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RELACIÓ DE MEMÒRIES DE LES
CÀTEDRES URV 2012

 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 2012

Introducció

La conveniència de fomentar l’esperit emprenedor a la
universitat i al territori s’ha accentuat com a conseqüència de
la dificultats en el mercat laboral, i al mateix temps la
disponibilitat dels recursos necessaris ha disminuït. Aquesta
situació ens obliga a extremar l’optimització dels esforços,
invertint en allò que pugui donar resultats més tangibles.
Per aquesta raó la reflexió conjunta de tots els que actuem
en el camp de l’emprenedoria és indispensable.
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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

Col·laboradors:
•

Cambres de Comerç de la demarcació:
•
•
•
•

Tarragona
Tortosa
Reus
Valls

Memòria 2012

6

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
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Estat de comptes (4200131) 2012
CÀTEDRA FOMENT DE L´EMPRENEDORIA
4200131
A.1) INGRESSOS EXTERNS
CC TARRAGONA
CC REUS
CC VALLS
CC TORTOSA
CEPTA
BANCAJA/FUNDACION INCYDE
OADL DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
A.2) INGRESSOS INTERNS
URV
TRASVASSAMENT JORNADA COOPERATIVISME (4200185)
OVERHEADS GESTIONATS PER LA FURV
APORTACIÓ CONSELL SOCIAL
CEICS
TRASVASSAMENT PREMIS REUS 2011 ( 4200191)
TRASVASSAMENT PREMIS REUS 2011 ( 4200191)
A.3) ROMANENTS INCORPORATS ANY 2011

A) INGRESSOS (A.1+A.2+A.3)
B.1) DESPESES EXTERNES ( 1+2+4+6)
1-DESPESES PERSONAL
Director
Personal Pas sandrine Gonzales
Personal investigador Xiaoni Li
associat

2-COMPRA BENS I SERVEIS
Material d´Oficina i Informàtic
Fotocopies
Telèfon
Accions protocol·làries i de representació
Conferències i taules rodones
Traduccions
Tallers
Adaptació despatxos
Missatgers
Dietes i locomoció del personal

4.-BEQUES

ANY 2012
46.000,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
1.250,00 €
1.250,00 €
2.500,00 €
30.000,00 €
6.000,00 €
45.772,93 €
7.589,16 €
334,53 €
478,47 €
30.000,00 €
1.413,90 €
1.870,00 €
4.086,87 €
52.272,95 €

144.045,88 €
49.111,68 €
39.892,96 €
7.486,94 €
26.257,44 €
6.148,58 €

9.084,34 €
382,50 €
270,77 €
444,73 €
566,75 €
3.858,60 €
700,00 €
650,00 €
48,37 €
2.162,62 €

-

€

Beques

6-INVERSIONS
Mobiliari

B.2) DESPESES INTERNES
CURS CREACIO D'EMPRESES IX PREMIS REUS 2012
BAIXA APORTACIO PIMEC 2011
BAIXA APORTACIO CEPTA 2012
BAIXA APORTACIO BANCAJA 2012
BAIXA APORTACIO OADL
DEVOLUCIO SUBVENCIO PACTE TERRITORIAL 2006

134,38 €

43.649,97 €
2.000,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
30.000,00 €
6.000,00 €
649,97 €

B) DESPESES (B.1+B.2)

92.761,65 €

C) ROMANENT EXERCICI (A-B)

51.284,23 €

RESERVA CRÈDIT PAS-SANDRINE
RESERVA CRÈDIT PDI-XIAONI LI

Memòria 2012

134,38 €

15.570,99 €
16.484,73 €

D) RESERVES DE CRÈDIT

32.055,72 €

E) DISPONIBLE EXERCICI (C-D)

19.228,51 €
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Resum activitats 2012

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

Conferencia “La gestió de la il·lusió i el coeficient d’optimisme en
èpoques de canvi” a càrrec del Sr. Emilio Duró el 1/02/2012.

•

Participació a la IV edició del concurs UniProyecta (premi nacional
d’emprenedoria) de gener a abril 2012.

•

Contacte amb SECOT per renovar el conveni entre la Càtedra i
SECOT a més de trobar activitats per treballar juntament (març 2012).

•

Consolidació del Club de l’Emprenedor de la URV (amb dinars i inici
Fòrum).

•

Seminari “I Have a Dream” organitzat pers estudiants d’Enginyeria
(participació i ponència) el 2/05/2012.

•

Participació al Comitè i al jurat del premi “BioEmprenedor XXI” a partir
del 7/05/2012.
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Sensibilització
•

Participació en el jurat i intervenció al tancament del Concurs d’Idees
de l’Eina (Ajuntament del Vendrell) per a estudiants de secundària el
13/05/2012.

•

Jornades de cooperativisme al campus Catalunya el 16 de maig de
2012.

•

Jornada d’Emprenedoria Internacional amb la presentació de l’estudi
“10 Best International Practices” (en el marc de la XEU) al campus
Bellisens el 11/06/2012.

•

Participació al
el13/06/2012.

•

Participació al congrés internacional d’entrepreneurship a Bèlgica (els
14 i 15/06/2012).

Memòria 2012
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BizBarcelona:

taller

de

consultoria
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Sensibilització
•

Avaluació dels treballs dels participants a la 7ª edició del concurs
“Emprèn en Femení”.

•

Jornada de foment de l’emprenedoria el 10/10/2012.

•

Participació en la jornada sobre “la cooperativa i la societat laboral com a
noves oportunitats i estratègies empresarials competitives a Tarragona”.
El 25/10/2012.

•

Participació en el projecte Yuzz de l’Ajuntament de Tarragona.

•

I Fòrum d’inversió de la Xarxa de Business Angels Economistes BAN. El
8/11/2012.

Memòria 2012

12

Sensibilització: Annexes
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Sensibilització: Annexes
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Sensibilització: Annexes
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Sensibilització: Annexes
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Sensibilització: Annexes
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Sensibilització: Annexes
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Formació
•

Curs “Què cal saber per crear una empresa” al campus de Terres de
l’Ebre els 15 i 16 de maig de 2012.

•

Curs “Què cal saber per crear una empresa” al campus Bellisens els
23 i 24 de maig de 2012.

•

I part del curs “de Gestió de l’Empresa Familiar Agrícola”, per a la
Diputació de Tarragona del 5/06 al 24/07/2012.

•

Curs “Què cal saber per crear una empresa” a la ETSEQ els 20 i 21 de
juny de 2012.

•

Seminari “Estratègia i planificació de l’empresa agroalimentària”, per a
la Diputació de Tarragona el 8/06/2012.

•

Curs “Pla d’empresa i Eina” del 17/09 al 3/10/2012 pels IX Premis
Reus.
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Formació
•

II part del curs “de Gestió de l’Empresa Familiar Agrícola”, per a la
Diputació de Tarragona del 16/10 al 4/12/2012.

•

III Jornada d’Emprenedoria a la Sénia. Del 9 al 23/11/2012.

•

Tallers d’innovació i d’emprenedoria a Valls. Del 27/11/2012 al
11/12/2012.
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Formació: Annexes

Memòria 2012

21

Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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Formació: Annexes

Memòria 2012

26

Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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Transferència
S’han celebrat 102 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

Memòria 2012
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Recerca / Divulgació
•

Llibre “Protocol Fundraising per a entitats” (XEU)

•

Llibre “10 Best International Practices” (XEU)

•

Estudi sobre el desenvolupament i la consolidació de les empreses
creades en els últims cinc anys a la demarcació de Tarragona.

•

Estudi sobre les competències dels emprenedors a la demarcació de
Tarragona.

•

Treball de recerca en curs sobre l’emprenedoria a nivell dels clústers
industrials a la demarcació de Tarragona.

•

Presentació de treballs a congressos internacionals i presentació dels
mateixos.
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Recerca / Divulgació: Annexes
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Recerca / Divulgació: Annexes
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http://www.urv.cat/catedres/emprenedoria
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MEMÒRIA 2012

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 150 membres 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 2012 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.

L’any 2012 l’aportació d’ingressos per part de la URV ha estat de 7.589,16€.

Ingressos
Aportació sol·licitada al DIUE

18.000€

Total

18.000€

Despeses imputades a l'ajut DIUE
Gestió de projectes

401,19€

Activitats Càtedra

9.421,30€

Despeses viatges i allotjament

6.109,85€

Despeses administratives i de traducció

2.067,66€

Total

18.000€

III. Descripció de les activitats realitzades l’any 2012

L’activitat de la Càtedra UNESCO durant l’any 2012 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 2012:

Màster
S’ha impartit per segon any el Màster Internacional en Relacions Euromediterrànies:
Cooperació i Mobilitat Humana, liderat per la URV i programat per la Càtedra
UNESCO, el qual es va implantar el curs passat (2011-2012).
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

A continuació, adjuntem el folletó del màster.

master labeled by the
Mediterranean Office for Youth

pre-enrolment in April / May 2012

supporting institutions

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

UNESCO Chair in Intercultural Dialogue
in the Mediterranean
Tarragona

under the patronage of

master labeled by the Mediterranean Office for Youth

Introduction
Relmed is the joint International Master of the
Universitat Rovira i Virgili (Coordinator, Spain),
Université Saint Joseph (Lebanon), Universitat
Pompeu Fabra (Spain), Université Paris 8 Vincennes
- Saint-Denis (France) and Universitat de les Illes
Balears (Spain). Relmed aims to::
• Provide advanced training in the Euromed
cooperation areas.
• Build a solid basis to increase the existent
research on the areas highlighted by the
European Union as regards to the Euromed
region;
• Enhance European Studies scope of offer,
specially on European foreign policy studies;
• Improve the skills and specifical knowledge
of the technical staff from institutions and
organizations at Euro-Mediterranean level;
• Create specialists on each strategic line of
the Union for the Mediterranean and;
• Train technical staff for project
development.

Fields of Research
• Institutions and Socio-Political
Dimensions;
• Tourism Development and Management
in Coastal Areas;
• Management of Human Mobility in the
Mediterranean;
• Middle East/Arab World;

Target students
The Relmed Master offers advanced
training to those students and professionals
interested in the Mediterranean area,
specially addressed to:
• Graduates in political and social science
and law,Technical staff aiming to find
opportunities in cooperation,
• Graduates interested in multidisciplinary
research in the Mediterranean
• Graduates determined to acquire
competences in mobility.

Career Opportunities
The Master is designed to provide students with skills to
develop the following work:
•
•
•
•

Technical staff, project management,
technical staff in international relations,
expert staff and in cooperation
Analyst of international relations

... in the context of:
• International organizations and bodies of the
European Union.
• Departments of international companies.
• Consulting firms and international analysis.
• Research centers and development in international
politics.
• Government.
• Trasnational companies.
• Non governmental organizations and agencies
focused on cooperation and development.

Master structure - Subjects
First course
Universitat Rovira i Virgili
• Cultural, political and religious basis of
Mediterranean Society.
• Geopolitics in the Mediterranean during the
20th and 21st Centuries.
• Formulation and execution of European
Projects in the Mediterranean Area.
• Creation and Management Policy of NGOs at
regional level in the Mediterranean.

•
•
•
•

Civil Society in the Arab World.
Current Geopolitics: Turkey and the EU.
Diplomacy in the Mediterranean Area.
Analysis and Conflict Management: Cyprus;
Palestine-Israel; Lebanon-Israel; Western
Sahara.
• Fundamental Rights in Multicultural Societies.
• Specialization in Research into the
Mediterranean Area and Professional
Orientation
• Conceptualisation of the specializations’
subjects.

Second course
At the end of the first course, the students apply for one of the four following specializations:
Universitat Pompeu Fabra, Spain

Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, France

Management of Human Mobility in the Mediterranean

Euromediterranean Relations: Institutions and
Socio-Political Dimensions;

• The Foundations of Immigration Policies
• Sources and Tools for the Analysis of
Migrations
• The Legal Framework for Migrations
• Economics of Migrations
• Migration Policies Compared
• The Welfare State and Public Policies
Universitat de les Illes Balears, Spain
Tourism Development and Management in Coastal
Areas
• The Economic Impact of Tourism in the Costal
Areas
• The Economics of Tourism
• Tourism Policy
• Tourism and Social and Cultural Impacts
• Analysis of Business-Oriented Tourism
• The Economics of Natural Resources
• Climate, Environmental Risks And Protection
Measures
• Integrated Management of Waste Dumps and
Costal Zones.
• Leisure Zones in Costal Ecosystems
• Transport Infrastructures and Motbility in Costal
Zones

• The construction of Europe
• Euro-Mediterranean institutions and
international organizations
• Public action and migrations
• Politics and society in the Mediterranean
area
• Discrimination, diversity and antidiscriminatory policies
• Nation, nationality, nationalism
• Empires, colonization, post-colonialism
• Contemporary issues of sovereignty in
Europe
Université Saint-Joseph, Lebanon
Middle East/Arab World
• Conflict Management and Peaceful
Conflict Resolution
• The Arab Political System
• Civil Society and Good Governance in the
Arab World
• The Middle East: Conflicts and Issues.
• The Arab World’s Political Anthropology
• East-West Relations
• Middle Eastern Civilisations
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Students’ experiences
The International Master Relmed is born from the former master Mediterranean Cultural Studies,
which was held in the URV since 2003. Here after some experiencies from the students of that Master
programme.

Alessandra Fani - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
The Master on Mediterranean Cultural Studies at the Universitat Rovira i Virgili of Tarragona has been
a key experience to my training both from an academic and personal point of view. On one hand, I had
the opportunity to learn about topics related to the Mediterranean, which were new to me and to go
in-depth with some aspects of Arab societies already knew part of my degree in Italy. On the other
hand, multicultural environment in the programme, because
of both teachers and peers, has allowed me to come into
direct contact with cultural aspects of different Mediterranean
countries, enriching my knowledge and my personality.

Rana Haffar - Université d’Alep
The master was a new experience to me. I came to Tarragona
especially for the Master, I had a good command of French and
English, and the advantage was that we were allowed to submit
our works in the language of our choice. I did not speak Spanish,
but now I do it perfectly. Having finished the Master I can say I
have really learned a lot at personal and academic levels. The
internship offers opportunities to follow a professional life or to
go on with the Research.

Noor Sheikh Ogly - University of Damascus
Being a part of this program was one of the most interesting
and enriching experiences of my life. not only on the academic
level where I had the opportunity to attend classes for some of
the best academics , but also on the personal level, being a part
of a group with people from different parts of the world, where
we all have different languages and different backgrounds yet
all of us could communicate, share our thoughts, and discover
our common ground.
For me it was the best way to learn about other cultures; by
making friendships, getting to know the small details about
each other, details that one can’t find in a book or an article.

Gokhan Duman - Marmara University
After graduating from Political Science I decided to continue my studies with this master program.
During the program we had visitor professors from various countries which was a good opportunity to
see different perspectives and dimensions on Mediterranean in a multidisciplinary system with three
different languages. I can say that after this master program I feel enriched both on academical and
social level. I’m happy to say that this master was a unique experience on my academic life.

Didem DOGANYILMAZ - Mimar Sinan University / Istanbul
This programme gave me the chance to become a well-knowing person about the Mediterranean
region with perspectives of different professors from different countries. The thing that makes it more
special for me was its being multilingual. With many different point of views in different discourses and
methods, this master programme had let many qualified people graduated and will be. Being a part of
this “international team” was a great pleasure.

Kheira Nasri - Université d’Oran Es.Senia
The Master has been very interesting, for me and diverse, we were, both Teachers and students, from
different countries: Spain, Italy, Morocco, Algeria, Romania, Syria, Germany, etc. This facilitated us to
interchange ideas, experiences and points of view. Besides the diversity on the subjects (European
and Arab culture, politics in the Mediterranean area, economy, Immigration, religion, etc..), its led me
to discover new areas of knowledge and t learn more about the
Mediterranean.
Besides that, to me personally, it has helped me to focus in the
research about the Muslim women from Maghreb. As woman
and Muslim from Maghreb, the master encouraged me to
research about my reality and that is why I am thankful to it.

Giacomo Arnaboldi – Università di Bologna ALMA
MATER STUDIORUM
The situation of nowadays in Middle East, which is the
southern shores of the European Mare Nostrum, requires not
only attention to its historical dimension, but tools of analysis
and reflection that can best reflect the multiple aspects and
complex structures. In this sense, the master en Mediterranean
Cultural Studies - I participated in the academic year 2009-2010
- in my opinion offers a range of different approaches, making it
perhaps one of the most comprehensive educational offerings
in the current academic landscape for the study of cultural
and geopolitical dynamics of the Mediterranean countries.
Where this educational program has required a subsequent
work of integration - which has been, in my opinion, the most
productive and interesting - a parallel path of specialization
(which the master seems to propose in its newly revised
version) can provide some more effective planning to open a
multidisciplinary approach. A stimulating experience, after all,
that opened me significantly to a “Mediterranean” world in
many unknown aspects.

Olivera Taban - Universitatea de Vest, Timisoara
The master has been to me a lesson in maturity, a journey through the Mediterranean culture and
societies in a direct and interactive way right through the teachers as guides. Contact a complex world
totally new to me, the Arab world, along with a variety of classmates from all over the Mediterranean.
It has been an exercise in respect, tolerance, acceptance and friendship, beyond the academic value
that a master class can offer.
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Enrolment conditions
• Undergraduate, Bac +3 or equivalent*.
• High Level of English and French, spoken
and written.
• Average level of spoken and written
Spanish.
* the equivalence of diplomas must be
verified by the URV academic services.

Supporting institutions
Internships

Scholarships
The Master has a strong international vocation
regarding the origin of students as well as the
mandatory mobility that includes the prgramme.
That is why the Master Relmed offers to students
a range of scholarships through the following
institutions:
• UNESCO Chair of Intercultural Dialogue
in the Mediterranean,
• The scholarship services of the URV,
• Mediterranean Office for Youth,
• Spanish Ministry of Higher Education,
• Spanish Ministry for Foreign Affairs.

Several institutions from the Euro-Mediterranean cooperation field are engaged with the Master
Relmed, aiming to offer internships to students and to provide expertise to the scientific council of
the Master. These institutions are:
European Institute of the Mediterranean
Centre for the Cooperation in the
Mediterranean. Red Cross and Red
Crescent.
Agence Universitaire de la Francophonie
Terre des Hommes
Fundació Companyia de Maria
Institut Français d’Études Anatoliennes
Euromed Permanent University Forum
ANSAmed. Lebanon
Cidob
Emuni - Euro-mediterranean University

Organization and Scientific Council
The Scientific Council is composed by professors from the different participant universities:
Pr Enric Olivé. Full professor at the Universitat Rovira i Virgili
Pr Fadia Kiwan. Full professor at the Université Saint Joseph of Beirut.
Dr Christine Cadot. Professor at the Université Paris 8.
Pr Joana Maria Seguí. Full Professor the Universitat de les Illes Balears.
Dr Ricard Zapata. Professor et the Université Pompeu Fabra.
Pr. Aissa Kadri. Professor at the Université París 8.
Pr. Jaume Rosselló. Professor at the Universitat de les Illes Balears.
The organization of the Master is administratively led by the Coordination Secretariat, located at the
UNESCO Chair of Intercultural Dialogue in the Mediterranean office, in the Universitat Rovira i Virgili.

Professors
Pr Joseph Maïla. Ministère des Affaires Étrangers
Français
Pr Enric Olivé. Universitat Rovira i Virgili
Pr Mohammed Kerrou. Université de Tunis
Pr Sílvia Monserrate. Universitat Rovira i Virgili
Pr Ferran Izquierdo. Universitat Autònoma de Barcelona
Pr Gustavo Gozzi. Università di Bologna
Pr Alfred Vernis. ESADE Business School
Pr Nabil Ayad. London Academy of Diplomacy.
Pr Jean Marcou. Insitut d’Études Politiques de Grenoble.
Institut Français d’Études Anatoliennes.
Universitat de les Illes Université Saint Joseph
Balears
Pr Carole AL SHARABATI.
Pr Georges CORM.
Pr F. Sastre Albertí.
Pr Fadia Kiwan.
Pr V. Ramos Mir.
Pr Hussein GHUBASH.
Pr E. Aguiló Pérez.
Pr J. Amer Fernández.
Pr Hamadi REDISSI.
Pr Elham KELLAB.
Pr E. Aguiló Pérez.
Pr Victor EL KICK.
Pr A.Riera Font.
Pr M. Grimalt Gelabert.
Pr C. García García.
Pr M. Seguí Llinàs.
Pr J.M. Seguí Pons.

Université Paris 8
Vincennes - Saint
Denis
Pr D. De Blic.
Pr G.Mairet.
Pr L.Pitti.
Pr A.Boutaleb.
Pr J. Cohen.
Pr E.Varikas.
Pr C. Zobel.

Universitat Pompeu Fabra
Pr Ricard Zapata Barrero.
Pr Mathew Creighton.
Pr Aida Torres.
Pr Santi Ripol.
Pr David Moya.
Pr Libertad González.
Pr Verònica Benet.
Pr Francisco J. Moreno..

Practical Information
Tutition fees

The registration fee will be applied to the official fees level of the Spanish University System. Please
check out the URV website for further information.

Other informations
The first year of Master Relmed is held entirely at the university of Tarragona: the Universitat Rovira i
Virgili. Tarragona is 90 km from Barcelona Airport and it is connected by bus, train, motorway and high
speed rail to Barcelona. Reus Airport, 10 km from Tarragona also connects the city with many airports
in Europe and Morocco.
There are many accommodation options, Check the following link for further information: http://www.
urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/en_index.html .
For students coming from non-Schengen countries, there is available information at the Frequent
Asked Questions http://www.urv.cat/media/upload/arxius/ori/international/folletoregimengeneralingles-final.pdf.

