la URV, la Fundació URV i la Diputació de
Tarragona (curs 2011-2012).



Suport a la impartició del Diploma de Postgrau/ Especialista Universitari en gestió del
personal al servei de l’administració local, organitzat per la URV, la Fundació URV i la
UAB i l’ACM a Barcelona (curs 2011-2012).



Suport a la impartició del Diploma de Postgrau/ Especialista Universitari en gestió del
personal tècnica i jurídica del medi ambient, organitzat per la URV, la Fundació URV i
la UAB i l’ACM a Barcelona (curs 2011-2012).



Suport a la impartició del Diploma de Postgrau en control, gestió i fiscalització
econòmica i jurídica dels ens locals, organitzat per la URV, la Fundació URV i la
Diputació de Tarragona a Tarragona (curs 2011-2012).



Suport a la impartició del Mestratge en gestió i dret local, IV edició, organitzat per
l’EAPC, URV, UAB, UdG i UdL (bienni 2010-2012).

- 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 Càtedra. L’activitat de
recerca es 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 diversos
cursos de postgrau en el que es dona suport des de la Càtedra (cursos 2010-2011 i
2011-2012).



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 Elorduy, dirs. Manuel i Ballbé i
Josep Ramon Fuentes), La nova prestació de serveis públics locals (Jaume Renyer, dirs.
Manuel i Ballbé i Josep Ramon Fuentes), El règim jurídic de l’activitat turística dels
ens locals (Maria Inés Gil, dirs. Josep Ramon Fuentes i Judith Gifreu), La planificació i

la qualitat en les funcions de cooperació i assessorament del la Diputació de Tarragona
als ens locals (Francesc Cid, dir. Josep Ramon Fuentes), La organització veguerial de
Catalunya (Xavier Forcadell, dir. Josep Ramon Fuentes), Els plans de protecció civil als
ens locals (Miquel Vendrell, dir. Josep Ramon Fuentes), El règim jurídic dels
espectacles pirotècnics a l’administració local (Carles Sala, dir. Josep Ramon Fuentes),

L’organització d’una estructura complexa organitzativa local per a la prestació dels
serveis públics: el cas de Reus (Carles Salas, dir. Josep Ramon Fuentes)


Edició de l’obra Jaume Renyer i Alimbau, Josep Ramon Fuentes i Gasó, Juan Ignacio
Soto Valle, Xavier Forcadell i Esteller: Estudis per una llei de Governs Locals de
Catalunya. 2007-2011, Tirant Lo Blanch, Càtedra Antoni Pedrol Rius d’Estudis Jurídics
Locals i ACM, València, 2011.



Edició de l’obra de José María Abdelkader García, J. M., Modelos de seguridad y
policia en campus universitarios, Tirant Lo Blanch, Càtedra Antoni Pedrol Rius d’Estudis
Jurídics Locals i ACM, València, 2011.

- Transferència de coneixements


Col·laboració amb el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona en la redacció
d’un avantprojecte d’Ordenança General de Medi Ambient per a l’Ajuntament de
Tarragona (en execució, des de març de 2008).



Secretaria tècnica del Pla estratègic i Agenda 21 de Reus. Segona fase: coordinació
dels treballs (des del 3 d’abril de 2009 fins al 16 de març de 2011).



Seguiment de la tramitació de l’avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya
per a la Generalitat de Catalunya (en execució des del 5 de febrer de 2009).



Desenvolupament de recursos contenciós administratius dels Ajuntaments de Valls,
Falset i El Catllar, davant els Jutjats contenció administratius de Tarragona (en
execució des de setembre de 2009).



Redacció de l’Ordenança d’establiments, espectacles, activitats recreatives i oci
nocturn per a l’Ajuntament de Tarragona (en execució des de gener de 2010)



Redacció, en col·laboració amb el Centre d’Estudis en Dret Ambiental de Tarragona, de
l’avantprojecte d’Ordenança general de medi ambient de l’Ajuntament de Tortosa (en
execució).

Reus, a 15 de desembre de 2011

.
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0. Introducció

La Càtedra Internacional URV/Repsol dʹExcel∙lència en Comunicació és el resultat de la col∙laboració
iniciada el 2007 entre la URV (a través del Departament d’Estudis de Comunicació) i Repsol amb
l’objectiu de dur a terme activitats de recerca, de formació universitària i de divulgació en lʹàmbit de la
comunicació social, amb una vocació de foment de la qualitat i de lʹexcel∙lència ètica i estètica.
El 15 de setembre de 2011, el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, i el director del Complex
Industrial de Repsol a Tarragona, Joan Pedrerol, van signar el conveni de col∙laboració que renovava
l’acord entre les parts per al període 2011‐2013. Diversos mitjans de comunicació van publicar notícies
sobre la Càtedra i el Diari de Tarragona la va qualificar positivament en el seu baròmetre (annex 1).

Missió
La càtedra té com a missió la generació i socialització del coneixement en lʹàmbit de la comunicació
social des d’una perspectiva centrada en lʹexcel∙lència professional dels continguts i de les pràctiques
comunicatives de les societats contemporànies avançades.
Objectius


Generar coneixement de qualitat i socialment rellevant entorn a la Comunicació Social en les
seves múltiples formes i canals.



Promoure les bones pràctiques comunicatives dels mitjans de comunicació i els periodistes i
de les empreses i les institucions en la seva qualitat d’actors socials responsables.



Contribuir a la formació d’alt nivell dels futurs/es professionals del periodisme, de la creació
audiovisual i de la comunicació corporativa.



Promoure la divulgació internacional de la investigació de qualitat sobre Comunicació Social
generada a la URV.
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Mitjançant la Càtedra, la URV realitza activitats de creació i divulgació de coneixement sobre el
comportament i lʹevolució del macrosector comunicatiu i a les seves interaccions amb les dimensions
política, cultural i econòmica de la societat tarragonina i la catalana en el seu conjunt. Un coneixement
que contribueix a millorar la qualitat ètica i estètica de les pràctiques comunicatives actuals, tant pel
que fa a la producció i a la difusió de continguts com al seu consum i apropiació per part de la
ciutadania.
Les activitats de la Càtedra Internacional URV/Repsol dʹExcel∙lència en Comunicació es concreten en
tres àmbits: docència, recerca i divulgació.