Spanish Language Course
To ensure a common minimum level of Academical Spanish among the students in the programme,
the Master Relmed offers a language course in September of the first year. This course is highly
recommended to attain the foreseen set of skills of the Relmed Master.
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partner universities

supporting institutions

contact us
website: http://www.relmed.net ; http://www.urv.cat
mail: cunesco.mediterrani@urv.cat
Coordination Secretariat:
UNESCO Chair of intercultural Dialogue in the Mediterranean
Universitat Rovira i Virgili - Campus Catalunya
Avinguda Catalunya 35
43002 - Tarragona -Spain
Phone: 00 34 977 55 8528
Fax: 00 34 977 55 9739

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

UNESCO Chair in Intercultural Dialogue
in the Mediterranean
Tarragona

La programació del primer curs del màster del curs 2012-2013 és la que segueix:

	
  
SCHEDULE FIRST YEAR

October 2012
1-30

10-13
16 - 19h

Intesive Spanish

november 2012
Days

Time

Subject

Professor

5-8

10 - 13h

Geopolitics in the Mediterranean during
the 20th and 21st Centuries (Es)

12-15

16 - 19h

Civil Society in the Arab World (fr /en)

Prof Dr. Enric
Olivé
Dr. Mohammed
Kerrou

16 - 19h

Creation and Management Policy of
NGO’s at regional level in the
Mediterranean (es)

19-22

26-30

10-13 h

Formulation and execution of European
Projects in the Mediterranean Area (es)

Prof. Miriam
Berenguer
Prof. Silvia
Monserrate

December 2012

	
  

Days

Time

10-13

16- 20 h

19-20

16- 20 h

Subject

Professor

Cultural, political and religious basis of
Mediterranean Society (en)
Cultural, political and religious basis of
Mediterranean Society (en)

Dra. Blanca
Deusdad
Prof. Gemma
Aubarell
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January 2013
Days

Time

21-25

16 - 20h*

21-24

10 - 13h

28- 31

16 - 20h*

Subject

Professor

Analysis and Conflict Management:
Cyprus; Palestine-Israel; LebanonIsrael; Western Sahara (es)
Multidisciplinary papers
Thesis Workshop (es)
Fundamental Rights in Multicultural
Societies (en)

Dr Ferran
Izquierdo
Prof Dr. Enric
Olivé
Prof Dr.
Gustavo Gozzi

	
  
*	
  podeis	
  acordar	
  con	
  los	
  profesores	
  iniciar	
  a	
  las	
  15pm	
  y	
  terminar	
  a	
  las	
  19pm
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February 2013
Days
4,5,6
7
8
11
13
18
20
4 March
6 March

Time

Subject

Professor

16-20
pm*
16-20
pm*

Current Geopolitics: Turkey and the
EU. (En)
Diplomacy in the Mediterranean Area
(en)
Diplomacy in the Mediterranean Area
(en)
Current affairs in the Mediterranean
(en/fr)
Current affairs in the Mediterranean
(en/fr)
Current affairs in the Mediterranean
(en/fr)
Current affairs in the Mediterranean
(en/fr)
Current affairs in the Mediterranean
(en/fr)
Current affairs in the Mediterranean
(en/fr)

Prof. Dr. Jean
Marcou

10-12 am
18:30 21h
18:30 21h
18:30 21h
18:3021h
18:30 21h
18:30 21h

Prof. Nabil Ayad
Prof. Nabil Ayad
IeMed
(Barcelona)
IeMed
(Barcelona)
IeMed
(Barcelona)
IeMed
(Barcelona)
IeMed
(Barcelona)
IeMed
(Barcelona)

March 2013
Days

Time

5,7,8

15-19 h

Formulation and execution of European
Projects in the Mediterranean Area (es)

16-20 pm*

Euromediterranean	
  Relations:	
  
Institutions	
  and	
  Socio-‐Political	
  
Dimensions;

7

	
  

Subject

Professor

Euromediterranean	
  Relations:	
  
Institutions	
  and	
  Socio-‐Political	
  
Dimensions;

Pro. Marcel
Olivé Elias
Prof. Zineb

Ali-Benali
(Paris8)
Prof. Sylvie
Tissot (Paris8)

8

16-20 pm*

11-12

16 - 20h*

Tourism Development and
Management in Coastal Areas (es)

Prof Joana
Maria SeguiPons (UIB)

12-13

16 - 20h*

Tourism Development and
Management in Coastal Areas (es)

Prof JJaume
Roselló (UIB)

14

16 - 19h

Diplomacy in the Mediterranean Area
(en)

Prof Juan Prat
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15

10 - 13h

Diplomacy in the Mediterranean Area
(en)

Prof Juan Prat

18-20

16 - 20h*

Management of Human Mobility in the
Mediterranean (en)

Dr Lorenzo
Gabrielli (UPF)

21-22

16 - 19h*

Creation and Management Policy of
NGO’s at regional level in the
Mediterranean (es)

Prof. Miriam
Berenguer

25-27

16 - 20h*

The Middle East/Arab World (fr)

Follow us on @RelMed_master

Prof Fadia Kiwan
(USJ)
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Aprile/ may/ June 2013
Days

Time

Subject

Professor

Individual work / stage
	
  
June	
  /2013	
  
20/21

	
  

Final presentation first year and tutorial
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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 :
-

Elaboració de l’informe de la reunió mantinguda el desembre del 2011 a
Jordània en motiu de l’activitat de disseminació del projecte en aquest país.

-

Elaboració, distribució i anàlisi dels resultats de l’enquesta realitzada a 130
universitats de la regió euromediterrània en relació a les problemàtiques
comunes en l’àmbit de la mobilitat i de la internacionalització d’aquestes
institucions.

-

El mes d'abril es van dur a terme els treballs de preparació de la reunió del
projecte a la ciutat de Tanger, al Marroc. La reunió corresponia a la presentació
dels resultats previs de l'activitat de l'enquesta realitzada per la Càtedra
UNESCO al llarg de la darrera meitat de l'any 2011 en col·laboració amb el
Departament de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears. Amb posterioritat
a la reunió, es preparà un informe sobre la mateixa que s'incorporà a la
memòria tècnica del projecte.

-

Conferència i reunió de clausura del projecte a la Universitat de les Illes
Balears. Els dies 29 i 30 d’octubre tingué lloc a Palma de Mallorca la reunió del
consorci que serví per a la clausura i recull de les conclusions del projecte, així
com per a posar en comú les conclusions de les accions de monitoratge del
mateix. Es presentaren també les dades i l’anàlisi dels resultats de l’enquesta.
La reunió també serví per a cercar noves oportunitats per a assegurar la
continuïtat del projecte.

Projecte GRINSA
La Càtedra UNESCO ha dut a terme activitats de disseminació del projecte GRINSA,
que és el rol que havia adquirit de cara al segon any de treball. La Càtedra també
participà en la conferència i sessió de clausura del projecte, que tingué lloc a la
Université Moulay Ismaïl de Meknès, al Marroc.
Finalment, es realitzà l’informe tècnic i financer final del projecte de cara a la seva
clausura i justificació davant del coordinador, el Consorci AlmaLaurea i el finançador,
l’Agència EACEA de la Comissió Europea.

EPUF
La Càtedra UNESCO segueix allotjant, un any més, la secretaria executiva de
l’Euromed Permanent University Forum. El director de la Càtedra UNESCO, en qualitat
de secretari executiu, ha realitzat activitats de disseminació i promoció de l’entitat, que
no ha pogut organitzar les activitats que regularment programava en edicions anteriors
degut a la restricció pressupostària de l’EPUF com a institució.

Projecte Marie Curie. VII PM Springarab
Al llarg del primer semestre del 2012, la Càtedra UNESCO va participar en la
programació del projecte SPRINGARAB. El projecte, dedicat a la recerca en la qüestió
de la Primavera Àrab, és liderat per la Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, i la
Càtedra UNESCO n’és el soci preferent quant al pressupost i al volum de mobilitat de
joves investigadors que genera.
El projecte fou aprovat a mitjans del novembre de 2012, i la Càtedra UNESCO
participà en la reunió preparatòria que tingué lloc a Paris 8 el dia 30 del mateix mes. A
la reunió hi participà la responsable de la Comissió Europea, per a aquest projecte,
Eugenia Strantza, així com els altres socis del projecte: dues universitats europees
més, Jagiellonien University, de Krakòvia, la Università degli Studi di Firenze i les
universitats Moulay Ismaïl, Algers III i Tunis Al-Manar, del Marroc, Algèria i Tunísia
respectivament.
El projecte iniciarà la seva activitat el mes de gener de 2013 i té un pressupost global
(de totes les universitats) de 879.700 €.

Projecte Ministeri Espanyol Revolucions Àrabs
La Càtedra UNESCO presentà, el mes d’octubre del 2012, una nova proposta de
projecte davant de l’AECID. El projecte en qüestió consistirà en l’organització d’un
simposi sobre l’activisme femení en el marc de les revolucions àrabs. Amb aquesta
proposta, la Càtedra espera obtenir els fons suficients per a reunir els experts i
expertes en la matèria amb més renom de la regió.
El títol complet de l’acció és “Mujeres, revoluciones y post-revoluciones en el Mundo
Árabe” i ha estat presentada amb un pressupost de 13.490 €.

Altres activitats
Acords amb l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Amb l’objectiu de reforçar el màster internacional conjunt RelMed de la Càtedra
UNESCO del Diàleg Intercultural de la Mediterrània a la URV, i les relacions
euromediterrànies i assegurar-ne la seva projecció, especialment al Magreb, es signà
un acord de la col·laboració entre l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) i la
URV.
En el marc d’aquest acord de col·laboració, durant l’any 2012 s’han realitzat les
activitats següents:
-Promoció del màster al Magreb: S’establiren contactes amb la Universitat de Tunis El
Manar i la Universitat de Sousse, concretament amb les facultats de Ciències
Polítiques, per tal de difondre el màster entre els seus estudiants i docents. En les
reunions amb els dos degans es concretaren les possibilitats d’intercanvi d’estudiants i
de docents entre els màsters que s’imparteixen a la Universitat de Tunis El Manar i la
Universitat de Sousse i el màster internacional en Relacions Euromediterrànies de la
URV. També s’establiren les bases per la signatura d’un conveni de col·laboració entre
les dues universitats i la URV, amb la col.laboració de l’AUF.
- Mobilitat d’estudiants: D’acord amb l’establert al conveni entre l’AUF i la URV,
s’atorgaren ajuts de mobilitat a estudiants que volguessin cursar el màster RelMed i

que, a més, haguessin realitzat els seus estudis de grau a una universitat membre de
la francophonie (AUF) i que fossin de països no membres de la Unió Europea.
Concretament, es van atorgar ajuts a sis estudiants procedents de les universitats
següents: Universitat de Damasc, Universitat de Galatasaray, Universitat de Màrmara i
Universitat de Sant Ciril i sant Metodi de Skopje. A cadascun d’aquestes estudiants se
li atorgaren 2.000€ per fer front a les seves despeses de mobilitat a Tarragona.
D’acord amb els mateixos criteris establerts al conveni entre l’AUF i la URV, s’atorgà
un ajut de mobilitat de 600€ per al curs 2012-2013 a tres estudiants, dels quals dos
procedien de la Universitat de Galatasaray i un procedia de la Universitat d’Accra.
- Mobilitat de professors: En la mateixa línia d’ajuts a la mobilitat del estudiants, el
conveni entre l’AUF i la URV va permetre fer front a les despeses de dos professors
d’universitats del sud de la Mediterrània i membres de l’AUF, els quals impatiren
docència dins del màster RelMed.

Conferència sobre revolucions àrabs a Lleida
El dia 11 de gener de 2012 es va celebrar a Lleida una conferència sobre revolucions
àrabs a càrrec de la les doctorandes Alessandra Fani i Noor Alchiekh Ouhglli, invitades
per la Universitat de Lleida.

Establiment de relacions amb la Université de Sousse i la Université de Tunis El
Manar
Es van engegar les negociacions amb les universitats de Tunísia Université de Sousse
i Université de Tunis El Manar per tal de d’establir col·laboració en docència i recerca
amb aquestes universitats. El gener del 2012 els degans d’aquests universitats van
viatjar a Tarragona per visitar la Universitat Rovira i Virgili.

Reunió Consellera cultural amb l’ambaixada egípcia a París
Es va celebrar una reunió consellera cultural amb l’ambaixada egípcia a París per
possibles col·laboracions amb el Professor Wafaa El Cherbini, amb el Ministeri Egipci
de Cultura.

Reunions per l’elaboració del document sobre universitats mediterrànies
Durant el mes de gener de 2012 es van iniciar les reunions per l’elaboració del segon
document d’experts sobre universitats mediterrànies, amb la professora alemanya
Julian Brach i l’exrector de la Universitat de Meknes, el Professor Benabdallah.

Trobada Càtedres Unesco a la UPC
Es va assistir a la trobada de Càtedres Unesco que va tenir lloc a la Universitat
Politècnica de Catalunya el mes de febrer.

Conferències sobre la situació actual al Mediterrani
Es va realitzar una sèrie de conferències sobre la situació actual al Mediterrani, les
quals es van emmarcar en l’Institut d’Estudis Mediterranis (Iemed) i la Càtedra Unesco.
A continuació es mostra el programa d’aquestes conferències.

Programa
Primera sessió
7 de febrer
El procés d’ampliació de la UE i Turquia: passat, present i futur d’unes
relacions privilegiades
Atila Eralp, Director, Center for European Studies (CES), Middle East Technical
University (METU), Turquia
Presenten: Andreu Bassols, director general de l'IEMed, i Eduard Soler,
investigador principal del programa Mediterrània i Orient Mitjà del CIDOB
La signatura l’any 1963 del Tractat d’Ankara iniciava el procés d’associació –d’adhesió
des de 1999– de Turquia a les Comunitats Europees, el més llarg i dificultós fins a la
data. Quaranta-vuit anys després, una Turquia en transformació emergeix com a poder
regional. El pes de la diplomàcia turca és creixent en el conflicte a l’Orient Mitjà, la
seva influència augmenta als Balcans i arran de les revoltes de la Primavera Àrab
Turquia es postula com a possible model per a alguns països socis mediterranis. Un
increment exponencial de la presència turca en els afers mediterranis que reconfigura el
seu paper en qüestions que afecten directament les relacions amb la Unió Europea,
especialment davant la imminent presidència xipriota del Consell Europeu durant el
segon semestre del 2012. Aquesta primera conferència del cicle revisa cinc dècades de
relacions privilegiades i avalua els efectes que el progressiu pes específic de Turquia a
la regió tindrà en el seu procés d’adhesió a la UE.
Veure fitxa de la sessió.
► Notícia i vídeo: "Atila Eralp aborda la relació entre la UE i Turquia"

Segona sessió
9 de febrer
Incògnites després de les revoltes àrabs. Partits islamistes i model d’estat
Khalil al‐Anani, School of Government and International Affairs, Durham
University, i autor del blog Islamists2day
Presenta: Lurdes Vidal, cap de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani, IEMed
Les mancances democràtiques i les difícils condicions de vida d’una majoria de sectors
socials han estat els catalitzadors d’una onada de canvis sense precedents al món àrab.
Abanderant un canvi basat en la justícia social i la fi de la repressió, els partits
islamistes s’estan erigint amb la victòria en les eleccions constituents. És el cas
d’Ennahda a Tunísia, Justícia i Desenvolupament al Marroc o Llibertat i Justícia a
Egipte. També a Líbia, els islamistes lideren el govern interí que ha de conduir el país a
la convocatòria dels seus primers comicis democràtics. Ara, l’islamisme afronta dos

grans reptes: demostrar la seva capacitat d’interlocució, especialment amb els sectors
seculars i la comunitat internacional, i aplicar les reformes socioeconòmiques capaces
de resoldre els problemes que van propiciar la Primavera Àrab. Aquesta sessió aborda
les perspectives que s’obren a l’etapa postrevolucionària per aconseguir models d’estat
inclusius, moderns i eficients.
Veure fitxa de la sessió.
► Notícia i vídeo: "El model d'estat dels governs islamistes"

Tercera sessió
14 de febrer
Poders subestimats. Societat civil, xarxes socials i revolució a Egipte
Sahar Talaat, periodista especialista en nous moviments socials al món àrab,
Universidad Complutense de Madrid
Presenta: Lali Sandiumenge, periodista freelance, experta en ciberactivisme al
món àrab
L'11 de febrer de 2011, després de 30 anys de govern, Hosni Mubàrak és apartat del
poder, que queda en mans del Consell Suprem de les Forces Armades. La caiguda del
règim del Partit Nacional Democràtic es deu en bona part a la subestimada capacitat
d’organització i convocatòria d’una societat portada al límit en tots els aspectes;
capacitat recolzada per l’activisme en xarxes socials, blocs o mitjans de comunicació.
Amb Tunísia com a precedent, Internet ha possibilitat els grups capaços de liderar els
moviments de protesta, canals de coordinació i de difusió dels seus missatges a cercles
socials més amplis i molt receptius. Egipte esdevé un paradigma de com la condició de
globalitat, accessibilitat i immediatesa de la xarxa contribueix a posar a l’abast de
l’opinió pública un poder inusitat i planteja nous interrogants al voltant de conceptes
com democràcia, legitimitat o sobirania.
Veure fitxa de la sessió.
► Notícia i vídeo: "Sahar Talaat analitza el caràcter "híbrid" de la revolució egípcia"

Quarta sessió
Superant els desequilibris. L’estratègia d’ampliació de la UE
16 de febrer
Erwan Lannon, professor de dret comunitari, Universitat de Gant i Col•legi
d’Europa; investigador associat, EU Institute for Security Studies (ISS), Bèlgica
Presenta: Francesc Granell, catedràtic d’Organització Econòmica
Internacional,, Universitat de Barcelona
Exceptuant el cas d’Islàndia, l’actual fase d’ampliació de la UE és eminentment
mediterrània. Seguint el camí obert per Eslovènia, membre de la UE des l’any 2004,
Croàcia ja n’és estat adherent, Turquia, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia i
Montenegro en són candidats oficials, i Sèrbia, Albània i Bòsnia i Hercegovina en són
candidats potencials. Aquesta sessió fa un repàs de l’evolució i l’estat actual dels
diferents dossiers d’ampliació. Tots ells es troben en diferents fases que comparteixen
trets comuns i per als quals la integració europea és, a la vegada, causa i conseqüència:
la reforma per a la modernització i la transparència de l’Administració, la reconversió

econòmica, l’adaptació del binomi estat-nació a territoris on conviuen grups ètnics,
religiosos, culturals i lingüístics amb interessos divergents o la superació de conflictes
postbèl•lics, no són temes menors en una regió que hereta problemes que tenen la seva
arrel en segles de lluites i canvis polítics i territorials.
Veure fitxa de la sessió.
► Notícia i vídeo: "La UE mira cap als Balcans: el dilema de l'ampliació"

Cinquena sessió
21 de febrer
Nou context del conflicte al Pròxim Orient després de les revoltes àrabs
Nadim Shehadi, Associate Fellow, Middle East and North Africa Programme,
Chatham House
Presenta: Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de
Catalunya i president de la Comissió Delegada de l’IEMed
La caiguda del règim de Hosni Mubàrak a Egipte ha privat a Israel d’un important aliat
en unes negociacions de pau estancades en els darrers anys. A l’est, Jordània afronta el
seu propi procés de transició i a l’igual que Egipte, haurà de conciliar les demandes dels
sectors islamistes amb una política exterior realista. Al nord, el Líban, tècnicament en
guerra amb Israel i a on habita prop de mig milió de refugiats palestins, és un altre actor
clau. Israel es troba davant d’un context regional potencialment advers o, almenys, més
refractari a la inacció que ha caracteritzat la darrera fase del procés de pau. La tàctica de
la diplomàcia israeliana davant els canvis polítics al seu entorn, basada en el wait and
see, topa amb les pressions del Quartet Internacional, cada cop més insistents, per tal
que Israel adapti el seu posicionament a una nova realitat marcada per l’impuls que les
revoltes àrabs donen als palestins i que han tingut en la petició unilateral de
reconeixement davant les Nacions Unides la mostra més significativa al 2011.
Veure fitxa de la sessió.
► Notícia i vídeo: "Nadim Shehadi aborda la crisi del model d'Estat al Pròxim Orient"

Sisena sessió
23 de febrer
Les sublevacions àrabs: esperances democràtiques i amenaces teocràtiques
Mohamed Chérif Ferjani, investigador, Groupe de Recherches et d’Études sur
la Méditerranée et le Moyen‐Orient (GREMMO), Institute des Études
Politiques, Université Lumière‐Lyon 2
Presenta: Enric Olivé, director de la Càtedra Unesco per al Diàleg Intercultural
Mediterrani, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona; secretari executiu,
Euromed Permanent University Forum (EPUF)
El triomf de la Primavera Àrab i l’inici de processos de transició que inclouen la
celebració d’eleccions constituents, han posat en dubte les visions deterministes que
identifiquen les societats de religió islàmica com a antagòniques als conceptes de
modernitat i democràcia. De fet, els esdeveniments que han marcat l’any 2011 i que
protagonitzaran el 2012 i els propers anys han evidenciat davant l’opinió pública
occidental no tan sols la diversitat ideològica, ètnica i cultural existent en aquests països

que va més enllà de la confessionalitat, sinó també un clamor popular generalitzat a
favor de la instauració de sistemes polítics participatius i democràtics. Els resultats
electorals han situat opcions islamistes al davant dels nous governs democràtics.
L’islam polític ha aconseguit amb escreix una inclusió en el joc polític reclamada durant
dècades, però també tindrà la responsabilitat de demostrar la possibilitat de conciliar
opcions de govern de signe conservador amb el pluralisme polític.
Veure fitxa de la sessió.
► Notícia i vídeo: "Chérif Ferjani analitza l'arrelament de la democràcia al món àrab"

Seminari sobre la situació dels països mediterranis
Es va participar en el seminari sobre la situació dels països mediterranis que va tenir
lloc a la Seconda Università degli Studi di Napoli, a la ciutat de Caserta, Itàlia, el febrer
de 2012.

Converses sobre la creació de l’Institut de Conflictologia del Mediterrani
Durant el mes de febrer de 2012 es van mantenir les primeres converses per la creació
de l’Institut de Conflictologia del Mediterrani. Aquestes converses es van establir amb
representants experts de les ciutats següents: París, Cluj, Nàpols, Tunis, Sousse,
Beirut i Moscou, amb l’acord de col·laboració de la UpM, després de diverses reunions
amb el prof. Chet, responsable d’educació superior de la Secretaria General de la
UpM.

Contactes amb el Recinte Històric de Sant Pau per la creació del Centre de la
Mediterrània
Durant el mes de febrer de 2012 es van establir contactes amb el Recinte Històric de
Sant Pau (a Barcelona) per la creació del Centre de la Mediterrània i amb la Universitat
de Nacions Unides establerta al Recinte Històric de Sant Pau, en concret amb la seva
directora, la Prof. Nair Parvati.

Visita a Beirut pel màster i per l’Institut de Conflictologia
El mes de març es va visitar Beirut per una doble finalitat. D’una banda, per tractar
temes relacionats amb el màster internacional en Relacions Euromediterrànies, i de
l’altra, per continuar les converses sobre la creació de l’Institut de Conflictologia del
Mediterrani.

Participació en l’Observatori de Valors. Generalitat de Catalunya
Es va participar en l’Observatori de Valors de la Generalitat de Catalunya.
El mes d’octubre de 2011 es va aprovar per Acord de Govern el “Pla Nacional per a
la promoció dels Valors a Catalunya per a una nova cultura Cívica”, l’execució del
qual recau en la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de
Benestar Social i Família.

Durant l’any 2012 aquest Pla Nacional ha estat en fase de diagnòstic i entre les
diferents accions que estableix l´Acord de Govern hi hagué la proposta de creació de
la Xarxa d’Observatoris de Valors de Catalunya, de la qual la Càtedra Unesco en
forma part.

Atorgament d’ajuts de la URV Solidària a estudiants del màster RelMed
A la convocatòria de març de 2012, la URV Solidària va atorgar una subvenció per a
projectes de caràcter intern al projecte “Primavera Àrab”, dels estudiants del màster en
Relacions Euromediterrànies. El tema d’aquest projecte va ser la creació d’un espai
per a fomentar l’educació i la formació de persones adultes, on persones de la tercera
edat que estiguin jubilades o desocupades exerceixin de professors impartint matèries
que dominin gràcies al seu bagatge laboral o vital, i el país d’execució va ser el Líban.
Aquest projecte va ser presentat per cinc estudiants del màster Relmed i la subvenció
atorgada va ser de 1.500€.

Visita a Tunis pel conveni amb les Universitats de Sousse i de Tunis El Manar
Es va fer una visita a Tunis per establir converses amb la Université de Sousse i la
Université de Tunsis El Manar per la signatura d’un conveni de col·laboració entre la
Universitat Rovira i Virgili i cadascuna d’aquestes universitats en temes de docència i
recerca.

Conferència Universitat de Murcia – EMUNI sobre Càtedres Unesco a la
Mediterrània
El més d’abril es va participar en la conferència organitzada per la Universitat de
Murcia i la Universitat Euro-Mediterrània (EMUNI) sobre Càtedres Unesco a la
Mediterrània.

Selecció dels candidats OMJ pel màster
Es van seleccionar els candidats de l’Office Méditerranéen de la Jeunesse (OMJ) per a
la realització del màster en Relacions Euromediterrànies.
L’OMJ és un programa pilot multilateral iniciat per França l’any 2010 que facilita la
mobilitat dels estudiants de Màster i de Doctorat al sí dels països mediterranis. L’OMJ
té la finalitat d’afavorir els intercanvis i el coneixement mutus i de contribuir al
desenvolupament econòmic i social dels seus setze països membres. Dins d’aquesta
perspectiva, té els objectius següents:
-

Desenvolupar els intercanvis universitaris dins dels sectors prioritaris del
desenvolupament dels països socis en coherència amb el seu mercat de
treball;

-

Facilitar la mobilitat dels millors estudiants de màster i doctorat a l’espai
mediterrani a través de la labelització de formacions d’excel·lència donant lloc a
co-titulacions i un sistema de borses de mobilitat;

-

Promoure una primera experiència a l’estranger, amb la posada en escena
d’una plataforma d’estades i d’ocupació.

Actualment l’OMJ és la xarxa universitària mediterrània més important. 180 institucions
d’educació superior són membres del programa, 80 formacions de (Màster/Doctorat)
d’excel·lència amb co-titulats han rebut la distinció OMJ dins 12 ensenyaments
d’interès mediterrani i prop de 250 estudiants s’han beneficiat d’una borsa de mobilitat
OMJ.
El Màster RelMEd està labelitzat per aquesta organització.

Contactes amb la Università La Sapienza
Es van establir contactes entre la Càtedra Unesco i la Università La Sapienza de
Roma per col·laboracions futures.

Defensa de tesi de la Sra. Rana Haffar
El mes de maig de 2012, la Sra. Rana Haffar va defensar la tesi doctoral titulada “La
integración y la afiliación comunitaria colectiva y nacional de la minoria cristiana en
Siria", sobre els cristians a Síria. La Sra. Rana Haffar ha estat becària de la càtedra
Unesco durant els quatre anys de realització de la tesi doctoral.

Participació a la televisió de Venezuela
El mes de juny de 2012 es va participar en un programa de la televisió de Venezuela
sobre el Mediterrani.

Doctorat Hispano-francès
Es va dur a terme el doctorat hispano-francès, seleccionat pel Ministeri francès
d’Educació Superior, conjuntament amb l’Institut francès de geopolítica de la
Universitat Paris8.

Participació en el tribunal d’una tesis doctorat a Mallorca “els fars”
Es va participar com a membre del tribunal d’una tesi doctoral a Mallorca.
Participació en l’assessorament de la Comissió d’Internacionalització del PEMB
Es participà en l’assessorament de la Comissió d’Internacionalització del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona. Aquesta Comissió té com a objectiu impulsar, coordinar,
vetllar i dinamitzar les diferents comissions específiques perquè acompleixin el seu rol
d’implantació de projectes concrets.
A continuació es mostra la memòria de la Comissió d’Estratègia del PEMB del febrer
del 2011 al juny del 2012.

Memòria de la Comissió
d’Estratègia del PEMB
Febrer 2011 – Juny 2012

Barcelona, juliol 2012

Comissió d’Estratègia

1. Pròleg del president de la Comissió d’Estratègia

Ara fa un any que vàrem posar en marxa la Comissió d’Estratègia del PEMB; temps
suficient per fer un primer balanç de la feina feta i presentar els fruits del treball
realitzat.
Han estat uns mesos de molta activitat i de molts esforços per fer avançar projectes
malgrat les condicions adverses del nostre entorn econòmic. I també un any de molta
"comunicació i pedagogia" sobre la importància de l’activació dels stakeholders i de la
societat civil en general, perquè la competitivitat d’aquests agents econòmics i socials
està en estreta relació amb la competitivitat del seu territori i del seu entorn.
El Pla estratègic metropolità de Barcelona - Visió 2020 ofereix un molt bon marc de
referència i d’actuació per a una àrea metropolitana en continu desenvolupament
econòmic i social, considerant especialment la seva plena incorporació en aquest món
global, on les grans aglomeracions urbanes esdevenen els eixos principals de l’activitat
econòmica.
Dins d’aquest escenari i després de l’aprovació del Pla, el repte era fer realitat alguns
dels projectes que s’hi contemplaven. Durant alguns mesos vàrem estar treballant en
la selecció d’aquests projectes, l’estructuració de la comissió d’estratègia, la
metodologia amb què treballaríem i els perfils professionals dels seus membres.
De forma clara i consensuada, vàrem establir que la finalitat de la comissió era doble. A
partir de les mesures proposades al Pla estratègic, en primer lloc es tractava de
prioritzar i seleccionar projectes identificats sota el principi de “subsidiarietat”; és a dir,
aquells que els agents públics o privats de l’àrea metropolitana no durien a terme a
iniciativa pròpia, per diversos motius. El Pla pot fer de catalitzador i “pal de paller” en
ser un ens on és fàcil la cooperació públicoprivada.
Entre els possibles projectes a impulsar ens vam centrar en aquells que podien tenir un
efecte esperonador. És a dir, projectes que permetessin, amb la seva realització,
desencadenar efectes positius més enllà del propi projecte, i que tinguessin a la
vegada “efecte demostració”: permetre als actors implicats visualitzar que les coses es
poden fer i activar-los en aquest sentit. Dit d’una altra manera: esperonar a l’acció,
demostrar que es pot fer que les coses passin i estimular la capacitat de configurar i
executar projectes estratègics, i, en segon lloc, impulsar aquests projectes perquè les
administracions i entitats corresponents es fessin càrrec del seu desenvolupament.
El treball s’ha estructurat a partir de sis comissions, coordinades cada una d’elles per
una persona que ha sabut dirigir i estimular el treball de cadascun dels membres
experts que hi han participat.
M’agradaria fer unes consideracions prèvies sobre el treball d’aquestes comissions. En
primer lloc, voldria destacar la dedicació dels seus coordinadors, als quals hem d’agrair
molt especialment la seva feina. I ho vull fer tant pel valor intrínsec del coneixement i
3
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experiència que han aportat, com pel fet que ha estat una feina del tot voluntària i
amb l’únic desig de contribuir a la millora de Barcelona i de la seva àrea metropolitana.
Així mateix, faig extensiva aquesta consideració a tots els membres de les sis
comissions que - d’una manera totalment desinteressada - han participat en les
reunions i en l’elaboració de les seves conclusions. I en segon lloc, també voldria agrair
l’eficiència del treball realitzat i la seva concreció final en projectes viables i ben
orientats, que puguin contribuir al desenvolupament equilibrat de l’AMB.
Aquests no són moments fàcils, perquè cal encarar un futur amb moltes dosis
d’incertesa. Però, certament, la funció del PEMB és la de donar visions i noves idees
que permetin dibuixar horitzons positius i encoratjadors per a tota la societat. Aquest
és el seu repte i alhora la seva gran aportació: des d’una posició de consens i d’àmplia
participació, identificar projectes que generin complicitats entre allò públic i allò privat,
per avançar i generar noves oportunitats de desenvolupament. Aquesta ha estat, és i
serà la missió del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
En el document que segueix es descriuen els projectes en què s’ha treballat durant
aquest any, amb el detall dels que ja han estat acabats i els que estan en
desenvolupament. Espero que trobeu el punt estratègic en tots ells i que la seva major
difusió aporti noves sinergies per seguir treballant en xarxa, més àmplia cada vegada,
per al desenvolupament social i econòmic d’aquest territori.

Carlos Losada Marrodán
President de la Comissió d’Estratègia
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Barcelona, juliol 2012
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Presentació a la Unió pel Mediterrani de l’Institut de Conflictologia del
Mediterrani
El mes de setembre es va presentar l’Institut de Conflictologia del Mediterrani a la Unió
pel Mediterrani (UpM).
La UpM és una organització internacional de col·laboració i desenvolupament de
relacions internacionals formada per 43 països. Fou oficialment constituït durant la
cimera de París per al Mediterrani el 13 de juliol de 2008 i acabat de polir durant la
Cimera de Marsella el novembre del 2008. La UpM s'organitza al voltant d'una
Secretaria General i 5 vicesecretaries, sent la ciutat de Barcelona la seu designada.
Relacions acadèmiques amb l’Institut Universitari
Civilitzacions. Universitat de les Nacions Unides

de

l’Aliança

de

les

Es van establir relacions acadèmiques entre la càtedra Unesco i l’Institut Universitari
de les Civilitzacions de les Nacions Unides.
Realització de classes d’espanyol per als estudiants internacionals del màster
RelMed
Durant el mes d’octubre de 2012 es van realitzar classes d’espanyol per als estudiants
internacionals de primer curs del màster en Relacions Euromediterrànies, d’acord amb
el conveni signat per les universitats sòcies del màster. Aquestes classes es van
realitzar unes amb anterioritat al començament al curs acadèmic 2012-2013.
Intervenció en el seminari de l’Instituto de Geografia de Italia
Es va participar en el seminari organitzat per l’Instituto de Geografia de Italia, a Roma,
sobre la diplomàcia de la ciutat global.
A continuació es mostra el programa d’aquest seminari:

STRUMENTI TRADITIONALI

SPOLETO DA VENERDÌ 12 A DOMENICA 14 OTTOBRE

E DIPLOMAZIA DEI CITTADINI

(evento pre-festival)
IL MERCATO INTERNAZIONALE DEL VINO: SISTEMI PAESI A CONFRONTO
ore 15.00 - Spoleto, Chiostro di S. Nicolò
in collaborazione con Aelle e Istituto Grandi Marchi

Festival della Diplomazia - III Edizione

VENERDÌ 12 OTTOBRE 2012

S A B AT O 1 3 OT T O B R E 2 0 1 2

SPOLETO
12/14 OTTOBRE

ROMA
14/19 OTTOBRE

2012
sotto L’ALTO PATRONATO della PRESIDENZA della REPUBBLICA ITALIANA

IL CERIMONIALE NELLA DIPLOMAZIA
ore 10.00 - Spoleto, Scuola Alberghiera
AMERICA LATINA: PROTAGONISTA SULLA SCENA GLOBALE
ore 10.00 - 13.00 Spoleto, Centro Congressi Hotel Albornoz - Incontro con le aziende
ore 15.00 - 18.00 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi “Il futuro dei rapporti fra America
Latina ed Europa” in collaborazione con Istituto Italo Latino Americano
CLARE BOOTHE LUCE: INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA
ore 20.00 - Spoleto, Palazzo Dragoni

DOMENICA 14 OTTOBRE 2012
SOFT POWER: COOPERAZIONE, CULTURA E NON SOLO
ore 10.00 - Spoleto, Chiostro S. Nicolò

ROMA DA DOMENICA 14 A VENERDÌ 19 OTTOBRE
DOMENICA 14 OTTOBRE 2012
GRANDE PROCESSO: RONALD REAGAN
ore 21.00 - Auditorium Parco della Musica di Roma

LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2012
ASSOCIAZIONE RONDINE: UN PROGETTO PER LA PACE
ore 10.00 - Roma
LA NUOVA LEGGE EUROPEA CONTRO LA PEDOFILIA
ore 13.00 - 16.00 Tribunale di Roma, Piazzale Clodio - Roma
in collaborazione con Ufficio del Parlamento Europeo in Italia - Ordine degli Avvocati
OPEN DOOR: CINA
ore 16.00 - Roma, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese - Via Bruxelles, 56
IL DIPLOMATICO RACCONTA: 1991 AMBASCIATORE DEL PAESE CHE NON C’È
ore 18.00 - Marriott Hotel, Via Veneto - Roma
conversazione con l’ex Amb. Croato Ivica Maštruko. Interviene l’Amb. Damir Grubiša.
AZERBAIJAN: IMMAGINARE IL FUTURO
ore 18.00 - Roma in collaborazione con Zétema - Istituto Affari Internazionali
L’INTERVENTO UMANITARIO: SOMALIA 1982 - SIRIA 2012 - VENTI ANNI DI STORIA
ore 20.00 - Roma
in collaborazione con John Cabot University

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2012
LA VIA DIPLOMATICA ALLA RESTITUZIONE DEI BENI ARTISTICI TRAFUGATI
ore 09.30 - S. Marta, Piazza del Collegio Romano - Roma
in collaborazione con Ministero dei Beni Culturali
EVASIONE, ELUSIONE E ABUSO DEL DIRITTO: GLI STUMENTI INTERNAZIONALI DI CONTRASTO
ore 10.00 - Università LUISS, Roma
in collaborazione con Ordine dei Commercialisti
MEDICI SENZA FRONTIERE
ore 10.00 - Roma
CINEFORUM: ILARIA ALPI
ore 11.00 - Facoltà Scienze Politiche Roma Tre
in collaborazione con Università Roma III

ROMA INTERNATIONAL: CRITICITÀ E VANTAGGI
ore 10.00 - Roma, Sala Pietro da Cortona - Campidoglio
in collaborazione con Comune di Roma - John Cabot University
RIFORMA POLITICA AGRICOLA EUROPEA
ore 15.00 - Marino (RM), Aula Consiliare Palazzo Colonna
DIPLOMAZIA DEI CITTADINI: LA SPINTA CHE VIENE DAL BASSO
ore 15.00 - 18.00 - Roma, Sala Pietro da Cortona - Campidoglio
in collaborazione con Ministero Affari Esteri - Istituto Diplomatico MAE
L’EUROPA HA UN FUTURO? DAL FISCAL AL POLITICAL COMPACT
ore 18.30 - Roma, Sala Pietro da Cortona - Campidoglio
in collaborazione con Rappresentanza in Italia dellla Commissione Europea

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2012

LETTURA MAGISTRALE: PROF.SSA SASKIA SASSEN (Columbia University e LSE)
ore 13.30 - Facoltà Scienze Politiche Università LUISS, Roma
in collaborazione con LUISS Guido Carli

DESTINAZIONE MONDO
ore 09.30 - 13.00 - Roma
in collaborazione con SIOI

EMBARGO: SANZIONE ESTREMA. CHI PAGA IL CONTO?
ore 15.00 - Roma, Link University
in collaborazione con Link University

GIOVANI E MUSICA PROTAGONISTI DELLA PRIMAVERA TUNISINA
ore 10.00 - Roma

LA DIPLOMAZIA DELLE CITTÀ GLOBALI
ore 18.00 - Roma, Società Geografica Italiana
in collaborazione con Società Geografica Italiana

L’ESPERIENZA DI S. EGIDIO
ore 10.00 - Roma

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2012

CREDIT RATING: STRUMENTO (DIABOLICO) NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
ore 10.00 - Roma, Link University
in collaborazione con Ipalmo - Link University

MITI E REALTÀ DELLA VITA DIPLOMATICA
ore 10.00 - Roma, Liceo Scientifico Kennedy
in collaborazione con Istituto Diplomatico del MAE

QUESTION TIME: IL MINISTRO GIULIO TERZI DI SANTAGATA RISPONDE AGLI STUDENTI
ore 15.00 - Roma

GLOBAL GOVERNANCE: OPPORTUNITÀ O MINACCIA PER LE ECONOMIE NAZIONALI?
ore 10.00 - Roma, sala 9, Facoltà di Economia, Università La Sapienza
in collaborazione con ISPI e Associazione Diplomatici

LE CAPITALI DELLA CULTURA EUROPEA E IL TURISMO
ore 15.00 - Roma, Tempio di Adriano
in collaborazione con Rappresentanza Commissione Europea - Ufficio Parl. Europeo in Italia

DIRITTO ALLA FELICITÀ COME DIRITTO UMANO INALIENABILE?
ore 17.00 - Roma
in collaborazione con Istituto Pio V - Associazione Giovani nel Mondo - Ufficio Parl. Europeo in Italia

PRESENTAZIONE LIBRO
ore 18.00 - Roma, Libreria Enorcano, Via delle Paste
in collaborazione con Rubettino Editore

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012
DESTINAZIONE MONDO
ore 09.30 - 17.00 Roma
in collaborazione con SIOI
AMNESTY INTERNATIONAL
ore 10.00 - Roma

DIPLOMACY

info@festivaldelladiplomazia.it
tel. 06.77073275 / 06 .77073160

www.festivaldelladiplomazia.it

PROGRAMMA
Mercoledì 16 Ottobre
Ore 18.00, Roma, Link University
Coordina e modera :

Prof. Alfonso Giordano – Responsabile Relazioni Internazionali della Società Geografica Italiana

Interviene :
Prof. Saskia Sassen – Ralph Lewis Professor in Sociologia alla Università di Chicago e
Centennial Visiting Professor alla London School of Economics.
Prof. Goldstein Bolocan Matteo Alessandro – Geografo, Professore associato in Geografia
economico‐politica al Politecnico di Milano.
Prof. Vittorio Amato – Ordinario di Geografia presso l’ università di " Federico II " di Napoli
Cons. Filippo La Rosa – Consigliere diplomatico del Comune di Roma
Mrs Maria Natalia Garcia De Castro - Assessore per le Relazioni Internazionali e la Costruzione
di Reti di Citta' del Comune di Bogota'.
Prof. Roberto Lippi - Link Campus University (insegna Globalizzazione e Multilateralismo)

Reunió de la Comissió Europea a Brussel·les
El 25 d’octubre de 2012 es va participar en la reunió de la Comissió Europa celebrada
a Brussel·les sobre la dimensió global de l’educació global durant el primer semestre
de l’any 2013. En aquesta reunió es van valorar les idees preliminars sobre aquest
tema i es van recollir propostes dels diferents participants.
Les qüestions tractades en aquesta reunió varen ser les següents:

Consultation on an EU strategy on the global dimension of higher education
Brussels, 25 October 2012
Questions for discussion
The European Commission is planning to issue a Communication on the global dimension of
higher education in the first semester of 2013. We are organising a consultation on 25
October 2012 in Brussels to test a number of preliminary ideas on this topic and to hear from
our main stakeholders about their priorities and concerns in terms of international academic
cooperation, partnerships and mobility. We are interested in their vision for the future and
how they assess the position of the EU in an increasingly competitive international education
scene.
The consultation event will be organised around five questions which will be discussed in
three parallel workshops. The first three questions highlight what we see as the main
challenges in international higher education and, in particular the cooperation/competition,
between the EU and non-EU countries.
1. Is mobility still the main ingredient of internationalisation strategies? How to use
mobility to build an ambitious internationalisation strategy? What are the other tools
available and how to prioritise them (such as joint degrees, joint research projects,
partnerships, branch/offshore campuses, open education resources, social networks
and other innovative activities)?
2. How can we balance Europe's interests in attracting talent and competing with
emerging HE centres with our need to support less developed areas of the world?
How can we stimulate brain circulation instead of generating brain drain?
3. How can we promote the European Higher Education Area as a whole against the
backdrop of competition between European Member States and their universities?
In the questions four and five, we ask our stakeholders to think ahead: what should be our
priorities to support universities in their internationalisation efforts, and what can best be
done at EU, national and individual university levels. Here we will be looking for concrete
ideas of actions, input on how to improve the existing tools, and in general, how we can
add value.
1. Priorities in internationalisation at EU level. What is the EU added value? How
can EU tools be improved to take account of the international dimension?
2. What can be initiated or improved at national and university level to stimulate
internationalisation?
Finally, we hope you will help us through the debate, not only to answer these questions, but
also to give input on whether these are the most important questions, or if there are others
you believe should be addressed as well. We would also like to have your advice on how we
can reach other stakeholders, and which networks we could use to reach a wider audience.