Docència

la Càtedra organitza seminaris de formació relacionats amb pràctiques dʹexcel∙lència
comunicativa a càrrec de professionals i experts de primera línia. Aquestes activitats estan
adreçades a lʹalumnat de grau i de doctorat de la URV.


Recerca

La Càtedra promou i finança investigacions sobre aspectes, àmbits o problemàtiques de la
comunicació de rellevància social i intel∙lectual per a la demarcació de Tarragona i per al
conjunt de Catalunya. En aquest apartat, la Càtedra contribueix a les línies d’activitat del
grup de recerca Asterisc sobre Comunicació en la societat del risc i Mitjans de
comunicació i estudis culturals.


Divulgació

Aquest apartat inclou diverses modalitats d’actuació
o Organització de congressos internacionals dʹalt nivell que reuneixen experts
de tot el món per debatre al voltant dʹaspectes de la Comunicació de
rellevància social.
o Publicació

dʹuna

revista

acadèmica

internacional

en

anglès

sobre

Comunicació: Catalan Journal of Communication and Cultural Studies.
o Publicació de llibres, opuscles i documents electrònics per a divulgar lʹactivitat
docent i investigadora de la Càtedra.

4

1. Docència
1.1. Patrocini del MASTERDEC
La Càtedra va incorporar a la seva acció de mecenatge el Màster Oficial en Comunicació Estratègica en
la Societat del Risc (MASTERDEC) el curs 2010-2011, quan el Departament d’Estudis de Comunicació
en va començar a impartir les classes a la Facultat de Lletres de la URV. El patrocini de la Càtedra es fa
constar en totes les activitats relacionades amb el màster (pàgina web, presentacions per atreure
estudiants, inauguracions dels cursos, conferències, aula de docència, etc.).
La inauguració del curs 2011‐2012 del MASTERDEC va tenir lloc el 5 d’octubre de 2011 i va comptar
amb la participació del professor Nigel Morgan1, que va pronunciar la conferència Destination Brands:
meeting the digital challenge.

1.2. Beca de matrícula al MASTERDEC
Amb la voluntat d’incentivar la matriculació d’estudiants al MASTERDEC, la Càtedra va becar un
alumne del màster durant el curs 2011-2012.

1.3 Professors convidats
Durant el curs 2011‐2012, el MASTERDEC ha comptat amb la participació dels següents doctors
convidats:
Kathy Matilla
Professora de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Consultora
estratègica de comunicació a Espanya, Europa i els Estats Units. Ha treballat per a Akzo, Bridgestone,
Gallina Blanca, Firestone, Mahou‐San Miguel, Hoechst, La Caixa, Legrain, Louis Vuitton‐Moët‐
Hennesy, Nokia, Pfizer, Rolex Suisse, Revlon, Satélite ASTRA i el Partit Demòcrata dels EUA.
Alfonso González Herrero
Director de comunicació i relacions externes d’IBM per a Espanya, Portugal, Grècia i Israel. Professor
associat de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. És llicenciat en Marqueting i Comunicació per
la Universidad Complutense de Madrid i M.A. in Communications Management per la Michigan
State University. Ha treballat a Burson‐Marsteller i a Hill & Knowlton a Nova York. És autor del llibre
Marketing preventivo: la comunicación de crisis en la empresa (Bosch, 1998).

1

El professor Nigel Morgan (The University of Wales Institute, Cardiff) ha publicat més de 130 treballs sobre
màrqueting de destinacions turístiques i l’estudi del turisme com a fenomen sociològic. La seva obra ha estat
traduïda al xinès, rus, coreà, espanyol i italià. És conegut principalment per les seves obres Advertising in
Tourism and Leisure (edicions el 2000, 2001, 2004 i 2005) i Destination Branding (tercera edició de 2009).
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2. Suport a la recerca
El concurs de la Càtedra ha estat clau per a la realització de dos ambiciosos projectes de recerca i per a
la consolidació d’Asterisc, grup de recerca en Comunicació de la URV, reconegut com a grup
consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya.

2.1. Projecte “La gestió de la comunicació en els museus de Catalunya”
El projecte “La gestió de la comunicació en els museus de Catalunya”, amb Paul Capriotti com a
investigador principal, pretén analitzar i valorar les pràctiques comunicatives dels museus catalans. El
treball de camp es basa en enquestes telefòniques i per email enviades a 270 museus de Catalunya i en
l’anàlisi de 120 pàgines web.
Durant el 2011, la càtedra ha finançat les següents accions associades a aquest projecte:
- Traducció a l’anglès dels articles acadèmics "La gestió de la comunicació als museus de
Catalunya", "Els museus catalans a internet" i "Les sales de premsa digitals dels museus de
Catalunya", per ser enviats a revistes internacionals.
- Desenvolupament d’una recerca sobre els museus a l’Argentina, coordinada pel Dr. Capriotti
i que replicarà l’estudi fet a Catalunya. Aquest estudi té el suport de la Universitat UCES de
Buenos Aires i l’ICOM d’Argentina.

2.2. Projecte “L’excel·lència en la comunicació de les organitzacions a l’Estat
Espanyol”
El projecte “L’excel·lència en la comunicació de les organitzacions a l’Estat Espanyol”, amb Sunsi
Huertas com a investigadora principal, té l’objectiu de reproduir a l’estat espanyol un macroestudi
realitzat als EUA, la Gran Bretanya i Canadà per analitzar globalment l’excel·lència en comunicació i
relacions públiques. Es pretén demostrar la importància de fer una comunicació excel·lent per establir
relacions públiques bidireccionals i fer molt més efectives les organitzacions a través dels processos de
comunicació.
Fruit de la col·laboració de la Càtedra, el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i
l’Ajuntament de Valls, la investigadora principal del projecte va fer a l’antiga biblioteca popular de
Valls la conferència “Com aconseguir empreses comunicativament excel·lents en temps de crisi” (28
d’octubre de 2011).
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3. Suport a accions de divulgació científica
La Càtedra dóna suport a la difusió internacional de la recerca del personal docent i investigador
adscrit a ASTERISC mitjançant el finançament de traduccions d’articles i capítols de llibres a l’anglès,
correcció d’originals en anglès i participacions en congressos internacionals. De fet, una de les tasques
associades a la Càtedra es correspon a la internacionalització de la producció científica generada des
del Departament d’Estudis de Comunicació.

3.1. Contribucions a congressos i articles acadèmics


Congressos

Autors: Huertas, A.; Ariste, S.; Pritchard, A.; Morgan, N.
Títol: Analysing congruence and dissonance in place brand communication: the case of Barcelona
Tipus de participació: Ponència
Congrés: 2nd Place Branding Conference, 20‐22 gener
Ciutat: Bogotà

País: COLÒMBIA

Any: 2011

Autors: Huertas, A.
Títol: Análisis de la comunicación en el ámbito rural
Tipus de participació: Presentació de comunicació
Congrés: VI Congreso internacional de investigadores en relaciones públicas: oportunidades en
tiempos de crisis
Ciutat: Vigo

País: ESPANYA

Any: 2011

Autors: Huertas, A.
Tipus de participació: Membre del comitè científic
Congrés: VI Congreso internacional de investigadores en relaciones públicas: oportunidades en
tiempos de crisis
Ciutat: Vigo

País: ESPANYA

Any: 2011

Autors: Capriotti, P.
Títol: Evaluating Media Reputation of a Business Project
Tipus de participació: Ponència
Congrés: 6º Congreso internacional de Investigación y Relaciones Públicas. AIRP (Asociación de
Investigadores en Relaciones Públicas), 5‐6 maig
Ciutat: Pontevedra

País: ESPANYA

Any: 2011

Autors: Tortajada, I.; Farré, J.
Títol: Documentos para el debate: convocatorias de proyectos.
Tipus de participació: Sense especificar
Congrés: Simposio AE‐IC (Asociación Española de Comunicación)
Ciutat: Madrid

País: ESPANYA

Any: 2011
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Articles acadèmics

O’Donnell, H.; Castelló, E. (2011) “Neighbourhood squabbles or claims of
right? Narratives of conflict on Spanish and Catalan television”, Narrative
Inquiry, 21(2): 191-212.

2011 JCR Social Science Edition
2011 Impact Factor: 0.556

Gamero, N.; Espluga, J.; Prades, A.; Oltra, C.; Solá, R.; Farré, J. (2011)
“Institutional dimensions underlying public trust in information on
technological risk”, Journal of Risk Research, 14. 1-18.

2011 JCR Social Science Edition
2011 Impact Factor: 0.880

Castelló, E.; Montagut, M. (2011) “Journalist, Reframing and Party Public
Relation Consultants: Strategies in the Morning Talk Radio”, Journalism
Studies, 12 (4).

2011 JCR Social Science Edition
2011 Impact Factor: 0.536

Castelló, Enric (2011) “Catalan television drama. A turning point”, Critical
Television Studies, 6(2): 24-36.

Publicada per Manchester University
Press

Capdevila, A.; Gómez, L. (2011) “La articulación territorial de Catalunya y
España en las estrategias persuasivas de los partidos políticos y de las
instituciones autonómicas durante la campaña del Estatut”, Anàlisi. Revista
de comunicació de la Universitat Autonòma de Barcelona, 41 (2).

Indexada a INRECS: 0.087

López, B. (2011) “The Invention of a `Drug of Mass Destruction':
Deconstructing the EPO Myth”, Sport in History, 31 (1).

Catalogada a SCOPUS

López, B. (2011) “The Invention of a `Drug of Mass Destruction':
Deconstructing the EPO Myth”, Sport in History, 31 (1).

Catalogada a SCOPUS
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3.2. Suport a l’edició de la revista acadèmica Catalan Journal of Communication
and Cultural Studies
La revista Catalan Journal of Communication and Cultural Studies (CJCS), dirigida pel professor del DEC
Enric Castelló, es publica semestralment des del 2009 a lʹeditorial britànica Intellect Books. La revista
té l’objectiu de difondre la recerca desenvolupada en l’àmbit de l’anàlisi dels mitjans i la cultura, amb
èmfasi especial en el sistema cultural i de mitjans català. Els articles científics són sotmesos a una
doble revisió científica anònima i també sʹhi inclouen comentaris breus sobre recerca, notes sobre
actualitat cultural i mediàtica o entrevistes amb acadèmics, creadors i comunicòlegs acreditats.
El suport de la Càtedra es materialitza en la subvenció de les despeses de correcció dels originals
anglesos i de traducció d’algun article a aquest idioma, així com en la compra d’un petit nombre
d’exemplars que la direcció de la revista distribueix en accions de cortesia i de promoció de la
publicació. Aquesta col∙laboració es reconeix amb l’aparició del logotip de la Càtedra a la
contraportada de tots els números.
Actualment ja es compta amb un total de 4 volums publicats que inclouen dos números cadascun (un
de genèric i un de monogràfic).
En els casos dels dos primers números monogràfics publicats, des dels Departament d’Estudis de
Comunicació s’han organitzat jornades de presentació que han comptat amb la presència de
reconegudes personalitats acadèmiques de prestigi internacional:


El professor Tom Horlick‐Jones2, de la Cardiff University, va participar el dia 31 de
gener de 2011 en lʹacte de presentació del número especial sobre comunicació de risc,
que va tenir lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la URV. Durant lʹacte,
el professor convidat va pronunciar la conferència Re‐specifying risk in interactional
terms: the implications for risk communication research, a la qual van poder assistir
alumnes del MASTERDEC.



D’altra banda, durant lʹacte dʹinauguració del curs 2011‐12 del MASTERDEC, el 5
d’octubre de 2011, es va presentar un nou número monogràfic de la revista dedicat a
la investigació sobre marques de destinacions turístiques. Aquest número especial
porta per títol: Tourism & communication: place brands, identities and new trends i va
comptar, com a editor convidat, amb el professor Nigel Morgan.