Background
Internationalisation of higher education is broader than student mobility. Universities
are concerned with other aspects of internationalisation, such as the development of
joint degrees; joint curriculum development; support for capacity building; joint
research projects; staff exchange programmes; twinning and franchising
programmes; branch campuses, distance learning programmes; as well as
"internationalisation at home" initiatives to ensure benefits for non-mobile students.
How do universities assess these developments and prioritise them? Are there other
important developments that should be highlighted? What can the Commission do to
add value to these activities at national and individual university level?
Mobility is still important: outgoing student or staff mobility, student exchanges and attracting
international students continue to be high priority activities for nations and individual HEIs in Europe.
An important aspect of the globalisation process is the EU's ambition to attract more talent to Europe.
The EU should reinforce its efforts to promote awareness of the excellence of European HEIs
worldwide, against a backdrop of growing competition from emerging regional education hubs, in
particular in Asia. This global competition for talent must be balanced with the obvious benefits of
partnership with other HEIs, as well as the responsibilities of European universities towards less
developed regions of the world, and the need to support the latter in their modernisation efforts. How
do universities manage the tension between these competition and cooperation objectives in their
internationalisation strategies?
The development of new "knowledge powers" is shifting the balance of higher education
internationalisation from cooperation towards more competition, both between the EU and the rest of
the world, and also within the EU. In a highly competitive environment, and with the development of
national/regional promotion campaigns, is there still space to promote European higher education as a
whole, as the Commission currently does in its Study in Europe campaign? What values and
messages should be promoted? Given that international students are relying more and more on
international rankings, how could transparency tools such as the forthcoming European
multidimensional ranking tool be used to promote the excellence and diversity of European HEIs
beyond the EU?
The EU has a number of instruments, programmes and policies ("tools") at its disposal to support
universities in their internationalisation strategies, such as its cooperation and mobility programmes
that have played a major role in "Europeanising" the higher education landscape and strengthening
Europe's position in global academic networks. In its proposal for the new "Erasmus for All"
programme, the Commission intends not only to focus its support on mobility to attract talent to
Europe, but also to organise outward mobility, including to non-traditional study destinations, fund
international cooperation partnerships, and support capacity building and staff development in less
developed parts of the world. How can this new programme be used to further support universities in
their internationalisation strategies? How do you evaluate other important tools such as joint degrees which have been successfully developed through Erasmus Mundus and are considered to be one of
the most developed forms of academic cooperation?
Other policy instruments include international dialogues in higher education policies and programmes
that the EU carries out with a number of partners around the world. What key topics could be covered
by these dialogues and what form should they take (senior officials' meetings, peer learning events,
twinning arrangements…)? What else could be undertaken at EU level both in terms of programmes
and policies?
And how can these measures complement initiatives taken at national and university level? For
example universities could be encouraged to formulate their strategy towards internationalisation
which would concentrate on their strengths, and could for example relate to research and scientific
work, but also on the quality of their teaching, on the support services they can offer to international
students, etc. Member States could be encouraged to articulate more coherently their higher
education promotion campaigns with their immigration policies. We count on you to come up with
concrete ideas on how to articulate more efficiently these different levels of intervention.

Convocatòria de beques de col·laboració de la Càtedra Unesco
Durant el mes de novembre de 2012 es van convocar i es van atorgar cinc beques de
col·laboració amb la càtedra Unesco, d’un mes de durada. Concretament, es van
atorgar quatre beques de col·laboració per l’elaboració d’una base de dades i
bibliogràfica sobre temes del màster en Relacions Eurimediterrànies i una beca de
col·laboració per elaborar bibliografia sobre el món balcànic els segles XX i XXI. Tots
els estudiants becats són estudiants del màster en Relacions Euromediterrànies.

Conferència a Ankara sobre la Unió pel Mediterrani
A finals de novembre del 2012 es va participar en la conferència que va tenir lloc a
Ankara, Turquia, sobre la Unió pel Mediterrani (UpM). A més, es va aprofitar aquesta
visita a Ankara per promocionar el Màster en Relacions Euromediterrànies.

Participació en el tribunal d’una tesi doctoral sobre Síria a Grenoble
Es va participar com a membre del tribunal de la tesi defensada pel Sr. Karim Atassi,
titulada “Etude comparée des constitutions syriennes depuis 1918”, sobre Síria. La
defensa d’aquesta tesi doctoral va tenir lloc a Grenoble.

Defensa de tesi del Sr. Karsten Xuereb
El desembre de 2012, el Sr. Karsten Xuereb va defensar la tesi doctoral titulada “The
Impact of European Influence on Cultural Relations in the South Mediterranean”.

Curs ALF
En el marc del màster RelMed, la professora Gemma Aubarell va impartir un curs
sobre la ALF.

Reunió de l’Institut Francès de Geopolítica de la Université Paris 8- St. Denis
Es va participar en la reunió que va tenir lloc el dia 13 de desembre a la Université
Paris 8- St. Denis a París, França, sobre la situació política i social espanyola en
l’actual context de crisi.
A continuació es mostra el programa d’aquesta reunió:

Université Paris 8‐Saint Denis
2 rue de la Liberté 93526 Saint‐Denis Cedex. M° Saint‐Denis Université ligne 13.

« L’Espagne en crises ».
Journée d’études à l’Institut Français de Géopolitique, Ecole doctorale de Sciences sociales, le 13
décembre 2012de 13h30 à 17h à l’Université Paris 8.
La crise frappe très durement l’économie espagnole : le taux de chômage dépasse
les 20%, plus d’un Espagnol sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, chaque plan
d’austérité peut en annoncer un autre encore plus dur et son maintien dans la zone
euro dont elle constitue la quatrième économie est ouvertement contesté.
Cette crise fragilise l’État. En Catalogne, au Pays basque, les partis
indépendantistesse renforcent en radicalisant leurs discours et leurs
revendications à court terme.
Après le succès des indépendantistes basques de Bildu aux élections régionales du
21 octobre 2012, pour la première fois depuis la fin du régime franquisme, la
perspective d’un Etat catalan indépendant constitue le thème central des élections
catalanes du 25 novembre 2012.
Pour mesurer la gravité de la crise politique de l’État espagnol, la question se pose
de savoir dans quelle mesure la crise économique est la cause principale de cette
éruption indépendantiste ou si les séparatistes sont au contraire en train de
récolter le fruit d’un long travail de sape mené à tous les niveaux de pouvoirs
locaux depuis plus de vingt ans. Dans quelle mesure aussi les victoires
consécutives des indépendantistes écossais, québécois et flamands peuvent
conjuguer leurs effets sur les Etats concernés par ces revendications. Enfin, quels
sont au contraire les éléments de cohésion de l’État et de la société espagnole ?

I. Les risques d’une crise politique majeure : la dimension séparatiste des
élections basques et catalane
1. 13h30 : L’analyse du scrutin du 25 novembre en Catalogne (Cyril Trépier,
UP8)
2. 13h50 : Présent et avenir de l’indépendantisme catalan (Enric Olivé, URV).

3. 14h10 : Les dettes et déficits publics des Communautés Autonomes (Nacima
Baron, Université de Marne‐la‐Vallée)
4. 14h30 : Les stratégies nationalistes basques suite aux élections du 21
octobre (Barbara Loyer, UP8)
Débat avec la salle de 14h50 à 15h.
II. Le contexte économique à l’échelle nationale
5. 15h Eurovegas et rivalité Madrid‐Barcelone : faut‐il tout accepter en
période de crise ?(Salvador Anton, URV)
III. L’évolution de contextes régionaux hors régions indépendantistes
1. 15h20 : La géographie et les thématiques de la contestation politique à
Madrid (Johan Le Nabat, UP8)
2. 15h40 : La crise économique et les migrants en Andalousie (Thibaud de
Fortescu, UP8)
3. 16h : La fin du boom immobilier et agricole à Murcie : un état des lieux
(Dario Salinas, UP8)
Débat avec la salle de 16h20 à 17h00.

Les interventions seront mises en ligne sur la page du site de
l’IFGwww.geopolitique.netconsacrée à l’Espagne juste après la journée d’études.
Une sélection d’articles et de cartes géopolitiques sera consultable avant le scrutin
catalan du 25 novembre 2012.

Le site principal de l’université Paris 8 est situé à Saint-Denis
Entrée de l’Université : rue Guynemer (face au métro)
Adresse postale : 2 rue de la Liberté - 93526 Saint-Denis cedexTél. : 01 49 40 67 89
Plans des bâtiments

Moyens d’accès au site principal de l’université
Par le métro


Ligne 13, Châtillon Montrouge ‐ St‐Denis Université, arrêt St‐Denis
Université

Par le tramway


Ligne 1, St‐Denis RER/SNCF ‐ Noisy‐le‐Sec RER, arrêt Marché de St‐Denis
puis bus 255, arrêt St‐Denis Université ou arrêt St‐Denis Basilique, puis
métro ligne 13, arrêt St‐Denis Université

Par le train et le RER


Ligne de Paris‐Nord, arrêt Gare de St‐Denis, correspondance avec la ligne
d’autobus 255, arrêt St‐Denis Université



RER ligne D, Melun/Malesherbes ‐ Orry‐la‐Ville, arrêt Gare de St‐Denis,
correspondance avec la ligne d’autobus 255, arrêt St‐Denis Université

Par la route


De Paris : autoroute A1 (dite du Nord) à la Porte de la Chapelle, sortie n° 3
direction St‐Denis Universités ‐ Pierrefitte ; après le 4e feu tricolore,
prendre la bretelle à droite direction Stains ‐ St‐Denis Universités ‐
Vélodrome



De Lille : autoroute A1, sortie St‐Denis, puis sortie St‐Denis Universités ‐
Pierrefitte ‐ Villetaneuse



De Beauvais : Nationale 1, sortie St‐Denis Universités

Par l’autobus




Arrêt St‐Denis Université
o

ligne 11 (CIF), Goussainville ‐ St‐Denis Porte de Paris

o

ligne 253, Mairie de Stains ‐ La Plaine ‐ Stade de France

o

ligne 254, Mairie de Montmagny ‐ Porte de Paris Métro

o

ligne 255, Porte de Clignancourt ‐ Stains les Prévoyants

o

ligne 361 N, Gare de St‐Denis ‐ St‐Denis Université

o

ligne 268, Villiers‐le‐Bel RER ‐ St‐Denis Université

o

ligne 356, Deuil‐la‐Barre Les Mortefontaines ‐ St‐Denis Université

o

ligne 361, Gare d’Argenteuil ‐ St‐Denis Université

o

ligne 168, Pierrefitte ‐ Garges‐Sarcelles RER

Arrêt Général Leclerc

o


ligne 256, Gare d’Enghien ‐ La Courneuve Aubervilliers

Arrêt Gare de St‐Denis, correspondance avec le bus 255, arrêt St‐Denis
Université
o
o

ligne 154, Gare d’Enghien‐les‐Bains ‐ St‐Denis Porte de Paris
ligne 156, Epinay‐Villetaneuse ‐ Gare de St‐Denis ligne 578, Mairie
de Villeneuve‐la‐Garenne ‐ rue Charles Michel (gare de St‐Denis)

Tarragona, 25 de gener de 2013

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

.

http://unescoprivadesa.urv.cat

Pressupost 2012
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 (adjuntem la carta de la UNESCO datada
a 3 de desembre de 2010 on la càtedra és renovada fins al 22 de març del
2013).
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. PRESSUPOST CÀTEDRA PER AL 2012
Per a la confecció del pressupost, s'han tingut en compte els criteris següents:
•
•

•

•

El finançament màxim que la Generalitat atorga el 2012 a les càtedres
UNESCO és de 18.000€ anuals.
El 2012 la Universitat Rovira i Virgili farà una aportació de 8.984,47€
addicionals. Per tant, el pressupost total per a 2012 serà de 26.894,47€,
corresponents a la suma de les aportacions de la Generalitat i de la
Universitat Rovira i Virgili.
A banda, la URV aportarà els locals, els ordinadors, les comunicacions i
l'equipament per tal que la Càtedra pugui treballar en condicions. Les
aportacions en espècie d'altres entitats es fan constar en l'apartat
corresponent.
El pressupost quantifica les partides que s'imputaran als 18000€ aportats
per la Generalitat.

Salaris:
Pròrroga del contracte d'un tècnic administratiu amb domini d'anglès i de web
14.000€
TOTAL SALARIS IMPUTATS A L'APORTACIÓ GENERALITAT (2012):

14000€

Descripció de tasques. Aportacions d'altres entitats:
1. La URV aportarà el complement per al Director de la Càtedra (Prof. Josep
Domingo Ferrer) que s'esmenta a l'acord signat amb la UNESCO.
2. El Director proposa de reforçar el suport tècnico-administratiu i, en canvi,
per a l'any 2012 renuncia a la contractació d'un professor associat que
l'assisteixi en la impartició de la seva docència.
3. Les feines de la persona contractada consistiran 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.
4. El grup CRISES/URV ha aportat i aportarà temps de treball del seu tècnic de
suport a la recerca per a fer el manteniment informàtic del web de la
Càtedra.
CRISES/URV i IIIA/CSIC oferiran amb recursos propis o d'altres projectes beques
predoctorals i postdoctorals adreçades a estudiants de països en transició que
vulguin formar-se en tecnologies de privadesa. Concretament, una de les fonts de
finançament d'aquestes beques serà el projecte CONSOLIDER “ARES” (2007-2013)
que coordina el Director de la Càtedra.

Publicació de la revista "Transactions on Data Privacy":
Amb el patrocini de la Càtedra, ha continuat la publicació de la revista Transactions
on Data Privacy (http://www.tdp.cat), de la qual han aparegut els tres números del
quart volum (2011), tant en línia com impresos en paper. A la versió en línia i a la
versió en paper figuren els logotips de la Generalitat i de la Càtedra. Els editors en
cap de la revista són Dr. Vicenç Torra (IIIA-CSIC, institució participant a la Càtedra)
i el Prof. Josep Domingo Ferrer (URV, Director de la Càtedra). Transactions on Data
Privacy és indexada per DBLP, ACM Digital Library, MathSciNet, DOAJ: Directory of
Open Access Journal i EI-Engineering Index (Scopus). Durant l'any 2012 i els
següents, la revista traurà tres números anuals amb l'objectiu d'aconseguir la seva
entrada a l'índex ISI JCR. Per al 2012, la Càtedra preveu subvencionar aquesta
revista amb 4500€ (1500€ per cadascun dels tres números a treure).
TOTAL DESPESES NOVA REVISTA IMPUTADES A L'APORTACIÓ GENERALITAT
(2012):
4500€

Publicació en català de llibres de divulgació sobre matemàtica i privadesa:
La càtedra té un acord amb l'Editorial Obrador Edendum (Santa Coloma de Queralt)
per publicar en català actes de jornades sobre matemàtica i privadesa realitzades a
Catalunya i també per publicar traduccions al català d'obres rellevants en aquest
àmbit. A l'espera de la planificació editorial concreta, es preveuen 1.984,47€ per

contribuir a les despeses d'edició (correcció, traducció) i de difusió (rodes de
premsa).
TOTAL DESPESES EDICIÓ MATERIALS EN CATALÀ SOBRE MATEMÀTICA I
PRIVADESA IMPUTADES A L'APORTACIÓ DE LA GENERALITAT (2011):
1.984,47€
Organització i patrocini de congressos i de cursos de formació:
L'organització i el patrocini de congressos són activitats que contribueixen de
manera palpable a la cooperació internacional (objecte de les càtedres UNESCO) i al
mateix temps donen molta visibilitat a la Càtedra i a la Generalitat en tant que
principal finançadora de la Càtedra. Les activitats previstes en aquest apartat són:
Co-organització del congrés PSD 2012-Privacy in Statistical Databases (Palerm,
Sicília, Itàlia, 26-28 de setembre de 2012). La Càtedra subvencionarà amb un
total de fins a 1000€ l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o d'estudiants
provinents de països en transició. El congrés és organitzat pel Prof. Josep
Domingo-Ferrer,
director
de
la
Càtedra.
Web
del
congrés:
http://unescoprivacychair.urv.cat/psd2012/index.php
Co-organització del congrés PASSAT 2012-The Fourth ASE/IEEE international
Conference on Privacy, Security, Risk and Trust (Amsterdam, Holanda, 3-6 de
setembre de 2012). La Càtedra subvencionarà amb un total de fins a 1000€
l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o d'estudiants provinents de països
en transició. El Prof. Josep Domingo-Ferrer, director de la Càtedra, és copresident del comitè de programa del congrès. Web del congrés
http://www.asesite.org/conferences/PASSAT/2012/
Organització de les III Jornades de Seguretat i Estratègia (Ciberàgora 2012). En
cooperació amb l'Ajuntament de Tarragona, la Universitat d'Estiu de la URV i
amb diverses empreses, la Càtedra preveu organitzar la tercera edició de les
Jornades de Seguretat i Estratègia a Tarragona. Aquestes jornades van
adreçades a estudiants i a professionals de la seguretat. La càtedra s'ocupa de la
divulgació d'aspectes científics, tècnics i legals de la seguretat i de la privadesa
de dades. Les empreses co-organitzadores presenten solucions comercials en
aquest àmbit. La Càtedra destinarà 1000€ a pagar el viatge i l'estada a
Tarragona d'un ponent internacional de renom. Web del congrés:
http://ciberagora.tarragona.cat/
Co-organització del congrés CIPP 2012 (Brisbane, Austràlia, 10-15 de juny de
2012). La Càtedra subvencionarà amb un total de fins a 1000€ l'assistència
(inscripció i/o estada) d'autors o d'estudiants provinents de països en transició.
El congrés és organitzat pel Dr. Agustí Solanas i el Dr. Antoni Martínez Ballesté,
membres participants a la Càtedra. Web del congrés: http://crisesdeim.urv.cat/cipp2012/#organizers
Patrocini del congrés PAIS 2012 - 5th International Workshop on Privacy and
Anonymity in the Information Society (Berlin, Alemanya, 30 de març de 2012).
Aquest workshop s'organitza en conjunció amb el congrés EDBT/ICDT 2012 i la
Càtedra subvencionarà amb un total de fins a 1000€ l'assistència (inscripció i/o
estada) d'autors o d'estudiants provinents de països en transició. Web del
congrés. Web del workshop: http://www.mathcs.emory.edu/pais12/
Patrocini del congrés ECML/PKDD 2012 - European Conference on Machine Learning
and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (Bristol, Regne
Unit, 24-28 de setembre de 2012). La Càtedra subvencionarà amb un total de
fins a 1000€ l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o d'estudiants

provinents de països en transició. Web del congrés. Web del workshop:
http://www.ecmlpkdd2012.net/
Patrocini del congrés ECAI 2012 - European Conference on Artificial Intelligence
(Montpeller, França, 27-31 d’agost de 2012). La Càtedra subvencionarà amb un
total de fins a 500€ l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o d'estudiants
provinents de països en transició. Web del congrés. Web del workshop:
http://www2.lirmm.fr/ecai2012/
TOTAL DESPESES ORGANITZACIÓ
L'APORTACIÓ GENERALITAT (2012):

CONGRESSOS

I

CURSOS

IMPUTADES

A

6500€
Aportacions d'altres entitats. Els projectes de recerca dirigits per la Càtedra
(CONSOLIDER “ARES” CSD2007-0004, “E-AEGIS” TSI 2007-65406-C03, "COPRIVACY" TSI2011-27076-C03-01) o participats per la Càtedra (projecte europeu
del 7è PM "DwB-Data without Boundaries") i fonts externes (Ajuntament de
Tarragona, Universitat d'Estiu de la URV) cofinançaran l'organització dels
esdeveniments relacionats més amunt en tots aquells conceptes no explicitats en
aquest pressupost.

Aportacions d'altres entitats. La disseminació via web no es comptabilitza aquí. La
creació del web de la càtedra ha anat a càrrec del grup de recerca CRISES/URV
amb fons propis. D'altra banda, el manteniment de la informació del web va a
càrrec de l'administratiu contractat amb els fons de la Càtedra. La inserció
d'anuncis en mitjans de comunicació serà cofinançada amb d'altres projectes de
recerca dirigits per la Càtedra o d'altres institucions amb les quals es coopera
(Ajuntament de Tarragona, Universitat d'Estiu de la URV, etc.).

RESUM PRESSUPOST
SALARIS:

14.000,00€

PUBLICACIÓ "TRANSACTIONS ON DATA PRIVACY":

4.500,00€

EDICIÓ MATERIALS PRIVADESA EN CATALÀ

1.984,47€

ORGANITZACIÓ I PATROCINI CONGRESSOS/CURSOS:

6.500,00€

TOTAL IMPUTAT GENERALITAT I URV (GENER-DESEMBRE 2012):

26.984,47€

EN EL PRESSUPOST ANTERIOR, ELS 18000€ APORTATS PER LA GENERALITAT ES
DESTINARAN A PAGAR EL SALARI DEL TÈCNIC ADMINISTRATIU (14000€) I A
L'ORGANITZACIÓ I PATROCINI CONGRESSOS/CURSOS (4000€ DEL TOTAL DE
6500€ D'AQUESTA PARTIDA).

SALARIS:
ORGANITZACIÓ I PATROCINI CONGRESSOS/CURSOS:
TOTAL IMPUTAT SUBVENCIÓGENERALITAT (GENER-DESEMBRE 2012):

14.000,00€
4.000,00€
18.000,00€

.

	
  

MEMÒRIA	
  ACTIVITATS	
  2012	
  

	
  

La	
   Càtedra	
   URV/Caixa	
   Tarragona	
   de	
   Ciència	
   i	
   Humanisme	
   es	
   crea	
   el	
   24	
   d’Abril	
  
del	
   2009	
   com	
   a	
   concreció	
   de	
   la	
   voluntat	
   de	
   la	
   Universitat	
   Rovira	
   i	
   Virgili	
   de	
  
promoure	
  la	
  Ciència	
  i	
  l’Humanisme	
  com	
  a	
  elements	
  d’excel·lència	
  cultural	
  de	
  la	
  
Societat,	
  tal	
  com	
  consta	
  en	
  el	
  Pla	
  Estratègic	
  de	
  la	
  3a	
  Missió	
  aprovat	
  pel	
  Claustre	
  
de	
  la	
  URV	
  el	
  28	
  de	
  Maig	
  de	
  2009.	
  
En	
  la	
  Proposta	
  preliminar	
  per	
  a	
  la	
  creació	
  de	
  la	
  Càtedra	
  de	
  Ciència	
  i	
  Humanisme	
  
s’establien	
   un	
   seguit	
   d’objectius	
   i	
   de	
   línies	
   de	
   treball	
   que,	
   en	
   constituir-‐se	
  
formalment	
  la	
  Càtedra,	
  hem	
  concretat	
  en	
  3	
  Pilars:	
  
1.	
  Divulgació	
  de	
  la	
  Ciència	
  i	
  els	
  seus	
  valors	
  en	
  la	
  societat	
  
2.	
  Promoció	
  de	
  la	
  Ciència	
  entre	
  els	
  joves	
  per	
  fomentar-‐ne	
  l’interès	
  i	
  dedicació	
  
3.	
  Foment	
  de	
  la	
  interdisciplinarietat	
  entre	
  acadèmics	
  i	
  científics	
  
4.	
  Lluita	
  contra	
  les	
  pseudo-‐ciències	
  i	
  la	
  ignorància	
  científica.	
  
L’activitat	
   de	
   la	
   Càtedra	
   durant	
   el	
   període	
   d’activitat	
   de	
   l’any	
   2012,	
   ha	
   estat	
   molt	
  
centrada	
   en	
   la	
   posada	
   en	
   marxa	
   d’un	
   projecte	
   de	
   promoció	
   científica	
   entre	
   els	
  
joves.	
   També	
   hem	
   contactat	
   amb	
   un	
   gran	
   divulgador	
   científic	
   per	
   a	
   fer	
   una	
  
xerrada	
  al	
  públic	
  general.	
  	
  
Glossari	
  d’activitats:	
  
1.
2.
3.
4.

Fes	
  ciència	
  a	
  la	
  URV	
  
Xerrada	
  programada:	
  Dr.	
  Manuel	
  Lozano	
  Leyva	
  “El fin de a ciencia”	
  
Col·laboració	
  observatori	
  de	
  la	
  igualtat:	
  “Dones	
  científiques”	
  
Activitat	
  per	
  a	
  nens:	
  “Playing	
  Technology”	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

FES CIÈNCIA A LA URV!

Aquest programa organitzat per la Càtedra de ciència i humanisme de la URV
té com a finalitat d’apropar l’alumnat de secundària al món de la recerca
universitària del nostre entorn immediat, alhora que contribuir a l’estímul de
les vocacions científiques en un sentit ampli.
En coordinació amb la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent
(Departament d'Ensenyament, Serveis Territorials a Tarragona) s’està
dissenyant un Campus Científic per alumnat de 1r de BAT (17 anys)
En un sentit ampli es vol promoure la iniciació a la recerca i les metodologies
científiques en alumnat que serà universitari a 2 o 3 anys vista. Pot
acompanyar el Treball de Recerca, però no necessàriament. L¡objectiu en el
procés es la cerca vocacional i l’excel.lència acadèmica.
Amb aquest Campus es vol identificar i motivar a talent juvenil des de dins
dels centres de la demarcació amb la realització d’activitats de recerca en
Centres i Grups de Recerca de l’entorn de la URV amb quinze persones
seleccionades pels propi professorat d’ESO.
•

Realitzar estades de recerca en 2 disciplines amb 5 tòpics per
cada disciplina i 15 alumnes

•

Desenvolupament d’una recerca sobre una qüestió concreta
des d’inici del plantejament del problema científic fins al
resultat final (presentació de resultats a un Congres científic)

•

El ‘Congrés’ és la Setmana de la Ciència de la URV 2012 que
es fa cada mes de novembre

•

Es pretén que l’alumnat hi participi amb un mòdul sobre el
resultat del seu treball promovent que aquesta participació
estimuli a la resta d’alumnat

A continuació detallem la proposta de recerca.

	
  

	
  

	
  

FÍSICA I TECNOLOGIA
Títol: NUCLEACIÓ CRISTAL·LINA. NAIXEMENT DE LA SIMETRIA.

Breu descripció:
Els cristalls sempre han atret la curiositat de l’home. Els cristalls són
ordenacions periòdiques en l’espai dels àtoms i molècules que els
constitueixen. Això els diferencia dels vidres, en els que els àtoms no estan
ordenats de forma periòdica en l’espai.
Els cristalls presenten algunes propietats físiques, que els converteixen en
eines imprescindibles en el desenvolupament tecnològic. Per exemple la
piezoelectricitat, descoberta per Pierre Curie, i que és la capacitat de generar
un corrent elèctric quan s’aplica una pressió sobre el cristall, va ser utilitzada
més tard per mesurar la radioactivitat per ell mateix i Marie Curie. Actualment,
cristalls amb propietats piezoelèctriques s’utilitzen en els sònars o les
ecografies mèdiques. Cristalls de materials semiconductors com el silici estan
a la base de la microelectrònica, i altres com el robí van permetre
desenvolupar el primer làser de la història.
La producció de cristalls és doncs un aspecte industrial important. El procés
de creixement d’un cristall parteix de la nucleació cristal·lina, el naixement
d’un cristall i d’aquesta ordenació dels àtoms que el component, respectant
les operacions de simetria i els elements de periodicitat que els defineixen.
Amb aquesta activitat pretenem que els alumnes que hi participin arribin a
assolir el convenciment raonat i documentat d’aquesta tecnologia.

Programa d’activitats:

10:00 – 11:00h Sessió teòrica: introducció científico-divulgativa de la
cristal·lografia i les seves propietats: amb l’ajuda d’una
presentació assistida per ordinador, es presentarà el que
és la nucleació cristal·lina i la simetria.
11:00 - 12:00h Sessió pràctica: es realitzarà una sessió pràctica
d’obtenció de cristalls al laboratori per observar
empíricament els continguts introduïts en la sessió teòrica
amb el recolzament de mostres reals. Alguns seran el
clorur de sodi, el sulfat de coure, o l’alum.

	
  

	
  

	
  
12:00 – 13:00h Taller/activitat interactiva: com a continuació de la sessió
pràctica al laboratori, els alumnes podran manipular el
material utilitzat en la sessió anterior i experimentar els
principis i efectes explicats.
15:00 -15:30h

Documentació/cerca d’informació on-line: es donarà
accés a la xarxa als alumnes, organitzats per grups, per
al de que facin una cerca de documentació relacionada
amb el tema.

15:30 – 16:15h Debat científic final i conclusions del jornada: una vegada
realitzada la part experimental del seminari i amb
l’objectiu de provocar la discussió sobre les múltiples
possibilitats d’aplicacions de la tecnologia làser, es
tractarà d’induir el debat entre els alumnes participants en
relació als temes presentats.
16:15 – 17:00h Brainstorming: “somiar nous projectes”: es motivarà als
grups d’alumnes que presentin/proposin una nova
idea/projecte després de la cerca de documentació i el
debat científic final.

	
  

	
  

	
  

Títol: ELS LÀSERS. FÍSICA I TECNOLOGIA

Breu descripció:

Làser són les sigles en anglès de light amplification by stimulated emission of
radiation, amplificació de llum per emissió estimulada de radiació. La llum
làser posseeix unes propietats molt especials que la fan enormement útil i li
confereixen la possibilitat d’ésser aplicada en molts camps com la cirurgia, la
indústria i la recerca i cada dia se li troben més aplicacions. Les importants
propietats de la llum làser són: coherència, monocromaticitat i elevada
potència i direccionalitat. Aquestes propietats el diferencien d'altres fonts de
llum habituals, que emeten sempre llum incoherent i presenten baixa
eficiencia..
Des del primer làser funcional, un làser de robí, creat per T. H. Maiman el
1960, la llum làser ha conegut un desenvolupament extraordinari, i s'ha
introduït en nombroses aplicacions, des dels lectors de CD o lectors de codi
de barres fins a sofisticats experiments de recerca en física. Els objectius
actuals en la tecnologia i recerca del làser passen per obtenir noves
freqüències d'emissió (especialment a freqüències petites, com el blau, el
violat i fins i tot l'ultraviolat), aconseguir polsos ultracurts, obtenir potències
més elevades, tant en règim polsat com continu, i millorar l'eficiència (és a dir
el quocient entre l'energia obtinguda i la subministrada a l'aparell).

Amb aquesta activitat pretenem que els alumnes que hi participin arribin a
assolir el convenciment raonat i documentat d’aquesta tecnologia.

Programa d’activitats:

10:00 – 11:00h Sessió teòrica: introducció científico-divulgativa de la
història de làser i de l’efecte làser i les seves propietats:
amb l’ajuda d’una presentació assistida per ordinador, es
presentarà el que és l’efecte làser i en que està basat, els
materials actius amb propietats làser, les parts d’un làser
i les múltiples aplicacions d’aquesta tecnologia.

	
  

	
  

	
  
11:00 - 12:00h Sessió pràctica: es tractaran diversos temes relacionats
amb l’efecte làser i els materials làser introduïts en la
sessió teòrica amb el recolzament de mostres i
dispositius. Cavitats òptiques, làsers sintonitzables, làsers
de diode i làsers d’estat sòlid.
12:00 – 13:00h Taller/activitat interactiva: com a continuació de la sessió
pràctica al laboratori, els alumnes podran manipular el
material utilitzat en la sessió anterior i experimentar els
principis i efectes explicats.
15:00 -15:30h

Documentació/cerca d’informació on-line: es donarà
accés a la xarxa als alumnes, organitzats per grups, per
al de que facin una cerca de documentació relacionada
amb el tema.

15:30 – 16:15h Debat científic final i conclusions del jornada: una vegada
realitzada la part experimental del seminari i amb
l’objectiu de provocar la discussió sobre les múltiples
possibilitats d’aplicacions de la tecnologia làser, es
tractarà d’induir el debat entre els alumnes participants en
relació als temes presentats.
16:15 – 17:00h Brainstorming: “somiar nous projectes”: es motivarà als
grups d’alumnes que presentin/proposin una nova
idea/projecte després de la cerca de documentació i el
debat científic final.

	
  

	
  

	
  

Títol: FOTONS O ELECTRONS? TRANSICIÓ DE TECNOLOGIES.

Breu descripció:
Mentre la electrònica funciona amb corrents d’electrons, i estem molt
acostumats a utilitzar aparells electrònics com la radio, la televisió, el telèfon,
l’ordenador, etc., la fotònica funciona amb corrents de partícules lluminoses,
el fotons. No estem encara molt acostumats a utilitzar en la vida diària
aparells fotònics tot i que cada vegada les aplicacions fotòniques estan més
presents al nostre voltant i algunes ja són imprescindibles com ara els lectors
de codis de barres, les aplicacions del làser en la medicina, la televisió digital,
les cameres de fotos, ... De fet, ja existeixen aplicacions consolidades i
econòmicament importants de la fotònica com l’emmagatzematge òptic de
dades o les telecomunicacions per fibra òptica. Cada dia es requereix més
moviment d’informació: internet, televisió digital per cable,... Es fa necessari
un sistema d’elevada capacitat de transmissió. Mentre els conductors
elèctrics queden saturats les fibres òptiques permeten enviar moltes
comunicacions a la vegada per la mateixa fibra, simplement utilitzant llum de
colors diferents, que a més no es mesclen entre elles.
Un avantatge important de la llum és que es transmet en l’espai lliure i també
en fibres òptiques i que, a diferència de les corrents elèctriques, es poden
creuar en l’espai sense alterar al seva trajectòria. Aquest i altres avantatges
de la fotònica, està produint una transició de la tecnologia basada en la
electrònica a la basada en la fotònica. Després d’haver conquistat les
telecomunicacions, la fotònica envairà progressivament altres camps ja que
té aplicacions en gairebé tots els sectors industrials: tecnologies de la imatge,
tecnologies de la informació, el sector industrial i la salut i les seves
aplicacions potencials són il·limitades: diagnosi mèdica, comunicació de
dades on-chip, síntesi química, o generació d’energia mitjançant fusió.
Amb aquesta activitat pretenem que els alumnes que hi participin arribin a
assolir el convenciment raonat i documentat d’aquesta transició tecnològica.

Programa d’activitats:

10:00 – 11:00h Sessió teòrica: introducció científico-divulgativa de la
superconductivitat: amb l’ajuda d’una presentació
assistida per ordinador, es presentarà el que és un fotó,
un electró i les diferències que hi ha entre ells. També

	
  

	
  

	
  
s’explicarà com aquestes diferències tradueixen en la
millora de les seves múltiples aplicacions i com s’està
produint aquesta transició entre tecnologies.
11:00 - 12:00h Sessió pràctica: es tractaran diversos temes relacionats
amb la fotónica i la electrònica introduïts en la sessió
teòrica amb el recolzament de mostres i dispositius.
Generadors fotònics, làsers, conversors de freqüència
òptica, guies i fibres òptiques.
12:00 – 13:00h Taller/activitat interactiva: com a continuació de la sessió
pràctica al laboratori, els alumnes podran manipular el
material utilitzat en la sessió anterior i experimentar els
principis i efectes explicats.
15:00 -15:30h

Documentació/cerca d’informació on-line: es donarà
accés a la xarxa als alumnes, organitzats per grups, per
al de que facin una cerca de documentació relacionada
amb el tema.

15:30 – 16:15h Debat científic final i conclusions del jornada: una vegada
realitzada la part experimental del seminari i amb
l’objectiu de provocar la discussió sobre les múltiples
possibilitats d’aplicacions de la fotònica, es tractarà
d’induir el debat entre els alumnes participants en relació
als temes presentats.
16:15 – 17:00h Brainstorming: “somiar nous projectes”: es motivarà als
grups d’alumnes que presentin/proposin una nova
idea/projecte després de la cerca de documentació i el
debat científic final.

	
  

	
  

	
  

Títol: MATERIALS SUPERCONDUCTORS I SOSTENIBILITAT

Breu descripció:
La nostra societat fabrica, transforma i utilitza materials diversos i no sempre
aquests processos es podem etiquetar com a activitats sostenibles. Per
exemple a nivell mundial encara es consumeixin moltes tones de carbó a
l’any per producció d’energia elèctrica, provocant un molt significatiu
abocament de CO2 a la atmosfera. A més a més aproximadament un 25% de
l’energia elèctrica produïda no arriba mai a ser consumida, donat que o bé es
perd en el seu transport (pèrdues per efecte Joule) o bé es perd durant el
procés d’utilització (per exemple pèrdues per fregament sòlid en màquines
que transformen energia elèctrica en energia mecànica).
La recerca científica i tecnològica ha aportat i està aportant propostes que
ajuden, o més ben dit, ajudarien a minimitzar aquests aspectes. Malgrat això,
en moltes ocasions, s’ha preferit mirar cap a un altre costat i continuar
utilitzant tecnologies científicament superades i obsoletes. Un cas clar de
tecnologia que hauria de ser àmpliament utilitzada per a la seva molt rellevant
aportació al concepte inajornable de sostenibilitat són els materials
superconductors.
Amb aquesta activitat pretenem que els alumnes que hi participin arribin a
assolir el convenciment raonat i documentat d’aquest fet.

Programa d’activitats:

10:00 - 11:00h Sessió teòrica: introducció científico-divulgativa i breu
història de la superconductivitat: amb l’ajuda d’una
presentació assistida per ordinador, es presentarà una
breu història de l’efecte físic de la superconductivitat i
dels materials que la fan possible. Es parlarà del seu
descobriment, dels materials superconductors ceràmics
d’alta temperatura crítica i de la levitació superconductora,
entre d’altres.
11:00 - 12:00h Sessió pràctica: es tractaran diversos temes introduïts en
la sessió teòrica amb el recolzament de mostres i
dispositius. Alguns seran: la criogènia, l’efecte Meissner i
la levitació superconductora.

	
  

	
  

	
  
12:00 – 13:00h Taller/activitat interactiva: com a continuació de la sessió
pràctica al laboratori, els alumnes podran manipular el
material utilitzat en la sessió anterior i experimentar els
principis i efectes explicats.
15:00 -15:30h

Documentació/cerca d’informació on-line: es donarà
accés a internet i els alumnes organitzats per grups
realitzaran una cerca de documentació relacionada amb
el tema.

15:30 – 16:15h Debat científic final i conclusions del jornada: una vegada
realitzada la part experimental del seminari i amb
l’objectiu de provocar la discussió sobre les múltiples
possibilitats
d’aplicacions
sostenibles
de
la
superconductivitat, es tractarà d’induir el debat entre els
alumnes participants en relació als temes presentats:
sostenibilitat, superconductivitat, necessitat de la recerca
científica, etc...
16:15 – 17:00h Brainstorming: “somiar nous projectes”: es motivarà als
grups d’alumnes que presentin/proposin una nova
idea/projecte després de la cerca de documentació i el
debat científic final.

	
  

	
  

	
  

Títol: NANOTECNOLOGIA I FÍSICA QUÀNTICA.

Breu descripció:
Per conèixer el que es la nanotecnologia, s’ha de començar per aclarir el
significat el prefix nano, que fa referència a la milionèsima part d’un metre. Un
àtom és la cinquena part d’un nanòmetre, és adir, 5 àtoms posats en línia
sumen un nanòmetre. Així doncs, tots els materials, dispositius, ... que
estiguin en aquesta escala, fins a decenes de nanòmetres es el que es
coneix com a nanociència i nanotecnologia.
A aquesta escala, les propietats dels materials canvien. Des del color a altres
propietats com la conductivitat o el magnetisme,.. que poden comportar-se de
manera molt diferent al que estem acostumats a observar en el món
macroscòpic. Això obre una món nou de possibilitats que ara mateix només
podem entreveure.
Un avantatge fonamental d’aquesta tecnologia obre la possibilitat de la
creació de materials a mida a través de la manipulació dels seus àtoms. És a
dir, coneixent les propietats dels àtoms, es poden organitzar d’una
determinada manera, un a un, com un “Lego” i crear materials amb propietats
determinades.
Algunes aplicacions actuals de la nanotecnolgia són pantalles planes
basades en nanotubs de carboni o cosmètics que contenen nanopartícules
per bloquejar els raigs UV o administrar productes suavitzants per la pell.
També hi ha una recerca molt activa per utilitzar nanopartícules magnètiques
en el tractament selectiu del càncer. També en el camp de la informàtica
s’estan desenvolupant nanopartícules magnètiques per l’emmagatzematge
de dades.. i la llista seria interminable.
Amb aquesta activitat pretenem que els alumnes que hi participin arribin a
assolir el convenciment raonat i documentat d’aquesta tecnologia i la seva
interpretació a partir de la física quàntica..

Programa d’activitats:

10:00 – 11:00h Sessió teòrica: introducció científico-divulgativa de la
nanotecnologia i les seves propietats: amb l’ajuda d’una
presentació assistida per ordinador, es presentarà el que
és l’escala nanomètrica i els canvis que es produeixen el

	
  

	
  

	
  
les propietats dels materials a aquesta escala. També es
presentaran les múltiples aplicacions d’aquesta
tecnologia.
11:00 - 12:00h Sessió pràctica: es tractaran diversos temes relacionats
amb la nanociència i la nanotecnologia. Obtenció de
nanoparticules i la seva observació amb microscopis
electrònics.
12:00 – 13:00h Taller/activitat interactiva: com a continuació de la sessió
pràctica al laboratori, els alumnes podran manipular el
material utilitzat en la sessió anterior i experimentar els
principis i efectes explicats.
15:00 -15:30h

Documentació/cerca d’informació on-line: es donarà
accés a la xarxa als alumnes, organitzats per grups, per
al de que facin una cerca de documentació relacionada
amb el tema.

15:30 – 16:15h Debat científic final i conclusions del jornada: una vegada
realitzada la part experimental del seminari i amb
l’objectiu de provocar la discussió sobre les múltiples
possibilitats d’aplicacions de la tecnologia làser, es
tractarà d’induir el debat entre els alumnes participants en
relació als temes presentats.
16:15 – 17:00h Brainstorming: “somiar nous projectes”: es motivarà als
grups d’alumnes que presentin/proposin una nova
idea/projecte després de la cerca de documentació i el
debat científic final.

	
  

	
  

	
  

PREHISTÒRIA	
  
	
  
TÍTOL Arqueobotànica- Reconstrucció de la flora plistocènica.
Tot i ser menys visibles que els ossos, també els vegetals deixen
rastres als dipòsits arqueològics. És possible trobar granets i fruits
entre la terra, recuperables mitjançant la tècnica de la flotació. És
possible, doncs, la identificació de l’espècie concreta i extreure
informació sobre el clima, la vegetació o el tipus d’aliment dels
nostres avantpassats. Aquesta disciplina que s’encarrega d’estudiar
les llavors és la carpologia, i la que es centra en els carbons que
apareixen als estrats és l’antracologia.
De totes maneres una de les disciplines més desenvolupades en
l’estudi de les plantes és la palinologia, que identifica el pol·len
arrossegat pel vent i dipositat dins dels sediments que posteriorment
excavem. Cada tipus de planta té un pol·len característic, podent-lo
identificar gràcies al microscopi.
Així sabem quin tipus de vegetació, i per tant de clima, acompanyava
als animals i als nostres avantpassats.
	
  
10 a 13 hores- Classe teòrica amb recolzament audiovisual sobre
arqueobotànica. Els vegetals també deixen rastres al registre
arqueològic. Es possible identificar les espècies vegetals i extreure'n
informació sobre el clima, la vegetació o el tipus d'aliment dels nostres
avantpassats. La carpologia estudia les llavors, l'antracología els
carbons i la palinologia els pol.lens.
15 a 17 hores- Classe pràctica centrada en la palinología, on podrem
veure, a través d'un microscopi el grans de pol.len de fa centenars de
milers d'anys.	
  