Les portades d’aquests dos números i la del número genèric de 2011 es poden veure a l’annex 2

2

Tom Horlick-Jones és Catedràtic de Sociologia a la Cardiff School of Social Sciences i investigador convidat per
la Unidad de Investigación Socio-técnica del CIEMAT a Barcelona. Durant uns 25 anys s’ha especialitzat en la
investigació del risc: la conducta social, el seu raonament, els processos de comunicació i la presa de decisions tant
a nivell polític com de vida quotidiana. Entre les seves publicacions s’inclouen llibres com Natural Risk and Civil
Protection (1995), Social Amplification of Risk: the Media and the Public (coautor, 2001) o The GM Debate: Risk,
Politics and Public Engagement (2007) així com nombrosos articles en revistes d’impacte internacional.
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3.3. Suport al Congrés de l’AE-IC Tarragona 2012
El congrés de l’Associació Espanyola d’Investigació de Comunicació (AE‐IC) es va gestar durant tot
l’any 2011 i va reunir a la URV, del 18 al 20 de gener de 2012, prop de 400 investigadors i acadèmics
experts en l’àmbit “Comunicació i risc”. Va ser objecte d’interès preferent del congrés la discussió
sobre conceptes com ara la societat del risc, les relacions entre la por col∙lectiva i els discursos polítics,
la percepció del risc i les propostes d’intervenció comunicativa i d’harmonització de bones pràctiques
per a l’enfortiment del diàleg i les tecnologies en xarxa, la comunicació de proximitat i els mitjans.
L’impacte d’un congrés d’aquestes característiques és clarament justificable pel fet que ha esdevingut
un aparador gairebé exhaustiu de la millor recerca en lʹàmbit de la comunicació a nivell dʹEspanya,
Portugal i Amèrica Llatina, atès que tots els investigadors i investigadores actius en aquest camp hi
van ser presents i van presentar els resultats dels projectes en què estan treballant. El Congrés va
situar la URV i Tarragona en l’epicentre internacional del binomi comunicació i risc.
El reconeixement científic de la recerca exposada i l’indiscutible nivell d’internacionalització queda
reforçat pel fet que els tres ponents convidats a les sessions plenàries van ser personalitats de
reconegut prestigi a nivell internacional: el professor Romà Gubern, catedràtic emèrit de la Universitat
Autònoma de Barcelona, el professor emèrit de la Université Paris VIII, Armand Mattelart, i el
professor de la University of Arizona, David L. Altheide.
Lʹingent nombre de comunicacions rebudes, la pluralitat de sessions organitzades i els fòrums oberts
de debat van mostrar la consolidació i riquesa de la comunicació en la promoció de lʹintercanvi
científic. En aquest sentit, es va veure plenament acomplert l’objectiu inicial amb què es plantejava el
congrés: esdevenir una trobada d’investigadors de la comunicació amb l’objectiu de millorar la
comprensió dels processos que intervenen en la construcció social del risc.
En la mateixa línia, el congrés va comptar amb la participació activa de la Confederación
Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas de la Comunicación (CONFIBERCOM), que
agrupa associacions nacionals i regionals de recerca de la comunicació de la Península Ibèrica i
Amèrica Llatina, com la pròpia AE‐IC, l’Asociación Latinoamericana de Investigación de la
Comunicación (ALAIC) i la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación
(FELAFACS).
A més de la publicació del llibre d’actes, per a la difusió del congrés es van utilitzar diferents enllaços
a internet3. En la difusió del congrés es va destacar el logotip de la càtedra, com a patrocinadora, per
sobre de la resta dels col∙laboradors. Per a més informació sobre la difusió del congrés als mitjans de
comunicació es pot consultar el dossier posterior a la celebració del congrés (annex 3).
3

Web del congrés: http://www.aeic2012tarragona.org/esp/home.asp
Enllaç als videos: http://vimeo.com/36004560
Web de l’AE-IC: http://www.ae-ic.org/esp/home.asp
Web de la Càtedra: http://www.urv.cat/catedres/catedra_comunicacio/index.html
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4. Suport a l’acte de graduació d’alumnes de Publicitat i Relacions Públiques i
de Periodisme de la promoció 2006-2011
Com ha fet amb les promocions 2003-2008, 2004-2009 i 2005-2010, la Càtedra ha patrocinat els actes de
graduació dels alumnes de Publicitat i Relacions Públiques i de Periodisme de la promoció 2006-2011.

L’acte va tenir lloc el 10 de juny de 2011
a l’Aula Magna del Campus Catalunya de Tarragona. Els padrins van ser: per a Peridodisme, Rosa
Maria Calaf, presidenta del Centre Internacional de Premsa de Barcelona; per a Publicitat i Relacions
Públiques, Montserrat Grau, degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.
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5. Suport a altres activitats
5.1. Cicle de conferències “Experiència de Periodista”
Després de l’èxit de les primeres jornades (febrer-març de 2009), la Càtedra va renovar el suport a la
celebració del cicle de conferències “Experiència de Periodista”, organitzades pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya, el Departament d’Estudis de Comunicació de la URV i la Fundació Caixa
Tarragona,. Les conferències van ser impartides pels següents professionals:
* Josep Cuní, “De la ràdio a la TV”.
* Xevi Xirgo, “Del Punt a l’Avui”.
* Rosa Maria Calaf, “Un món més petit”.
* Xavier Grasset i Llúcia Oliva, “El periodisme del futur”.
A més, Llibert Teixió va inaugura l’exposició “Imatges 2010. El fotoperiodisme de les comarques de
Tarragona”.
El cicle de conferències va comptar amb 74 alumnes inscrits, 69 dels quals en la modalitat de
reconeixement d’1,5 crèdits lliures (programa a l’annex 4).

5.2. Programa de ràdio “Factoria 2.0”
La falca promocional del programa de ràdio “Factoria 2.0” esmenta el suport que dóna la Càtedra a
aquesta iniciativa conjunta amb el Departament d’Estudis de Comunicació, el Gabinet de
Comunicació de la URV i l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona.
En l’edició 2010‐2011 el taller va comptar amb la participació de 10 alumnes per a la realització del
magazine radiofònic informatiu i d’entreteniment. A banda de continguts convencionals com cinema,
esports o música, es va decidir dedicar un espai setmanal més ampli a la comunicació científica a
través de diversos formats: reportatges, entrevistes o informes entre altres. Com a temes tractats
figuren la comunicació política, l’economia, l’antropologia, la paleontologia, la nutrició i l’enginyeria
química.

5.3. Quota de membre institucional d’ECREA
La Càtedra ha subvencionat la quota institucional que el Departament d’Estudis de Comunicació ha
satisfet per al període 2011 com a membre de l’European Communication Research and Education
Association.