	
  
Dilluns 25 de juny
Dilluns 2 de juliol
Tota l'activitat es porta a terme a l'edifici IPHES, al Campus
Sescelades de la URV.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
TÍTOL Tecnologia lítica. Fabricació i funcionalitat de les eines de
pedra prehistòriques.
En 1994 es van trobar a Hadar (Etiòpia) una vintena d'utensilis de
pedra, que representen el cas més antic conegut d'associació de
indústria lítica i restes d'homínid. Tenen prop de 2,5 milions d'anys
d'antigüitat.
La producció d'eines és la causa que el cervell creixi, doncs una
vegada es comencen a produir, els homínids que té un cervell més
gran són seleccionats, mentre que els que ho tenen més limitat
s'extingeixen sense descendència. Al seu torn, un cervell gran implica
un desenvolupament de la tecnología.
L'avantatge principal de tenir eines és la de poder aprofitar les
despulles d'animals i més endavant, caçar amb facilitat. La importància
d'aquestes activitats es tradueix en una millora en la dieta, aportant un
gran numero de proteïnes que permeten al seu torn el
desenvolupament cerebral.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

10 a 13 hores- Classe teòrica amb recolzament audiovisual sobre
l'estudi de la tecnologia lítica i la seva morfologia, tipologia i relacions
dels homínids amb les principals industries.
15 a 17 hores- Classe pràctica on reconeixerem, amb rèpliques de
materials originals, les principals matèries primes i la tipologia,
funcionalitat i construcció dels principals estris prehistòrics de pedra.	
  
	
  
Dimarts 26 de juny
Dimarts 3 de juliol
Tota l'activitat es porta a terme a l'edifici IPHES, al Campus
Sescelades de la URV.	
  

TÍTOL Arqueozoologia. ¿Com estudiem les restes d'animals que
recuperem als jaciments arqueològics?
L’estudi de la fauna trobada a un jaciment ens dóna informació sobre
l’evolució de les espècies i sobre el tipus d’aliment que els nostres
avantpassats consumíen.
Els petits mamífers són molt importants. Aquests animals ens
proporcionen informació sobre les variacions climàtiques, ja que són
molt sensibles i no s’adapten als canvis. Podem classificar aquest tipus

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
de fauna i associar-la a climes i períodes concrets, aspecte que els fa
molt importants per determinar datacions aproximades d’un jaciment.
Aquesta disciplina tracta d’identificar els ossos trobats gràcies a
col·leccions de referència. Per altra banda la tafonomia estudia la
quantificació, amb la que s’estima la composició i número relatiu
d’espècies en el grup d’animals que eren caçats o aprofitats com
carronya.	
  
	
  
10 a 13 hores- Classe teòrica amb recolzament audiovisual sobre
la recuperació i anàlisi de les restes de fauna trobades als jaciments, i
sobre les disciplines que serveixen per estudiar-les.
15 a 17 hores- Classe pràctica on aprendrem a muntar l'esquelet d'un
animal, a conèixer les seves parts anatòmiques i a identificar en els
ossos les marques de tall i de fractures realitzades pels humans.	
  
	
  
	
  
Dimecres 27 de juny
Dimecres 4 de juliol
Tota l'activitat es porta a terme a l'edifici IPHES, al Campus Sescelades
de la URV.	
  

	
  
TÍTOL Els colors de la prehistòria. Com varen realitzar les
tècniques pictòriques els nostres avantpassats?
L'Art prehistòric començà amb les primeres manifestacions creatives
humanes i ocupa la totalitat de la era quaternària.
La periodització de l'art prehistòric segueix en grans trets, la divisió
històrica, és a dir:
Art Paleolític, centrat al Paleolític Superior, es a dir, entre els
40.000 i els 10.000 BP.
Art Neolític, aproximadament entre els anys 10 000 i 3 000 BP.
Art de l'Edat dels Metalls amb l'aparició d'estris i ornaments de
coure, bronze i ferro, a més de l'or i l'argent, l'art assoleix una
nova perspectiva. La majoría dels pobles amb metal·lúrgia
entren molt aviat en l'àmbit de les cultures històriques.
Aquest curs ens permet coneixer les caracteristiques principals de les
tècniques emprades durant el Paleolitic Superior i Neolitic-Metalls a
Europa Occidental. Tractarem l'art parietal i l'art moble en coves,
abrics i roques a l'aire lliure, ja sigui mitjançant pintura, gravat o amb
tècniques mixtes.
A la sessió pràctica tindrem coneixement i experimentarem amb
materials per confeccionar estris: pincells, burils, raspadors, tubs,
aerògrafs i recipients contenidors. A continuació prepararem la pintura
(pigments, aglutinants i càrregues), també la pintura en sec i la

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
preparació de barretes de pigment i carbó. Manipularem els diferents
tipus de suports, i finalment, pintarem i gravarem sobre suports petris.
10 a 11,30 hores- Classe teòrica amb recolzament audiovisual sobre
les característiques principals de les tècniques emprades durant el
Paleolític Superior i Neolític-Bronze a Europa Occidental.
11,30 a 13 hores: Visita al CIAR. El Centre d'Interpretació de l'Art
rupestre de les Muntanyes de Prades.
15 a 17 hores- Classe pràctica al CIAR Montblanc, on construirem els
estris necessaris per realitzar art prehistòric (pinzells, gratadors, tubs,
aerògrafs i recipients contenidors). Tanmateix la preparació dels
pigments, la manipulació dels suports, i, finalment, el pintat i gravat
sobre suports de pedra.	
  
Dijous 28 de juny
Divendres 6 de juliol
Tota l'activitat es porta a terme a la població de Montblanc, pel matí al
Museu Comarcal de la Conca de Barberà i a partir de mig matí, al
CIAR (Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre de les Muntanyes de
Prades).
Els alumnes s'han de desplaçar fins Montblanc.	
  

TÍTOL Evolució humana- Cinc fites a l'Evolució Humana. De
l'arbre a l'art. Un recorregut d'entre fa 9 milions i 10.000 anys.	
  
	
  
Un bon punt en el qual començar un relat sobre l'evolució del gènere
humà se situa fa aproximadament uns set milions d'anys, quan nostra
estirp, la dels homínids, se separa de la dels goril·les i ximpanzés. És
llavors quan alguns d'aquests primats, motivats per la reducció del seu
hàbitat, s'arrisquen a baixar al sòl i a caminar sobre les dues cames.
Des d'aquest moment, gràcies a l'alliberament de les mans i a un
gradual desenvolupament cerebral, se succeeixen les diferents etapes
que marquen l'evolució humana, sempre en estreta relació amb els
seus protagonistes, homínids d'espècies diverses que en nombroses
ocasions comparteixen espai i temps. Encara que és necessari
distingir les adquisicions biològiques de les culturals, totes elles han
suposat una innovació per al gènere Homo. L'adquisició en si mateixa
ja és fonamental, però el més important és la seva dimensió social,
com s'implementa i s'estén el seu ús, és a dir, com se socialitza
aquesta innovació i modifica els nostres comportaments.
L'Homo sapiens, l'única espècie humana existent actualment sobre el
planeta, és el resultat d'un llarg procés evolutiu en el qual destaquen

	
  

	
  

	
  
cinc adquisicions crucials: el bipedisme, la creació d'eines, el control
del foc, l'autoconsciencia i el pensament simbòlic.
10 a 13 hores- Classe teòrica amb recolzament audiovisual sobre
l'evolució humana.
15 a 17 hores- Classe pràctica on reconeixerem mitjançant rèpliques
de cranis de les principals espècies d'homínids que han existit, els
trets anatòmics fonamentals de cadascuna d'elles. 	
  
	
  
Divendres 29 de juny
Dijous 5 de juliol
Tota l'activitat es porta a terme a l'edifici IPHES, al Campus
Sescelades de la URV.	
  
	
  
	
  

	
  
Fotos	
  de	
  l’activitat	
  	
  
“Fes	
  ciència	
  a	
  la	
  URV”	
  
L’activitat	
  va	
  aparèixer	
  a	
  TV3	
  Comarques	
  el	
  28	
  de	
  Juny	
  de	
  2012.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

Xerrada programada: Dr. Manuel Lozano Leyva

Titulo: "El fin de la ciencia"
Resumen: La ciencia está sometida a presiones que pueden hacerla
desaparecer local o temporalmente. Ocurrió en tiempos reciente en Argentina
durante décadas, o en remotos en Europa durante siglos. Estas son internas
como la mediocridad, la endogamia etc., o externas, como la mala política,
las pseudoiciencias, la religión, etc. Pero la ciencia también puede continuar
resplandeciendo
cumpliendo
objetivos
magníficos
en
campos
interdisciplinares como el cambio limático, la alimentación mundial, la energía,
la detección de vida extraterrestre, etc.
http://manuellozanoleyva.com/index.php?option=com_content&task=blogcate
gory&id=16&Itemid=31

	
  

	
  

	
  

Col.laboració	
  observatori	
  de	
  l’igualtat:	
  “Dones	
  científiques”	
  

El 1989 es va crear a la Universitat Rovira i Virgili el grup de recerca GRÈC
(Gènere, Raça, Ètnia i Classe) que, al llarg de tots aquests anys, ha realitzat
un treball constant per incorporar la perspectiva i els estudis de gènere en la
docència i la recerca i, també, per aconseguir eliminar discriminacions i
desigualtats entre els homes i les dones en tots els estaments i funcions de la
comunitat universitària.
Aquest propòsit va ser assumit el 2006 per l’equip rectoral i aquesta voluntat
institucional es va plasmar en l’encàrrec de l’aleshores rector, el Dr. Lluís
Arola, de confeccionar un informe sobre les desigualtats a la Universitat
Rovira i Virgili. L’encàrrec fou ratificat posteriorment pel Claustre Universitari,
ja presidit pel rector actual, el Dr. Xavier Grau.
Tot i que el principi d’igualtat és un dels pilars bàsics de les comunitats
democràtiques, com les universitats, la realitat ens demostra que persisteixen
algunes discriminacions i calen mecanismes per corregir-les, per poder
aconseguir així una veritable igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Uns
mecanismes que, respectant i tractant les diferències, ajudin a resoldre els
desequilibris estructurals existents.
Un dels objectius de l’any és fer visible l’aportació femenina en totes les
branques del coneixement. Avui dia és un fet inqüestionable aquesta la
presència de les dones en la història de la producció del coneixement. Es
tracta, però, d’una historia inacabada. Falten moltes vides de científiques per
explorar, dones esforçades i valentes que han estat ocultades en el procés de
reconeixement de la seva feina. Cal, doncs, reconstruir com ha estat la
participació de les dones en la ciència i deixar-les parlar amb les seves
paraules.
Durant els darrers 30 anys, les dones espanyoles han protagonitzat un gran
avenç social, però malgrat la supressió de les discriminacions formals en el
règim jurídic, la realitat econòmica i social i, especialment, l’accés als càrrecs
de comandament i de poder, no mostra una igualtat efectiva entre els homes i
les dones. En altres paraules, a la realitat actual hi ha una clara dissociació
entre les idees d'igualtat i democràcia, que són els pilars fonamentals de les
societats avançades i els resultats de les pràctiques socials.
La càtedra ha col.laborat en l’elaboració d’un calendar conmemoratiu de la
contribució científica de les dones en ciència.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Playing technology

	
  

	
  

Objetivo:
La ciencia y la tecnología se perciben, en general, como un campo
“difícil” y poco atractivo para los estudiantes de primaria y secundaria.
Existen múltiples actuaciones que pretenden desmitificar esta
apreciación y presentar una visión más real y amable de la ciencia y
la tecnología. Un ejemplo de este intento de acercar la ciencia a los
estudiantes de primaria y secundaria es la FIRST LEGO League.
Dentro de este marco, esta jornada se concibe para acercar el
mundo de la ciencia y la universidad a los niños más pequeños (5
años), tomando como punto de partida “las profesiones”.
Desde un enfoque totalmente lúdico, se presenta a los niños la
profesión de ingeniero y científico, dentro del entorno de la
Universidad. Ofreciéndoles la posibilidad de experimentar con la
ciencia en primera persona.

Resultados:
Después de una jornada en la Universidad, los niños la perciben como
algo cercano y natural.
La ciencia y la tecnología pasa de ser algo abstracto y lejano a algo
tangible en lo que ellos pueden participar y aportar algo nuevo.
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CÀTEDRA DOW/URV
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2012

Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible

Memòria d’activitats realitzades
Aquest document constitueix la memòria d’activitats dutes a terme des de
la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible durant el període
comprés entre 01/01/2012 i 31/12/2012..
En aquesta relació i descripció d‘activitats, ordenades cronològicament, es
troben aquelles que han estat directament impulsades des de la Càtedra
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, així com també aquelles en
que ha col·laborat en la seva organització, les ha patrocinat o bé hi ha
participat.
La gran majoria d’aquestes activitats van ser proposades i han estat
executades per qui ha estat el Director de la Càtedra Dow/URV de
Desenvolupament Sostenible fins al mes de juny de l’any 2012, el Dr.
Enric Aguilar, professor del Departament de Geografia de la URV. Des de
llavors el Dr. Òscar Saladié ha exercit de Director en Funcions, per
nomenament del Dr. Francesc Xavier Grau, Rector Magnífic de la URV, en
data 15 de juny de 2012. Fins aquesta data el Dr. Saladié ocupava el
càrrec de Sotsdirector de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament
Sostenible.
El nomenament del Dr. Saladié va ser ratificat per la Comissió de
seguiment de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible
durant la reunió extraordinària celebrada el dia 12 de juliol de 2012. Des
de llavors el Director en Funcions ha executat algunes de les activitats ja
previstes pel Dr. Aguilar, així com també n’ha programat i realitzat de
noves.
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ACTIVITATS
1) Projecte MOUDS: Mòduls Universitaris de Desenvolupament
Sostenible (gener 2012 – novembre de 2012)
La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible ha dedicat
notables esforços i recursos durant el present curs al desenvolupament
del projecte Mòduls Universitaris de Desenvolupament Sostenible.
A finals de l’any 2010 va veure la llum el llibre “Desenvolupament
Sostenible”, publicat sota el segell editorial de la URV i amb el patrocini de
la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible. L’objectiu ha estat
oferir un text de referència per a la comunitat universitària, un manual
que serveixi per entendre per què el nostre món necessita un
desenvolupament sostenible. El llibre aporta una gran quantitat de dades
i molta informació gràfica.
És en el marc d’aquesta publicació va néixer el projecte MOUDS (Mòduls
Universitaris de Desenvolupament Sostenible). MOUDS ofereix, amb la
flexibilitat pròpia del format digital, un servei addicional tant als usuaris
del llibre com a aquelles persones que, per la raó que sigui, no l'han pogut
adquirir, especialment a professors i alumnes que cursin assignatures
relacionades amb el Desenvolupament Sostenible. Un projecte impulsat
pel Dr. Enric Aguilar, professor del Departament de Geografia de la URV i
director de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible entre
els anys 2009 i 2012.
Des de l’espai web de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament
Sostenible es pot accedir als continguts dels diferents capítols del llibre
que estan disponibles en format digital. En alguns casos han estat
revisats i ampliats per experts en cadascuna de les temàtiques tractades i
s’ha procedit a l’actualització de les figures i les fonts estadístiques, així
com també s’han incorporat elements interactius i activitats que permeten
l’ampliació dels continguts i l’avaluació del seu assoliment per part dels
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usuaris. MOUDS també té per objectiu que els continguts, originàriament
en català, també estiguin disponibles en castellà i en anglès amb la
intenció d'arribar a un públic més nombrós.
La

col·lecció

va

debutar

amb

el

mòdul

“Població

Mundial

i

Desenvolupament Sostenible”, coordinat pel Dr. Joan Alberich, professor
del Departament de Geografia de la URV expert en demografia.
Actualment ja estan disponibles en català un total de 6 mòduls:
-

Població mundial i desenvolupament sostenible

-

Els riscos naturals

-

Recursos naturals i fonts d’energia (nou)

-

L’aigua: recurs natural imprescindible (nou)

-

Generació

i

Gestió

de

Residus:

un

compromís

amb

la

sostenibilitat
-

Desigualtats econòmiques i socials

També està disponible un enllaç que permet accedir a les figures
actualitzades, així com també a l’enquesta sobre hàbits sostenibles
realitzada des de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible.

2) Exposició "Què en fèiem, de la brossa? " (gener 2012 – maig
de 2012)
La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible i el Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) van organitzar una exposició sobre
els antics abocadors de residus urbans dels diferents pobles de la comarca
de la Ribera d’Ebre. El mes d’agost de l’any 1994 va entrar en
funcionament el primer dipòsit controlat de residus municipals de la
Ribera d’Ebre situat al terme municipal de Tivissa. On anaven els residus
generats a les diferents localitats de la Ribera d’Ebre abans de la
construcció i l’entrada en funcionament del dipòsit controlat comarcal? La
brossa era transportada a uns terrenys municipals habilitats com a
abocadors, generalment situats a la perifèria de les poblacions. Els criteris
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ambientals no sempre es van tenir en compte en el moment d’escollir-los
com a lloc de deposició de residus. La brossa s’abocava en aquests espais
i, de tant en tant, es cobria de terra, es cremava a cel obert o,
senzillament, hi quedava acumulada.
Els objectius plantejats en aquesta exposició són:
 Localitzar els antics abocadors municipals de residus de la Ribera
d'Ebre operatius fins que els residus van ser transportats al dipòsit
controlat comarcal.
 Analitzar les seves característiques i la gestió dels residus que s’hi
va dur a terme.
 Veure l’estat actual dels emplaçaments.
 Difondre l’existència dels antics abocadors per tal de conscienciar la
població sobre la problemàtica dels residus i de la importància de fer-ne
una gestió adequada.
L’exposició consta d’una dotzena de roll-ups que la doten d’un important
dinamisme. Es mostra la situació dels abocadors a meitat dels anys 90 del
segle XX i imatges a l’actualitat, acompanyades de textos explicatius.
Ha estat exposada al Campus Catalunya de la URV durant la Setmana de
la Ciència 2011 de la URV (16-18 de novembre de 2011), a Rasquera (1827 de novembre de 2011), a Ascó (2-11 de desembre de 2011), a Tivissa
(16-23 de desembre de 2011), a la Serra d’Almos (14-22 de gener de 2012),
a Flix (27 de gener – 5 de febrer de 2012), Riba-roja d’Ebre (17-26 de març
de 2012), a la Torre de l’Espanyol (13-16 d’abril de 2012) i a l’Institut
d’Educació Secundària Julio Antonio de Móra d’Ebre (24 d’abril – 4 de
maig de 2012).

3) III Concurs de Fotografia Sostenible (abril de 2012)
La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible va organitzar la
tercera edició del “Concurs de Fotografia Sostenible”, que per segon any
consecutiu s’ha dut a terme en el marc de les Jornades de Química Verda

4

organitzades per la Facultat de Química de la URV i amb la col·laboració
de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible.
Amb motiu de la proclamació de les Nacions Unides de 2012 com “Any
Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom” la temàtica de les
fotografies es va basar en l'estreta relació entre energia i desenvolupament
sostenible, sent l'accés a energies netes i segures una base fonamental a
l'hora

d'aconseguir

les

metes

establertes

en

els

Objectius

de

Desenvolupament del Mil·lenni. Les fotografies van reflectir la importància
de l'accés sostenible a l'energia, la química en l’energia sostenible,
l'eficiència energètica i les energies renovables.
Entre el 26 de març i el 13 d’abril de 2012 els membres de la comunitat
universitària (estudiants, PDI i PAS) van poder presentar a concurs les
fotografies relacionada amb la temàtica proposada, en total 69.
Les fotografies premiades, d’acord amb la resolució del jurat format per
representants de DOW Chemical Ibérica, la Facultat de Química de la URV
i al Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, van ser:
 Primer premi: Carlota Miró Lahoz, "Trencaclosques biotecnològic"
 Segon premi: Albert Samper Sosa, "Connecta en verd"
 Tercers premis:
o Marta Nolla Masdeu: "Verd d’esperança. Verd d’energia"
o Vinyet Escribano Undurraga: "Il·luminant des de sempre"
L’acte d’entrega dels premis, que va tenir lloc el dia 25 d’abril de 2012, va
formar part de les activitats programades a les V Jornades de Química
Verda.
Algunes d’aquestes fotografies ha estat utilitzades per dotar d'imatge amb
contingut diverses actuacions de la Càtedra, com per exemple als Mòduls
Universitaris de Desenvolupament Sostenible (MOUDS) o bé a la portada
de l’Informe sobre la docència i al recerca en sostenibilitat i medi ambient a
la URV.
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4) Jornades de Química Verda (25-27 d’abril de 2012)
Un any més la Càtedra DOW/URV ha col·laborat amb la Facultat de
Química de la URV, organitzadora de les Jornades de Química Verda, que
l’any 2012 han arribat a la seva cinquena edició. Enguany, les jornades
han portat per tema "La Química en la Energia Sostenible", amb motiu de
la proclamació de les Nacions Unides de 2012 com “Any Internacional de
l'Energia Sostenible per a Tothom”.
Juntament amb el patrocini d’aquestes jornades per part de la Càtedra
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, també s’ha realitzat l’acte de
lliurament de premis de la III edició del Concurs de Fotografia Sostenible.

5) Antenes de Coneixement de la URV: La Sénia (27 d’abril de
2012)
Com en altres ocasions, la Càtedra DOW/URV va oferir pel curs 20112012 una sèrie de conferències sobre medi ambient i desenvolupament
sostenible per tal de fer-se a les diferents seus de les Antenes de
Coneixement que la URV té tant pel Camp de Tarragona com a les Terres
de l’Ebre.
El 27 d’abril de 2012 Òscar Saladié va impartir a l’Antena de Coneixement
de la Sénia (Montsià) la conferència "La generació i la gestió dels residus
domèstics".

6) Exposició “L’aigua que treu la fam”: Campus Sescelades de
la URV (3 de maig de 2012)
En el marc del actes commemoratius del XX aniversari de la Universitat
Rovira i Virgili, el Centre de Cooperació al Desenvolupament - URV
Solidària, va organitzar al Campus Sescelades de la URV l’acte de
presentació de l’exposició “L’aigua que treu la fam”. La Càtedra DOW/URV
de Desenvolupament sostenible va col·laborar en aquesta activitat i a
l’acte de presentació va participar el Dr. Enric Aguilar.
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L’exposició, organitzada per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la
Universitat Politècnica de Catalunya, s’ha pogut visitar per part de la
comunitat universitària durant els mesos de maig i octubre de 2012.
El seu objectiu és evidenciar la importància de dur a terme una gestió
sostenible de l'aigua, com a part de les capacitats necessàries per
assegurar la productivitat del territori, tant a nivell urbà com a nivell
rural, això en les diferents escales (local, regional, etc.), així com la
importància que té en la disminució de la vulnerabilitat davant les
amenaces climàtiques i ambientals a què s'enfronten les comunitats.

7) European Responsible Care Awards 2012 (juny de 2012)
Dow Chemical Ibérica a Tarragona va proposar a la Càtedra DOW/URV de
Desenvolupament com a candidata als European Responsible Care Awards
2012. Es tracta d’un premi convocat per l’European Chemical Industry
Council amb l’objectiu de destacar la innovació i les bones pràctiques
dutes a terme a les empreses.
Tot i que aquesta candidatura no va ser premiada (l’entrega dels premis va
tenir lloc al mes de setembre de 2012 a Londres en el marc de la Global
Chemical Industry European Convention), s’ha d’agrair a Dow Chemical
Ibérica que pensessin en la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament
Sostenible com a candidata a aquest premi. A més de presentar un bon
projecte s’ha de destacar la seva originalitat en relació a la resta de
candidats.

8) Curs de la Universitat d'Estiu - URV (2-5 de juliol de 2012)
Tal i com ha estat habitual des de la creació de la Càtedra DOW/URV de
Desenvolupament Sostenible, aquesta ha participat en la Universitat
d'Estiu de la URV. En l’edició del curs 2011-2012 el tema analitzat ha
estat el de la petjada ecològica.
El Dr. Joan Alberich ha estat l’encarregat de coordinar i dirigir el curs,
que ha portat per títol “La petjada ecològica de Catalunya: interpretació i
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aplicació a escala municipal”. Des de la Càtedra DOW/URV es van
convocar beques de matrícul·la pels estudiants, atorgant-se un total de
14.
Entre el ponents, cal destacar Xavier Mayor, màxim expert en el tema de
la petjada ecològica a Catalunya, així com també els seus col·laboradors,
Ricard Belmonte i Júlia Barba. Tots ells van explicar el concepte de
petjada ecològica i la metodologia aplicada per al seu càlcul. A més, van
profunditzar en els conceptes de biocapacitat i dèficit ecològic i van
contextualitzar els valors de la petjada ecològica a diferents escales
territorials.

9) Publicació científica (setembre de 2012)
L'article d'Òscar Saladié "La gestión de los residuos en los antiguos
vertederos de la Comarca de la Ribera d’Ebre (Cataluña)" ha estat publicat
en el darrer número de la revista Investigaciones Geográficas, 56, 177197. Aquest treball, que ha comptat amb el suport de la Càtedra
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible.

10)

Informe sobre la Docència i la Recerca en Sostenibilitat i

Medi Ambient a la Universitat Rovira i Virgili (26 de setembre
de 2012)
El dia 26 de setembre de 2012, la sala de graus del Campus Catalunya de
la URV es va omplir amb motiu de la presentació de l'Informe sobre la
Docència i la Recerca en Sostenibilitat i Medi Ambient a la Universitat
Rovira i Virgili, treball coordinat pel Dr. Joan Alberich, professor del
Departament de Geografia de la URV i col·laborador de la Càtedra
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible.
L’objectiu d’aquest treball ha estat quantificar, analitzar i valorar la
docència i la recerca que s’elabora actualment a la Universitat Rovira i
Virgili en matèria de medi ambient i sostenibilitat. Es tracta doncs, d’un
treball exhaustiu de recopilació de la informació que els diferents
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organismes i institucions de la pròpia URV (facultats, departaments,
centres i instituts de recerca, etc.) posen a l’abast de la comunitat
universitària – per diversos i variats canals, però amb un protagonisme
cada cop més gran de la xarxa d’Internet – sobre la seva tasca quotidiana
en recerca i docència.
Aquest informe desvela que els estudis de la URV es caracteritzen per una
alta sensibilització pel medi ambient, destacant una presència elevada en
els projectes curriculars de la facultat de Turisme i Geografia de Vila-seca,
en els estudis que permeten una aproximació jurídica a les ciències
ambientals, especialment al Centre de Estudis de Dret Ambiental de
Tarragona (CEDAT) i també en tots aquells programes relacionats amb la
química.
L’acte va estar presidit pel Dr. Francesc Xavier Grau, rector de la URV, el
Sr. Ignasi Cañagueral, director de Sostenibilitat i Infrastructures de Dow
Chemical a Tarragona i el Dr. Òscar Saladié, director en funcions de la
Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible.

11) Conferència a càrrec del Dr. Ramon Folch: "Per què ens cal
un nou model productiu? (26 de setembre de 2012)
L'acte de presentació de l'Informe sobre la Docència i la Recerca en
Sostenibilitat i Medi Ambient a la Universitat Rovira i Virgili (Càtedra
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible) es va complementar amb la
conferència “Per què ens cal un nou model productiu?”, a càrrec del Dr.
Ramon Folch.
Durant la seva intervenció, el Dr. Folch va qüestionar la viabilitat dels
actuals models productius i de consum. També va fer referència a
l’important estalvi energètic aconseguit per la URV gràcies a implementar
diferents mesures proposades al Pla de Medi Ambient. Un estalvi
quantificat en una disminució del 23% del consum energètic. Ramon
Folch és director general de l’Estudi Ramon Folch i Associats (ERF),
encarregat de la redacció del Pla de Medi Ambient de la URV.
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12) Setmana de la Ciència 2012 de la URV (octubre – desembre
de 2012)
Aprofitant el seminari de formació realitzat el curs passat a Barcelona per
tal d’aprendre a facilitar una sessió del joc Ethica i generar debat sobre les
finances ètiques al qual van assistir Beatriz Felipe, becària i col·laboradora
de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, aquest any
l’activitat oferta des de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament
Sostenible en el marc de la Setmana de la Ciència 2012 de la URV porta
per títol: “Juguem de manera responsable! Ethica, joc de taula per al
desenvolupament sostenible”.
Es tracta d’un joc de taula per explorar l'impacte social i ambiental de les
activitats bancàries, les inversions i els negocis, i aprendre a prendre
decisions més responsables i ètiques pel que fa a la gestió dels diners.
Objectius:
1. Aprendre com els estalvis personals i les inversions afecten altres
persones, al planeta i a l'economia.
2. Entendre els pros i els contres de les inversions i els tipus d'estalvi, i
els seus nivells de risc financer, social i ambiental.
3. Ser capaços de prendre decisions de forma més informada i ètica
sobre inversions social i ambientalment responsables.
4. Entendre com els diners pot ser una eina per al desenvolupament
sostenible.
Aquesta activitat ha estat oferta als centres d’ensenyament secundari del
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, concretament durant
diversos dimecres dels mesos d’octubre, novembre i desembre i en seu
universitària (Campus Catalunya, Campus Bellissens i Campus Terres de
l’Ebre).
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13) Sessió de debat territorial a Tarragona del procés de
participació de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi
Climàtic (16 d’octubre de 2012)
El dimarts 16 d’octubre de 2012 va tenir lloc al Campus Catalunya de la
Universitat Rovira i Virgili la setena i última de les sessions territorials de
participació que l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de
Catalunya ha organitzat per presentar el document preliminar de
l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), així com
també per recollir les opinions, esmenes i suggeriments sobre les mesures
proposades per adaptar-nos al canvi climàtic.
La

Càtedra

DOW/URV

de

Desenvolupament

Sostenible,

amb

la

col·laboració del Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics
de la URV, ha estat l’organitzador local d’aquesta activitat en la qual
estaven convidats els representants dels diferents sectors d’activitat del
Camp de Tarragona (agricultura, indústria, turisme, salut, arquitectura,
energia, aigua, residus, espais naturals protegits, etc.).
L’acte ha estat presidit per la Dra. Misericòrdia Carles, Vicerectora de
Transferència i Innovació de la URV i per Cèsar Puig, Director dels Serveis
Territorials a Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya. La presentació de l’Estratègia Catalana
d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) ha anat a càrrec del Sr. Salvador
Samitier, Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Prèviament, el
Dr. Òscar Saladié, Director de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament
Sostenible, va agrair als assistents la seva participació en aquest acte,
emmarcat plenament en els objectius de la Càtedra DOW/URV de
Desenvolupament Sostenible.
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14) Exposició “L’aigua que treu la fam” al Campus Terres de
l’Ebre de la URV (novembre de 2012 – gener de 2013)
Des del divendres dia 2 de novembre el vestíbul del Campus Terres de
l’Ebre de la URV a Tortosa acull l’exposició “L’aigua que treu la fam”,
organitzada per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Aquesta exposició, que ja es va poder visitar al
Campus Sescelades, divulga la importància de l’existència i la cura de
l’aigua, per tal d’aconseguir la correcta gestió d’aquest recurs vital.
L’organitzador d’aquesta exposició a la URV és l’Antena Cultura de Tortosa
i compta amb el patrocini del Centre de Cooperació al Desenvolupament
URV Solidària i la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible.
Durant el mes de gener de 2013 es celebraran dues activitats lligades amb
l’exposició. El dijous dia 17 de gener es projectarà un documental sobre la
gestió de l’aigua per a continuació iniciar un debat entre el públic
assistent i experts convidats. El dijous dia 31 de gener hi haurà una
conferència a càrrec del Dr. Pedro Arrojo, professor de la Universidad de
Zaragoza i membre destacat de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

15) VII Festival Internacional de Cinema de Reus “Memorimage
2012” (7-10 de novembre de 2012)
Del 7 al 10 de novembre de 2012 ha tingut lloc al Teatre Bartrina de Reus
el Memorimage, Festival Internacional de Cinema de Reus. Un festival
que, en aquesta setena edició, ha portat a la capital del Baix Camp un
programa configurat per projeccions de pel·lícules i activitats paral·leles
dirigides a tot tipus de públic. Una de les activitats paral·leles és el
Memorijove. Es tracta de projeccions del festival per a adolescents que té
per objectiu descobrir cinema i històries i, un cop finalitzada la projecció,
establir un debat amb experts.
Dimecres 7 de novembre ha tingut lloc la projecció en dues sessions (9.45
i 12.15) de la pel·lícula Recipes for Disaster, dirigida per John Webster
l’any 2008. Òscar Saladié, Director de la Càtedra DOW/URV de
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Desenvolupament Sostenible, va participar en el debat que va tenir lloc en
acabar les projeccions amb els alumnes de diferents centres de secundària
de Reus que hi van assistir.

16) Investidura Doctor Honoris Causa per la URV del professor
Phillp D. Jones (15 de novembre de 2012)
Dijous 15 de novembre de 2012 va tenir lloc al Paranimf del Rectorat de la
URV la investidura com a Doctor Honoris Causa del Dr. Phillip D. Jones,
director de la Climatic Research Unit, centre de referència mundial adscrit
a la School of Environmental Sciences de la University of East Anglia
(Norwich, Regne Unit).
Òscar Saladié, Director en Funcions de la Càtedra DOW/URV de
Desenvolupament Sostenible, va assistir a aquest acte acadèmic. El
professor Jones va ser l’investigador principal del projecte EMULATE on hi
van participar com a investigadors tant l’actual director de la Càtedra com
també el Dr. Enric Aguilar, director de la Càtedra entre 2009 i 2012.

17) Setmana Europea de la Prevenció de Residus (17-25 de
novembre de 2012)
La Universitat Rovira i Virgili participa a la Setmana Europea de la
Prevenció

de

Residus

de

la

mà

de

la

Càtedra

DOW/URV

de

Desenvolupament Sostenible. L’objectiu de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus, organitzada a casa nostra per l’Agència de Residus
de Catalunya, és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa
(34 regions), accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. A
Catalunya n’hi ha programades més de 550, 38 al Camp de Tarragona i 3
a les Terres de l’Ebre.
La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible hi participa amb
dues activitats i compta amb la col·laboració de l’Associació d’Alumnes i
Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AEDAT)
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 Què en fèiem, dels residus? Exposició: la gestió final dels residus als
antics abocadors dels municipis de la Ribera d'Ebre. Es podrà
visitar entre els dies 17 i 24 de novembre al CRAI del Campus
Catalunya de la URV.
 Projecció pel·lícula/documental: 'Recipes for disater”. Divendres 23
de novembre a les 18 hores i al Campus Catalunya de la URV es
projectarà el documental (VOS) dirigit per John Webster l'any 2008
que porta per títol: RECIPES FOR DISASTER. Què pot fer una
família per evitar el canvi climàtic? El director convenç a la seva
família per a realitzar una "dieta de petroli" durant un any.

18) X Jornada de Prevenció de Residus (21-22 de novembre de
2012)
Els dies 21 i 22 de novembre tindrà lloc a l’Auditori Torre Agbar de
Barcelona la X Jornada de Prevenció de Residus, organitzada per l’Agència
de Residus de Catalunya i focalitzada en la prevenció de la generació de
residus a les poblacions i a les empreses.
La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible participarà en
aquestes jornades per tal de treure idees de cara a la possible
implementació d’alguna estratègia a la URV, raó per la qual ja es va
comunicar

aquesta

participació

al

Dr.

Xavier

Farriol,

vicerector

d’Organització i Recursos de la URV.

19) Comissió Política Ambiental de la URV (28 de novembre de
2012)
Òscar Saladié, en tant que Director en funcions de la Càtedra DOW/URV
de Desenvolupament Sostenible, ha estat convidat a assistir a la reunió de
la Comissió de Política Ambiental de la URV, presidida pel Dr. Xavier
Farriol, vicerector d’Organització i Recursos de la URV.
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20) Sessió de retorn del procés de participació de l’Estratègia
Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (29 de novembre de
2012)
Dimarts dia 13 de novembre de 2012 el Govern de la Generalitat de
Catalunya va aprovar l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic i
dijous dia 29 de novembre de 2012 tindrà lloc a la seu a Barcelona de la
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat la sessió de retorn del procés de participació de l’Estratègia
Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic.
La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, organitzadora de
la sessió de participació que va tenir lloc a Tarragona al mes d’octubre de
2012, participarà en aquesta sessió de retorn on es presentaran les
aportacions rebudes durant el procés.

21) Participació de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament
Sostenible en la Setmana de la Ciència 2012(12 de desembre
de 2012)

L’activitat

que

aquest

any

ha

ofert

la

Càtedra

DOW/URV

de

Desenvolupament Sostenible en el marc de la Setmana de la Ciència 2012
de la Universitat Rovira i Virgili ha estat

El dia 12 de desembre va tenir lloc al Campus Catalunya de la URV una
sessió de l’activitat que la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament ofereix
dins la Setmana de la Ciència 2012. La sessió va estar dinamitzada per
Beatriz Felipe, col·laboradora de la Càtedra i els participants en aquesta
sessió han estat un grup d’alumnes procedents del Centre de Formació de
Persones Adultes “Àgora”, de Salou, acompanyats per tres professores.
15

Ethica, que és un joc de taula per explorar l'impacte econòmic, social i
ambiental de les activitats bancàries, les inversions i els negocis, els ha
servit per aprendre a prendre decisions més responsables i ètiques pel que
fa a la gestió dels seus diners. Els estudiants, que es van mostrar molt
participatius, van adoptar el paper de banquers o de famílies i van
prendre decisions de on haurien d’invertir els seus estalvis. Depenent de
on els invertien, l’impacte econòmic, social i ambiental era diferent ja que
pot ser que una inversió que ens suposi grans ingressos econòmics
impliqui un desastre ambiental o social.

A les conclusions, una vegada finalitzat el joc, la majoria dels alumnes van
manifestar que havien assolit els objectius plantejats:
1.

Aprendre com els estalvis personals i les inversions afecten altres
persones, al conjunt del planeta i a l'economia.
2.
Entendre els pros i els contres de les inversions i els tipus d'estalvi, i
els seus nivells de risc financer, social i ambiental.
3.
Ser capaços de prendre decisions de forma més informada i ètica
sobre inversions social i ambientalment responsables.
4.
Entendre com els diners poden ser una eina per assolir el
desenvolupament sostenible.
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Tarragona, 31 de desembre de 2012

Dr. Òscar Saladié
Director en funcions
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.

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 2012, 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 2012, 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, 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 i va finalitzar el 21 de juny de 2012, amb un programa de 8
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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 2011-2012).


Organització del VII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo, celebrat a Tarragona els dies 10 i 11 de febrer de 2012.



Coorganització del Seminari El impacto de la Directiva de servicios sobre las

Administraciones Públicas y el Derecho Administrativo. Especial referencial al Derecho
ambiental, amb el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, la Facultat de
Ciències Jurídiques de la URV i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics
Locals, realitzat a Tarragona el 20 i 21 de juny de 2012.



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 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 2011-2012).



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).
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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 (curs 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), El règim jurídic de l’activitat turística dels ens locals (Maria
Inés Gil, dirs. Josep Ramon Fuentes i Judith Gifreu), 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).



Defensa de la tesi doctoral del Sr. Jaume Renyer i Alimbau (dirs. Manuel Ballbé i
Josep Ramon Fuentes) sobre “La transformació de les formes de gestió dels servei
públics locals: context europeu i realitat catalana”. 17 de desembre de 2012.

- Transferència de coneixements


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).
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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.



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.

- Publicacions


Coedició de la monografia Les administracions en perspectiva europea, Escola
d’Administració Pública de Catalunya – Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d’estudis jurídics
locals. Universitat Rovira i Virgili, Barcelona, 2012, ISBN 978-84-393-8942-2.

- Altres


Informatització i digitalització de la documentació relativa a Reus de l’Arxiu Capitular
de la Catedral de Tarragona.

Reus, 31 de desembre de 2012
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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 Universitat Rovira i Virgili (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.
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 bones pràctiques comunicatives tant per part dels mitjans de comunicació i els
periodistes com 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.

El conveni de col∙laboració que renovava l’acord entre les parts per al període 2011‐2013 el van signar
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.
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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 les seves interaccions amb les dimensions
política, cultural i econòmica de la societat tarragonina i la catalana en el seu conjunt. Un coneixement
per millorar la qualitat ètica i estètica de les pràctiques comunicatives actuals, tant pel que fa a la
producció i a la difusió de contingut com pel que fa 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 reuneixin 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.
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1. Docència
1.1. Nou Màster en continguts televisius d’entreteniment
El panorama televisiu actual, caracteritzat per la complexitat, la competitivitat i els canvis, no només
requereix nous professionals sinó també nous coneixements i habilitats sobre els processos de
producció i comercialització televisius. Així mateix es requereixen: dʹuna banda, alts graus
dʹespecialització que difícilment poden oferir els estudis de llicenciatura o els actuals graus i, d’altra
banda, un reciclatge constant dels coneixements per part dels professionals del sector. En aquest
sentit, el Màster en continguts televisius dʹentreteniment es proposa com un complement idoni per als
actuals estudis universitaris i per als professionals de la indústria audiovisual que vulguin
especialitzar‐se en el disseny de continguts i/o en la comercialització dels formats televisius
dʹentreteniment que gaudeixen de major demanda.
Aquest nou màster té l’objectiu de proporcionar als participants la formació adequada en els àmbits de
la creació i producció de continguts audiovisuals dʹentreteniment i en el de la seva comercialització a
nivell nacional i internacional. El Màster sʹorganitza a partir de dos diplomes dʹespecialització
professional, el primer en producció i el segon en comercialització. En un món televisiu cada vegada
més complex, aquest dos eixos vertebradors són fonamentals per tal de conèixer a fons el món de la
indústria i poder desenvolupar‐se professionalment en aquest àmbit. El Màster permetrà un
coneixement profund i especialitzat dels diferents aspectes i àrees dels gèneres dʹentreteniment
televisiu a partir de aquest dos eixos, capacitant a lʹalumnat per:


Reconèixer la història i lʹevolució de la televisió dʹentreteniment que, a Catalunya, ha tingut
un desenvolupament específic.



Entendre el món professional de la televisió i, més específicament, la televisió dʹentreteniment,
en un context global.



Aprendre les tendències dels gèneres dʹentreteniment a la televisió contemporània.



Identificar les mancances del mercat televisiu actual i desenvolupar propostes per solucionar
aquestes mancances.



Comprendre què són els formats i els gèneres televisius i adquirir un coneixement del mapa
actual dels mateixos.



Aprendre a desenvolupar els processos dʹideació, creació i producció dels formats televisius.



Assimilar els processos de disseny de la producció dels formats, així com les tècniques i els
recursos de realització i producció executiva.



Aprendre a desenvolupar estratègies de comercialització i programació de formats televisius
tant a la televisió pública com privada.



Reconèixer i aprendre a treballar dins dels marcs legals i comercials en els quals es generen les
propostes de nous formats televisius.

El Màster, dʹun caràcter eminentment pràctic i professionalitzador, es desenvolupa en les instal∙lacions
de Gestmusic‐Endemol, a Barcelona, i en les de la URV, a Tarragona, i està impartit tant pels
professors especialistes de la Universitat com pels professionals responsables dels
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programes amb

més èxit de la televisió contemporània a lʹestat espanyol, amb els equips dels quals els alumnes
realitzaran processos dʹimmersió. La col∙laboració amb Gestmusic‐Endemol permet disposar dʹun
quadre de professors format per professionals de gran prestigi, la utilització dʹinstal∙lacions i materials
de la productora, així com de les seves empreses col∙laboradores, la posada al dia permanent dels
continguts del programa i també la possibilitat de realitzar de pràctiques extracurriculars a la
finalització dels estudis en funció de la demanda del sector o dels propis alumnes.

1.2. Patrocini del MASTERDEC
Des del curs 2010-2011, el patrocini de la Càtedra es fa constar en totes les activitats relacionades amb
el Màster Oficial en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (MASTERDEC): pàgina web,
presentacions per atreure estudiants, inauguracions dels cursos, conferències, aula de docència, etc.