5.4. Primera trobada de càtedres
La Càtedra URV/Repsol es va presentar juntament amb la resta de càtedres en col∙laboració amb
entitats públiques i privades al Paranimf de la Universitat. Aquest acte va tenir com a finalitat donar a
conèixer a la societat del nostre entorn les càtedres que en aquest moment treballen a la URV i palesar
que l’experiència, ja consolidada, és positiva també per al progrés econòmic i social.
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Annex 1. Recull de premsa de la renovació del conveni de la
Càtedra per al període 2011-2013
Diari de Tarragona
(16 de setembre de 2011)
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(Notícies publicades els dies 15, 16 i 19 de setembre de 2011)
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Annex 2. Portades dels números del Catalan Journal of
Communication & Cultural Studies presentats el 2011
Vol.2, nº 2. Special Issue: The communicative turn in risk communication. Theory and practice
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Vol. 3, nº 1.

Vol.3, nº 2. Special Issue: Tourism & communication: place brands, identities and new trends
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Annex 3. Dossier del Congres de l’AE-IC “Comunicació i Risc”

Comunicació
i risc
Congrés internacional de l’Associació Espanyola
d’Investigació de la Comunicació
Organitzat pel Departament d’Estudis de Comunicació de la URV

Tarragona, 18-20 de gener de 2012
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Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:
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CONTINGUTS DEL DOSSIER
1.- Nota de premsa prèvia a la celebració del congrés

2.- Nota de premsa posterior a la celebració del congrés

3.- Recull fotogràfic

4.- Impacte del congrés en diferents mitjans de comunicació
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1.- Nota de premsa prèvia a la celebració del congrés

Les relacions entre comunicació i risc, objecte d’un
congrés internacional a la URV
El Departament d’Estudis de Comunicació acull a Tarragona la tercera trobada biennal de
l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació entre el 18 i el 20 de gener de 2012

De Fukushima a les revoltes de la primavera àrab passant pels atemptats de l’11-M i
d’ETA, l’accident del YAK-42, els vessaments del Prestige a la costa gallega i de BP
al golf de Mèxic o l’alerta sobre la grip A i els discursos de la por. Són alguns dels
temes que tractaran les prop de 500 comunicacions que es presentaran durant el
Congrés Internacional de l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació
(AE-IC), que amb el títol “Comunicació i risc” tindrà lloc a Tarragona els dies 18, 19 i
20 de gener de 2012.
El Congrés, una activitat de l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació
(AE-IC) organitzada pel Departament d’Estudis de Comunicació (DEC) de la URV,
reunirà mig miler de persones d’arreu del món, que convertiran Tarragona en
l’epicentre de la disciplina. Aquesta serà la tercera edició del congrés biennal de
l’AE-IC des de la seva fundació el 2008.
L’objectiu del congrés és, segons el president de l’AE-IC, Miquel de Moragas Spà,
“aportar a la societat informacions, també alertes i crítiques, per afrontar, però
sobretot per prevenir situacions de risc, gràcies a la racionalitat de projectes
sostenibles”. Segons el president del comitè organitzador del congrés i director del
DEC, Jordi Farré, la trobada promourà la centralitat de la comunicació en tots els
seus nivells i dimensions, atesa la importància que el risc ha adquirit per a tots els
actors de la societat postindustrial i mediatitzada: mitjans de comunicació clàssics i
online, institucions públiques, empreses privades, corporacions industrials,
comunitats virtuals, entitats de la societat civil, etc.
Àmbits temàtics
Les comunicacions del congrés s’agruparan en set àmbits temàtics, d’acord amb les
set seccions temàtiques pròpies de l’Associació, amb els següents continguts
rellevants en cadascun dels blocs:
-

Comunicació estratègica i organitzacional: comunicació corporativa al
web, responsabilitat social corporativa, el nou rol del consumidor en situacions
de crisi, marques responsables (reputació corporativa), les xarxes socials o el
5è poder, comunicació i universitats.

-

Comunicació i cultura digital: comunicació 3.0, blogs de divulgació
científica, cultura audiovisual, periodisme multimèdia, cibermitjans, formats i
estratègies narratives híbrides (cinema i videojocs), xarxes socials, dispositius
mòbils, convergència de mitjans (importació-exportació de continguts en
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xarxa), fotografia i infografia, ciutadania digital i participació, transformació
dels mitjans.
-

Estructura i polítiques de la comunicació: polítiques comunicatives a
Espanya, Europa i Amèrica Llatina, legislació, principals problemes de la
professió periodística, RTV pública (qualificació i independència dels consells
d’administració, externalització de la producció, impacte de la crisi en el
finançament), efectes de la concentració de mitjans.

-

Estudis d’audiència i recepció: construcció d’imaginaris socials, pràctiques
comunicatives en família (els pares com a mediadors), tendències de consum
juvenil cultural i mediàtic, creació de vincles amb l’audiència, ciutadania,
qualitat de la informació i inclusió social (missatges electorals, credibilitat dels
informatius, confiança dels ciutadans en els mitjans), oci digital.

-

Estudis sobre el discurs: discursos sobre immigració, publicitaris, de
gènere, periodístics, cinematogràfics, polítics, sobre riscos, desastres i crisis,
sobre conflicte i violència...

-

Producció i circulació de continguts: programació i producció de continguts
televisius durant el franquisme, relació entre periodistes i fonts en el
periodisme polític espanyol, estereotips de gènere als mitjans audiovisuals,
producció radiofònica (reptes i models), el tractament de les víctimes dels
conflictes bèl·lics i del terrorisme, la informació en els nous suports (disseny
de diaris per a tablets i dispositius mòbils), models de negoci en la premsa
online a Europa, riscos de la informació sobre salut (tabaquisme, compra de
medicaments per internet), qualitat dels continguts, anàlisi comparatiu de
mitjans gratuïts i de pagament, l’audiovisual espanyol en els circuits
alternatius.

-

Teories i mètodes d’investigació en comunicació: el tractament radiofònic
de la sentència del TC sobre l’Estatut de Catalunya, l’obesitat i la pobresa en
els mitjans, l’alimentació infantil als mass media, la comunicació de risc als
polígons químics...

Sessions plenàries
A més de les comunicacions, el congrés comptarà amb un panel organitzat per la
URV sobre “Comunicació de risc i crisis mediambientals” i amb set sessions
plenàries que comptaran amb la participació de prestigiosos especialistes
reconeguts internacionalment:
-

La plenària inaugural anirà a càrrec del sociòleg David L. Altheide
(Universitat de l’Estat d’Arizona), que pronunciarà la conferència “Shielding
Risk”, en què reflexionarà sobre els discursos de la por en la lògica mediàtica.
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-

La plenària d’homenatge a Román Gubern (UAB), el qual parlarà de “Cinema
i risc”, i que anirà acompanyada de la projecció de la pel·lícula El gran
carnaval.

-

La sessió plenària de la Confederació Iberoamericana de Comunicació
(CONFIBERCOM) sobre “Cooperació cultural i Espai Iberoamericà d’Educació
Superior. Nous reptes de la formació de postgrau en Comunicació”.

-

La sessió d’homenatge al prestigiós comunicòleg Armand Mattelart, que
parlarà sobre “Un pensament crític de la comunicació-món”.

-

La plenària “Les indústries culturals en l’escenari digital: Qui marca les
regles? Reptes tecnològics, regulatoris i de polítiques públiques”, organitzada
en col·laboració amb la Societat Catalana de Comunicació.

-

La sessió plenària sobre “La televisió pública autonòmica: riscos i propostes”,
en la qual intervindrà la directora general de Televisió de Catalunya, Mònica
Terribas i altres responsables de televisions autonòmiques.

-

La plenària de cloenda sobre “Política científica i producció del camp
acadèmic de la comunicació. Diagnòstic i prospectiva”.

El Congrés Internacional “Comunicació i risc” de l’AE-IC està patrocinat per la
Càtedra d’Excel·lència en Comunicació Repsol-URV i compta amb el suport de
l’Institut de la Comunicació de la UAB i la col·laboració del Ministeri de Ciència i
Innovació, la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat, la Corporació
Catalana de Mitjans audiovisuals, la Societat Catalana de Comunicació, l’Associació
Empresarial Química de Tarragona, Repsol, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament
de Tarragona i Tarragona Convention Bureau.
L’AE-IC agrupa gairebé cinc centenars d’investigadors en Comunicació de l’Estat
espanyol i té com a principals objectius potenciar la recerca sobre Comunicació en el
conjunt de la política científica espanyola, facilitar la cooperació i crear xarxes
d’intercanvi d’informació entre investigadors/es, i establir una política de cooperació
amb associacions internacionals d’investigació. El Departament d’Estudis de
Comunicació de la URV, a través del seu grup de recerca Asterisc, compta amb
gairebé deu anys d’experiència investigadora en diversos àmbits de la comunicació
social, entre els quals destaca la comunicació de risc i de crisi.

Més informació sobre el congrés a:
http://www.aeic2012tarragona.org
Entrevistes amb l’organització i/o els participants:info@aeic2012tarragona.org
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2.- Nota de premsa posterior a la celebració del congrés
Els experts en comunicació alerten de les conseqüències socials
dels missatges relacionats amb el risc: incertesa, angoixa,
sensació permanent d’amenaça i espirals de por
El congrés internacional Comunicació i Risc, celebrat del 18 al 20 de gener, ha reunit
a Tarragona mig miler d’investigadors de la comunicació que han presentat les
seves ponències amb l’objectiu de compartir els seus coneixements sobre aquesta
disciplina científica, per tal de millorar la comprensió dels processos que intervenen
en la construcció social del risc.
Segons el president del comitè organitzador del congrés i director del Departament
d’Estudis de Comunicació de la URV, Jordi Farré, “és fonamental conèixer de quina
manera es visualitzen i s’oculten determinats riscos per entendre no tant el risc com
a concepte objectiu, sinó la percepció i la interpretació que es fa de certs missatges
relacionats amb el risc i, especialment, per entendre quines conseqüències socials
es deriven de la circulació d’aquests missatges: la incertesa, l’angoixa, la sensació
permanent de l’amenaça i les espirals de por”.

Por i control social
Sobre aquest punt, el sociòleg de la Universitat de l’Estat d’Arizona, David Altheide,
va explicar en la ponència inaugural del congrés que “sovint els governs utilitzen la
por com un instrument de control social, cosa que ens fa menys lliures” alhora que
serveix per criminalitzar i estigmatitzar determinats col·lectius (immigrants, població
reclusa, comunitats que viuen en zones on hi ha instal·lacions industrials
contaminants i/o perilloses, etcètera).
Alhteide va assenyalar que “preocupar-se de determinats riscos suposa
desatendre’n altres” i ho va exemplificar amb casos sobre els EUA referint-se al
comerç d’armes de foc i a la “militarització de les universitats”, riscos que s’oculten
darrera del missatge de “la seguretat nacional” i que desvien l’atenció sobre altres
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problemes, com ara “els tractes comercials ruïnosos” de les hipoteques subprime i la
crisi ambiental: “Quan centrem l’atenció en els riscos i les oportunitats de tipus
econòmic ens arrisquem a ignorar les implicacions ecològiques de les nostres
decisions econòmiques; igualment, en avaluar els riscos per a la seguretat nacional,
ens arrisquem a perdre de vista els riscos per a la llibertat personal”, va manifestar
David Altheide.

Foto: XAVI JURIO

Espectacle mediàtic
Abundant en la idea de la societat del risc i dels riscos sistèmics emergents, derivats
dels possibles efectes negatius de certes aplicacions tecnològiques dels nous
coneixements científics, Jordi Farré es va referir al risc com a “una forma de
comunicació cada cop més omnipresent i poderosa” que es construeix amb la
participació de diferents actors, entre els quals hi ha “institucions, polítics, mitjans de
comunicació i les pròpies audiències, que sovint demanen als mitjans certs tipus de
missatges vinculats a l’espectacle, la dramatització i el catastrofisme”.
En aquest sentit Jordi Farré va destacar el paper clau que juguen els mitjans de
comunicació, per bé que va voler assenyalar que no són els únics responsables de
les possibles “desviacions” que es produeixen en la percepció del risc per part dels
ciutadans. Així, va afirmar: “Des del punt de vista comunicatiu no és tan important el
missatge en ell mateix com ho pot ser l’estudi de la forma de comunicar-lo, de qui el
diu, de a qui s’adreça i per què”. En referència a les noves tecnologies de la
comunicació, Farré va assenyalar el seu caràcter dual: “Les relacions de poder han
canviat en el nou ecosistema comunicatiu, les autoritats han perdut capacitat de
controlar la informació, la qual cosa té aspectes positius però també genera efectes
perversos”.
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Quant als primers destaca la democratització de la producció de continguts i la
igualtat de condicions a l’hora de transmetre’ls a través de les xarxes socials, a més
de la seva immediatesa; pel que fa als aspectes negatius, aquesta mateixa
immediatesa fa que els missatges no contrastats es difonguin ràpidament, cosa que
pot fer augmentar els dubtes i la incertesa en cas que no s’ajustin a la realitat. “La
paradoxa”, segons Farré, és que “mai tant com ara hi ha hagut tants avenços
científics i tecnològics que beneficien la nostra qualitat de vida, alhora que mai tant
com ara la percepció del risc havia estat tan present i magnificada en l’esfera pública
i publicada”.
De “La guerra dels mons” a l’11-S
Durant la celebració del congrés l’Associació Espanyola d’Investigació de la
Comunicació (AE-IC) va homenatjar el polifacètic Roman Gubern (catedràtic,
intel·lectual, crític cinematogràfic...), que va oferir una lliçó magistral sobre “Cinema i
risc” i va coincidir amb Altheide en assegurar que “les narratives del risc
cinematogràfic són també una eina de control social”, cosa que s’observa, per
exemple, en la filmografia de la Guerra Freda, on s’observa el missatge subjacent
segons el qual “són més de fiar els militars que no pas els científics”.

Segons Gubern “el pànic polític ha estat incentivat des de Hollywood, però també el
cinema nazi, com el franquista, tenia els seus fantasmes”, que van ressuscitar arran
de l’atac d’Al-Qaida al World Trade Center de Nova York. Gubern va comparar
aquest esdeveniment i el cop d’Estat del 23-F amb La guerra dels mons d’H.G Wells:
“Mentre en els dos primers hi va haver representació però no narrativa, perquè hi
havia molts buits i aspectes del que estava passant que no sabíem mentre succeïen
els fets, en La guerra dels mons hi va haver narrativa, amb un guió estructurat, però
no representació perquè va ser un relat radiofònic. En els tres casos, però, el risc i la
por van ser-hi presents”.
A les preguntes sobre quines tres bandes sonores originals són les seves preferides
i sobre quines tres pel·lícules recents recomanaria veure, Gubern va respondre:
“Quant a les bandes sonores, les de Cantando bajo la lluvia, Doctor Zhivago i
Vértigo. Pel que fa a les pel·lícules, Melancolia i Anticristo, de Lars Von Trier;
Deseando amar, de Wong Kar-Wai i Mulholland Drive, de David Linch”. I es va
permetre afegir: “També El círculo (Jafar Panahi) i El espejo (Andrei Tarkovsky)”.
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Esperança contra el pessimisme
El segon dia del congrés va estar marcat per l’homenatge a Armand Mattelart, el
sociòleg belga reconegut mundialment pels seus treballs sobre Comunicació de
masses recollits en una prolífica bibliografia de desenes de títols i per haver estat
codirector de la pel·lícula La espiral (1976). Davant la visió pessimista i
“catastrofista” que, segons va dir, ofereixen els mitjans de comunicació hegemònics,
Mattelart va reivindicar “l’esperança” com a antídot i va destacar el paper clau que
tenen les noves tecnologies de la comunicació i les xarxes socials: “De vegades sóc
molt escèptic amb les xarxes socials perquè s’apoderen del terme ‘emancipació’
però tot i això cal tenir en compte que són importants en períodes de crisi com a eina
per a trasmetre informació, com s’ha vist en el cas de les revoltes àrabs. Amb tot, cal
no oblidar mai que el cor dels mitjans de comunicació són els mitjans dominants,
això vol dir que cal construir mitjans on la gent pugui participar, més enllà de
Facebook, i canviar les regles del joc cap a una comunicació alternativa, cap al
tercer sector, ja que és la interacció la que ens deslliurarà de la submissió a què ens
sotmeten els mitjans hegemònics”, va afirmar.

Segons va afegir, “els únics llocs on es pot tenir un debat més ampli escapen als
mitjans hegemònics, el preu que paguen per l’espectacularitat és que gairebé ja no
tenen espais de debat per explicar què està passant”
Armand Mattelart va mostrar-se “especialment satisfet pel fet que hagi estat a la
URV on se m’ha atorgat aquest reconeixement, ja que he vist que les línies
d’investigació del Departament d’Estudis de Comunicació concorden i complementen
les que jo he desenvolupat al llarg de la meva carrera professional”.
Regulació i mitjans públics
Els new media també van ocupar una part de la sessió plenària dedicada a “Les
indústries culturals en l’escenari digital”, durant la qual es va discutir sobre els reptes
tecnològics i regulatoris, sobre les polítiques públiques i sobre qui marca les regles
en el nou ecosistema comunicatiu.
En la taula rodona sobre “La televisió pública autonòmica. Riscos i propostes”, els
directors de les televisions andalusa, gallega, basca i catalana van destacar el valor
qualitatiu i intangible que aporten a la societat i la necessitat de fer front a les
retallades pressupostàries suprimint només allò que és accessori però conservant el
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que és estratègic. “Hem de recuperar els valors fundacionals dels nostres ens: la
identitat cultural i lingüística, la defensa identitària, la promoció de la imatge i la
marca del país i la revitalització de l’espai públic com una qüestió de qualitat
democràtica”, va afirmar Alberto Surio (EITB).

Al seu torn la directora de TVC, Mònica Terribas, va dir que en el cas de les
televisions autonòmiques “no es pot confondre el valor amb el preu”. Els
representants en la ponència de les televisions gallega i andalusa, a més, van
referir-se al valor que aporten a la societat “i no als accionistes”, com passa en el cas
de les televisions privades, i a la rendibilitat social de les cadenes autonòmiques
públiques: “Tan de bon altres serveis públics tinguessin una rendibilitat similar”, van
concloure.
El pròxim congrés, al País Basc
El president de l’AE-IC, Miquel de Moragas Spà, es va mostrar molt satisfet per
l’organització i els resultats d’aquest tercer congrés de l’entitat i va convocar el mig
miler de participants a assistir al pròxim, que tindrà lloc a Bilbao segons es va
acordar a l’assemblea de l’AE-IC, i a presentar els seus treballs amb l’objectiu de
seguir ampliant la producció científica en Comunicació per millorar els mitjans de
comunicació, les condicions laborals dels seus professionals i els productes i
continguts que ofereixen en benefici de l’audiència.
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3.- Recull fotogràfic
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4.- Impacte del congrés en diferents mitjans de comunicació
TV3
TN Comarques: http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3907471 (inici a 3’ 43’’)
TN Vespre: http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3913130 (inici a 33’ 12’’)
TAC 12
http://tac12.xiptv.cat/tac-tarragona/capitol/les-televisions-autonomiques-a-debat
http://tac12.xiptv.cat/noticies-12/capitol/divendres-20-gen-2012 (17’ 49’’)

Diari de Tarragona
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/064155/los/gobiernos/miedo/instrumento/
control/social (21-1-2012. Pàgina 4). (Foto 19-1-2012. Pàgina 32)

Canal Reus TV
http://www.canalreustv.cat/noticies/detall.php?id=3364
<IFRAME id=iframe_chapter height=213
src="http://canalreustv.xiptv.cat/embed/44657?iframe_width=400&amp;share=&amp;
iframe_height=259&amp;height=213&amp;width=378" frameBorder=0 width=400
name=iframe_chapter scrolling=no></IFRAME>

http://www.canalreustv.cat/televisio/programa.php?id=2
<IFRAME id=iframe_chapter height=213
src="http://canalreustv.xiptv.cat/embed/44441?iframe_width=400&amp;share=&amp;
iframe_height=259&amp;height=213&amp;width=378" frameBorder=0 width=400
name=iframe_chapter scrolling=no></IFRAME>

Reusdigital.cat
http://www.reusdigital.cat/index.php?command=show_news&news_id=23144
http://www.reusdigital.cat/index.php?command=show_news&news_id=23120
http://www.reusdigital.cat/index.php?command=show_news&news_id=23111
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Diari Més Tarragona
http://www.scribd.com/doc/79036229/Diari-Mes-1964 (23-1-2012. Pàgina 2)

Revista Mètode (Universitat de València)
http://www.metode.cat/noticies/comunicacio-i-risc
Canal Sur
http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia?id=187074
Televisión de Galicia
http://www.crtvg.es/crtvg/crtvgviva/o-mundo-academico-da-comunicacion-reunidoen-tarragona-manifestou-o-seu-pleno-apoio-ao-servizo-publico-das-radios-etelevisions

Web AEQT
http://www.aeqt.com/html/noticies/350/l--aeqt-presenta-el-seu-programa-de-rsc-alcongres-internacional-de-comunicacio-i-risc
http://www.aeqt.com/html/noticies/342/l--aeqt-col-labora-en-el-iii-congresinternacional-de-l-associacio-espanyola-d-investigacio-de-la-comunicacio

Webs URV
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia012614.
htm
www.urv.cat/universitat/centres_departaments/comunicacio/index.html
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Annex 4. Suport a altres activitats
Programa de ràdio “Factoria 2.0”
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Cicle de conferències “Experiència de Periodista”
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Càtedra d’Inclusió Social: Memòria d’activitats
octubre 2011- desembre 2011
Campus Catalunya
Av. Catalunya,35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 558 350
cinclusiosocial@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/index.html
Directora: Dra.Carme Borbonès Brescó
Subdirector: Dr. Angel Belzunegui Eraso
Tipus:
Càtedra pel foment de la extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades a
la cohesió, a la inclusió i l’exclusió social
En col·laboració amb: Consell Social de la URV; Fundació ONCE; Diputació de
Tarragona
Missió:
Té com a missió fomentar el coneixement dels processos d’inclusió i exclusió social de les
persones i col·lectius més vulnerables de la societat, amb una especial atenció a les persones
amb discapacitat i les seves famílies
Objectius:
1 . Compromís social de les universitats. La CISurv treballarà en la creació d’una xarxa
d’universitats, entitats i institucions per a treballar i impulsar el compromís a favor dels
processos d’inclusió social.
2 . Anàlisi i investigació. La CISurv realitza investigació i genera coneixement científic
sobre els processos de desigualtat, de pobresa i d’exclusió social així com els processos
d’inclusió social que experimenta la nostra societat i en particular els sectors més
vulnerables com ara les persones amb discapacitats.
3 . Formació i transferència de coneixement. La CISurv organitza cursos i formació
específica sobre les temàtiques d’inclusió/exclusió, adreçada a entitats i professionals que
treballen en aquests àmbits. La CISurv és una plataforma de reflexió i d’innovació social al
servei de les institucions, dels col·lectius amb problemes d’inclusió, de les entitats i
empreses que treballen en el món de la inclusió, per a que tos plegats puguem contribuir a
assolir majors quotes d’inclusió social dels col·lectius i persones que presentin majors riscos
d’experimentar l’exclusió.
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Principals Activitats:
Recerca
Participació com a partners en la següent recerca en curs:
Recerca GLAS: Gender, Lifelong Learning and Social Class. Finançat per la Comissió
Europea. Lifelong Learning Programme. Birkbeck, University of London (Reino Unido);
ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid (Países Bajos); Hogeschool Zuyd (Países
Bajos); Universidade Aberta (Portugal). 01/10/2011 a 31/10/2013

Formació
III Jornades Pobresa i Inclusió Social, Tarragona, URV, 15 i 16 de setembre de 2011.
I Jornades d’Inclusió Social: Estratègies per a combatre la pobresa infantil, Tarragona,
URV, 19 de desembre del 2011.

Assessoria/Transferència

T11206S

03/10/2011

02/12/2011

DIAGNOSI SOCIAL DE LA
CIUTAT DE TARRAGONA

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
SOCIALS DE TARRAGONA

T11207S

03/10/2011

30/12/2011

GESTIÓ DE CONTINGUTS A
LA WEB DE L’OBSERVATORI
SOCIAL DE LA CIUTAT DE
TARRAGONA

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
SOCIALS DE TARRAGONA

Divulgació científica
Primer número dels Quaderns per a la Inclusió: “La socialización de la pobreza en
Espanya”, Angel Belzunegui, Carme Borbonès i Francesc Valls, Edicions URV, 2011.
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CÀTEDRA ALCALDE PERE LLORET EN
DRET AMBIENTAL

Les activitats de la Càtedra Alcalde Pere Lloret en Dret Ambiental, les
podeu consultar en la pàgina web del CEDAT (Centre d’Estudis de Dret
Ambiental de Tarragona) www.cedat.cat

.