1.3. Beques de matrícula al MASTERDEC
Amb la voluntat d’incentivar la matriculació d’estudiants al MASTERDEC, la Càtedra va becar cinc
alumnes del màster durant el curs 2012-2013:
Bañuls Estruch, Aida
Huialcaleo Mateluna, Maria Pi
Marchesi Garcia, Monica Olivia
Tunsoiu, Alina-Gheorghita
Vaianinchenko, Anastasia
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1.4 Professors convidats
Durant el curs 2012‐2013, el MASTERDEC ha comptat amb la participació dels següents doctors
convidats:
José Carlos Losada
Professor de Relacions Públiques i Comunicació Corporativa de la Universidad de Murcia. Ha
publicat tres lllibres, Prensa e Imagen Corporativa (2002), Gestión de la Comunicación en las
organizaciones (2004) i Comunicación en la gestión de crisis (2010). És consultor de comunicació i
imatge per a partits polítics, personatges públics, institucions i empreses.
Antonio Castillo
Professor de Relacions Públiques a la Universidad de Málaga. Director del Màster Oficial “Dirección
estratégica e Innovación en Comunicación” i el Doctorat “Gestión Estratégica en Comunicación” de la
Universidad de Málaga. Director de l’Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. President de
l’Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas (AIRP).
Guillermo Brea
Especialista en identitat visual i comunicació institucional, ha treballat els darrers vint anys
assessorant organitzacions públiques i privades en estratègia de marca i comunicació. Guanyador del
Premi Innovar en les edicions de 2008 i 2009 i docent universitari des de 1989. És director del Postgrau
en Identitat Corporativa a la Universidad de Buenos Aires. Com a professor convidat, ha dictat
conferències, seminaris i cursos en més de vint universitats llatinoamericanes i en diverses trobades
professionals a l’Argentina, Uruguai i Mèxic.
Francisco Javier Garrido
Diplomat en Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona i en Ciències de l’Empresa i
Màrqueting per l’Institut Internacional de Comunicació de París. Es Master of Applied Comunication
(Michigan State University), Master en Direcció d’Empresas i PhD en Management (Universidad de
Barcelona). Ha estat director de programes de MBA a Europa y Amèrica. És professor convidat de
postgraus i MBA a Espanya, Itàlia i els EUA. Ha estat consultor i col∙labora en mitjans de comunicació
econòmics com la Harvard Business Review y Expansión. És autor dels libres Pensament Estratègic i
Comunicació de l’estratègia (Deusto), i de la guia Elegir un MBA 2010‐2011, de Editorial Planeta.
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2. Suport a la recerca
2.1. Suport a la tasca investigadora d’ASTERISC


Projectes competitius actius durant el període:

‐ La comunicación del patrimonio cultural de los museos. Análisis comparativo de la gestión de la
comunicación institucional y digital en los museos españoles y en los principales museos de
referencia a nivel mundial.
‐ La construcción mediática de los conflictos políticos y territoriales en España: estudio de los
discursos y de las narrativas.
‐ El audiovisual español contemporáneo en el contexto transnacional.
‐ Medios de comunicación y violencia de género: ¿Catalizadores o elementos de prevención?
‐ Food Risk Communication‐Perceptions and communication of food risks/benefits across Europe:
development of effective communication strategies.


Articles de recerca publicats

López, B. (2012) “Creating fear: The social construction of human
Growth Hormone as a dangerous doping drug”, International Review for
the Sociology of Sport, 47 (2). First published on January 9, 2012 as doi:
10.1177/1012690211432209.

2011 JCR Social Science Edition
2011 Impact Factor: 0.827

Capriotti, P. (2012) “Las Vegas en Los Monegros: evaluación de la
cobertura mediática del impacto económico y social de un proyecto de
negocio desde la perspectiva de la comunicación corporativa”, Estudios
Sobre el Mensaje Periodistico, 18 (1). Pàgs. 305-320

2011 JCR Social Science Edition
2011 Impact Factor: ND

Tortajada, I.; Willem, C.; Crescenzi, L.; Araüna, N.; Tellado, I. (2012)
“Fotologs and Love Socialisation processes. A conventional or a
transformative model of sexuality and relationships?” en eYouth:
Balancing between opportunities and risks. Págs. 215-232.

Nueva York: Peter Lang

Willem, C., Araüna, N., Crescenzi, L. and Tortajada, I. (2012) “Girls on
Fotolog: Reproduction of gender stereotypes or identity play?”,
Interactions: Studies in Communication and Culture, 2: 3. Págs. 225-242.

Publicada per Intellect Books

Capriotti, P.; Pardo Kuklinski, H. (2012) “Assessing dialogic
communication through the Internet in Spanish museums”, Public
Relations Review, http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2012.05.005

2011 JCR Social Science Edition
2011 Impact Factor: 0.726

Martínez, I.J.; Aguado, J. M.; Tortajada, I. (2012) “Managing the
unbalanced: gendered mobile appropriation, identity boundaries and
social role coordination”, Feminist Media Studies.

Indexada a SCOPUS
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3. Suport a accions de divulgació científica
La Càtedra dóna suport a la difusió internacional de la investigació dels professionals del
Departament d’Estudis de Comunicació adscrit al grup de recerca ASTERISC amb el finançament a
l’anglès de traduccions d’articles i capítols de llibres, la correcció d’originals en anglès i la participació
en congressos internacionals. La internacionalització de la producció científica generada per
ASTERISC és doncs una de les tasques associades a la Càtedra.

3.1. 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) es publica semestralment des
del 2009 a lʹeditorial britànica Intellect Books, sota la direcció d’Enric Castelló, professor del
Departament d’Estudis de Comunicació de la URV.
Durant el 2012 s’ha publicat un número miscel∙lani (4.1) i el número monogràfic sobre gènere, que
porta per títol Gender Relations in the Media. Conflicting Pictures and New Representational Practices i que
compta amb la professora Sofie van Bauwel (Gent University) i la professora Iolanda Tortajada (URV)
com a editores convidades.
Actualment ja es compta amb un total de 4 volums publicats que inclouen dos números cadascun (un
de genèric i un de monogràfic). El proper número monogràfic porta per títol Communication and food
for health benefits: Negotiating meanings in networked times i comptarà amb la participació del professor
Jordi Farré (URV) i la professora Julie Barnett (Brunel University, Londres) com a editors convidats.
Durant la trajectòria de la CJCS i gràcies al suport de la Càtedra s’ha pogut col∙laborar amb acadèmics
internacionals de primera línia com ara Prof. Sofie Van Bauwel (Ghent University), Prof. David
Altheide (Arizona State University), Prof. Graham Murdock (Loughborough University), Prof. Philip
Schlesinger (University of Glasgow), Prof. Tom Horlick Jones (Cardiff University), Prof. Ortwin Renn
(University of Sttutgart), Dr. Michael Stauffacher (Swiss Federal Institute of Technology) o Prof. Nigel
Morgan (The Wales University Institute), entre d’altres.
La Càtedra dóna suport a la CJCS amb la subvenció de les despeses de correcció dels originals
anglesos i de traducció d’articles a aquest idioma. També compra alguns exemplars que la direcció de
la revista distribueix en accions promocionals i de cortesia entre els investigadors i professionals de la
comunicació. El logotip de la Càtedra apareix a la contraportada de tots els números de la revista.
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3.2. Suport al Workshop Communicatig Food for Health Benefits
El Grup de Recerca Asterisc participa en el projecte europeu FoodRisC (Food Risk Communication.
Perceptions and communication of food risks/benefits across Europe: development of effective communication
strategies), que va començar el 01/06/2010 i té previst finalitzar el 31/05/2013 (Call: FP7‐KBBE‐2009‐3;
Scientific area: Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology).
Per donar visibilitat al projecte, reivindicar la importància que té la comunicació en les polítiques de
seguretat alimentària i avançar en la investigació, el Departament d’Estudis de Comunicació va
organitzar els dies 8 i 9 de novembre l’International Workshop Communicating Food for Health Benefits,
celebrat a l’aula magna del Campus Catalunya de la URV. La Càtedra va destacar per sobre la resta
d’institucions i entitats que van col∙laborat en l’organització d’aquest esdeveniment.

El workshop va comptar amb més d’un centenar de participants inscrits, 15 dels quals van sol∙licitar el
reconeixement d’1,5 crèdits lliures i la resta es van inscriure en altres modalitats (estudiants,
investigadors i professionals del sector agroalimentari).

Entre els assistents va destacar la participació d’investigadors del projecte FoodRisC procedents de la
Gran Bretanya, Irlanda, Bèlgica i Portugal
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El workshop es va desenvolupar segons estava previst tant pel que fa als horaris com a les
presentacions dels ponents previstes en el programa1:
El dijous, 8 de novembre, en la jornada sobre Social media and journalism culture, van intervenir:


En la secció Innovative blogging experiences and best communicative practices: Txaber Allué (El
cocinero fiel) i Sonia Riesco (Food Trend Trotters).



En la secció Communicating Science for Health: Pere Estupinyà (El ladrón de cerebros,
Massachussets Institute of Technology) i Javier Sampedro (El País).



En la secció Food, science and society: Mabel Gràcia (DAFITS) i Cinta Bellmunt (IPHES)



En la secció Food for health communication in our networked time: Sonia Riesco (AZTI‐Tecnalia),
Jordi Prades (DEC‐URV) i Mònica Lores (DEC‐URV)

L’endemà, divendres 9 de novembre, els ponents van ser:


En la secció EU food for health research: What about communication?: Jordi Cartanyà (Campus
d’Excel∙lència Internacional Catalunya Sud), Laura Smillie (European Food Safety Authority),
Lucía Tarro (EDAL‐URV) i Francesc Puiggròs (Centre Tecnològic de Nutrició i Salut).



En la secció Research on food benefits and risks communication: Aine McConnon (UCD, Dublin),
Pieter Rutsaert (Ghent University) i Julie Barnett (Brunel University, London).

Quant a l’impacte mediàtic, el congrés va aparèixer com a activitat de l’agenda en diverses webs
especialitzades (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición) i mitjans digitals (revista Ets el que
menges, Cuina.cat, Reus Digital) i impresos (diari Més Tarragona, Diari de Tarragona, revista A la
Carta de la Federació d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona).
A més, a través del compte propi del workshop al Twitter2 es va generar un intens tràfic de missatges
que els assistents al congrés van poder seguir en temps real gràcies a la instal∙lació de dues grans
pantalles de video a l’aula magna. Les presentacions del workshop es poden consultar al compte
d’SlideShare3, també es va penjar material fotogràfic a Flickr4 i es va editar un video5 del workshop.

1

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/comunicacio/workshop_cat_updating%281%29.pdf
https://twitter.com/comfood4health
3
http://www.slideshare.net/comfoodforhealth
4
http://www.flickr.com/photos/88805224@N06/
5
http://vimeo.com/54358466
2
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Els assistents van completar la seva participació en el workshop amb la visita a l’exposició FoodPhoto
Festival, que va mostrar 20 fotografies originals d’autors de Suècia, Itàlia, Alemanya, França i altres
països, a més d’un video amb reproduccions de més fotografies participants en aquesta mostra
artística.

Roland Persson (Sweden)
Award winner FOODPHOTO 2011

Francesca Moscheni (Italy)
Award winner FOODFEATURE 2011

El FoodPhoto Festival és una mostra biennal que reuneix fotògrafs professionals de tot el món
especialitzats en el menjar per presentar els seus treballs, compartir experiències, conèixer les darreres
tendències, trobar socis per nous projectes i participar en conferències i tallers.

3.3. Contribucions a congressos
Autors: Huertas, A.; Lozano, N.; Ordeix, E.
Títol: Análisis y verificación del Índice de Excelencia de James Grunig. ¿Sigue vigente su teoría?
Tipus de participació: Presentació de comunicació
Congrés: III Congreso Internacional de la AE‐IC ʹComunicación y riesgoʹ
Ciutat: Tarragona
País: ESPANYA
Any: 2012
Autors: Huertas, A.
Títol: Comunicación digital, redes sociales y comunicación organizacional
Tipus de participació: Moderador
Congrés: III Congreso Internacional de la AE‐IC ʹComunicación y riesgoʹ
Ciutat: Tarragona
País: ESPANYA
Any: 2012
Autors: Capriotti, P.; Pardo, H.
Títol: La comunicación diálogica de los museos de Cataluña en Internet
Tipus de participació: Presentació de comunicació
Congrés: III Congreso Internacional de la AE‐IC ʹComunicación y riesgoʹ
Ciutat: Tarragona
País: ESPANYA
Any: 2012
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4. Suport a altres activitats
4.1 Acte de graduació d’alumnes de Publicitat i Relacions Públiques i de
Periodisme de la promoció 2007-2012
El director del diari Ara, Carles Capdevila, va ser el padrí dels alumnes de 5è curs de Comunicació de
la URV que es van graduar com a llicenciats de Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques en la
promoció 2007‐2012. L’acte de graduació, patrocinat per la Càtedra, va tenir lloc divendres, 15 de
juny, a l’Aula Magna de la Facultat de Lletres, al Campus Catalunya de Tarragona.

4.2. Publicació de llibres
El suport de la Càtedra en aquest apartat s’ha traduït en la publicació de dos llibres:
El primer, La mediatización del conflicto político. Discursos y narrativas en el contexto expañol, amb
Enric Castelló com a editor, és fruit del projecte La construcción mediática de los conflictos
políticos

y

territoriales

en

España.

Estudio

de

los

discursos

y

narrativas

(http://mediosyconflicto.wordpress.com/el‐proyecto/).
El segon llibre, Teoría de la Comunicación de Riesgo, és obra de Juan Luis Gonzalo y Jordi
Farré. El llibre estudia el risc com a forma de comunicació i tracta de la seva
institucionalització i professionalització, de les expectatives dels beneficis i de la proliferació
de les pors.

Ambdós llibres inclouen el logotip de la Càtedra en les primeres pàgines com a reconeixement a la
seva contribució.
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4.3. 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.

4.4. Programa de ràdio El Microones
Per vuitè any consecutiu, Tarragona Ràdio (96.7 FM) ha emès setmanalment de 18 h. a 19 h. aquest
taller de ràdio dissenyat, produït i realitzat per alumnes dels Estudis de Comunicació de la URV. El
magazine cultural El Microones compta amb el suport de la Càtedra, que s’esmenta en la falca
promocional del programa.
Aquesta iniciativa permet als alumnes de Comunicació crear un programa radiofònic que ofereix
continguts culturals i dʹoci adreçats a un públic jove. El Microones també pot escoltar‐se online a través
de les webs de Tarragona Ràdio i del Departament d’Estudis de Comunicació i, a més, se’n pot fer un
seguiment mitjançant les xarxes socials Facebook i Twitter i al blog 6.
Amb la coordinació de la professora Marta Montagut, dʹàmplia experiència professional en el disseny
i direcció de programes de ràdio, els alumnes tenen l’oportunitat de copsar les rutines de producció
reals del mitjà radiofònic, tenir una difusió pública de la seva feina i gaudir del control creatiu del
programa. L’equip està format per Adrià Recasens i Yasmina Armesto, com a conductors, juntament
amb Guillem Andrés, Adriana Blanco, Arnau Curto, Meritxell Bayarri, Adrián Batiste, Laura Baixauli,
Adrià Morte, Laura Márquez, Fabio Marchi i Arnau Pla.

http://elmicroones.blogspot.com
https://twitter.com/ElMicroones
https://www.facebook.com/pages/El‐Microones/111643405626653
6
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Annex 1. Portades dels números de la Catalan Journal of Communication &
Cultural Studies publicats el 2012
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Annex 2. Recull digital del Workshop Communicating Foof for Health Benefits
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Diari Més Tarragona, 6-11-2012, pàgina 4

Enllaços amb continguts produïts durant el taller:
https://twitter.com/comfood4health
http://www.slideshare.net/comfoodforhealth
http://www.flickr.com/photos/88805224@N06/
http://vimeo.com/54358466
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CONTINGUT
La memòria d'activitat de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la
Universitat Rovira i Virgili, conté el llistat d'esdeveniments i activitats
desenvolupades a iniciativa pròpia, al llarg de 2012. Com es veurà es donen
detalls sobre els programes i els participants obtinguts.
Dins del marc de les activitats, les propostes del any 2012 s’han centrat
fonamentalment en oferir formació, divulgació, informació i anàlisi de temes
d’interès estratègic pel territori en el camp econòmic. Fruit d’aquesta motivació
s’han organitzat jornades, per exemple, a l’entorn de la indústria agroalimentària,
les energies renovables, l’ocupabilitat i el turisme amb una bona acollida,
participació i interacció. D’altra banda, la Càtedra ha intensificat els seus esforços
per conèixer l’evolució i situació de les economies locals ebrenques concretant-se
en dos productes, que han tingut força ressó socioeconòmic: els Butlletins
Trimestrals de seguiment de les economies locals i les Fitxes Analítiques Locals,
en aquest darrer cas on s’elabora una anàlisi detallada d’una part dels municipis
de les Terres de l’Ebre.
El target principal de tota la formació, informació i recerca realitzada durant el
període pel personal col·laborador de la Càtedra d'Economia Local i
Regional, han estat els agents econòmics de les quatre comarquescde l’Ebre: Baix
Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre, les administracions publiques locals, les
empreses, els sindicats, els estudiants o personal docent interessat i la societat
civil. D’altra banda, les activitats realitzades al 2012 refermen la voluntat de la
Càtedra d’Economia Local i Regional per estar present a tot el territori, subratllant
la seva visió global ebrenca.
Així, per exemple, els butlletins trimestrals es van presentar en diferents
comarques i municipis. Així mateix, i encara que no es concreti tangiblement, la
Càtedra ha continuat mantenint una interlocució constant amb els principals
agents socioeconòmics del territori, tant administracions, com sector empresarial,
sindicats i societat civil per a millorar la seva activitat i contribuir al seu suport
tècnic.
Els mitjans de comunicació com Agència Catalana de Notícies, TV3, Ebre Digital,
el Gabinet de Comunicació de la URV, Diari de Tarragona, La Vanguardia, El
Punt
i
altres
han
manifestat
una
oberta
col·laboració,
publicant de forma constant la recerca i els esdeveniments que
habitualment ha desenvolupat la Càtedra d'Economia Local i Regional.

Dr. Juan Antonio Duro Moreno
Director Càtedra d’Economia Local i Regional
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1. BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE LA CONJUNTURA
LOCAL DE LES TERRES DE L’EBRE 4T TRIMESTRE
2011
- 12 de març 2012 –

7

Fitxa tècnica
Característica
Objectiu
Públic objectiu
Ponència
Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

8

Butlletí d’anàlisi.
Informe econòmic trimestral de les Terres de l’Ebre.
Anàlisi de l’evolució econòmica del territori de les Terres de l’Ebre
periodicitats trimestrals.
Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.
Agents econòmics, institucions, administracions públiques i estudiants.

en

Dr. Juan Antonio Duro, director Càtedra d’Economia Local i Regional
24
Ebre Digital, Cadena Ser, Diari de Tarragona, Agencia Catalana de Noticies,
Més Ebre, Televisió d’Ascó, Televisió de l’Ebre i Catalunya Radio.
La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
totes les administracions públiques de les Terres de l’Ebre. Un altra via de
difusió van ser les xarxes socials. El informe trimestral, desprès de la seva
presentació, es publica a la web de la Càtedra d’Economia Local i Regional, per
posteriors consultes per part dels agents del territori.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Consell Comarcal Terra Alta.

2. CONFERÈNCIA “FINANÇAMENT MUNICIPAL:
PROBLEMES CONJUNTURALS, ENDÈMICS I
NECESSITATS DE REFORMA”
- 20 de març 2012 –
Aula Magna, Campus Terres de l’Ebre

9

Fitxa tècnica
Característica
Objectiu
Públic objectiu
Ponència
Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

10

Conferència.
Transferència i formació.
Anàlisi sobre la situació actual de l’administració pública, des del punt de vista
dels dèficits i els recursos que tenen al seu abast per una recuperació sostenible.
Administracions públiques, principalment ajuntaments, diputacions i consells
comarcals.
Joaquim Solé Vilanova, Catedràtic d’Hisenda Pública, Director Màster en
Hisenda Autonòmica Local de la Universitat de Barcelona
120
Ebre Digital, Cadena Ser, Agencia Catalana de Noticies i Catalunya Radio
La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
totes les administracions públiques de les Terres de l’Ebre, utilitzant la base de
dades. Un altra via de difusió van ser les xarxes socials. Amb l’ajuda de les noves
tecnologies es va fer una transmissió via web, en un canal protegit, degut al gran
interès mostrat.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa.

3. INFORME D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL
DE LES TERRES DE L’EBRE 2011
- 7 de juny 2012 –

11

Fitxa tècnica
Característica
Objectiu
Públic objectiu
Ponència
Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

12

Informe anual analític de l’economia del territori.
Transferència de coneixement sobre l’evolució econòmica del any 2011.
Administracions públiques: ajuntaments, diputacions, consells comarcals, teixit
empresarial del territori i estudiants.
Dr. Juan Antonio Duro, director de la Càtedra d’Economia Local i Regional
47
Ebre Digital, Cadena Ser, Agencia Catalana de Noticies, Catalunya Radio,
Imagina Radio i Diari de Tarragona.
La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
totes les administracions públiques de les Terres de l’Ebre, utilitzant la base de
dades. Un altra via de difusió van ser les xarxes socials i la publicació, a
posteriori, en la pagina web de la Càtedra d’Economia Local i Regional, URV.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa.

4. BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE LA CONJUNTURA
LOCAL DE LES TERRES DE L’EBRE 1R TRIMESTRE
2012
- 13 de juny 2012 –

13

FITXA TÈCNICA
Característica
Objectiu
Públic objectiu
Ponència
Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
Col·laboradores

14

Butlletí d’anàlisi.
Informe econòmic trimestral de les Terres de l’Ebre.
Anàlisi de l’evolució econòmica del territori de les Terres de l’Ebre en
periodicitats trimestrals.
Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.
Agents econòmics, institucions publiques, administracions públiques i
estudiants.
Dr. Juan Antonio Duro, director Càtedra d’Economia Local i Regional.
21
Ebre Digital, Cadena Ser, Diari de Tarragona, Agencia Catalana de Noticies,
Més Ebre, Televisió d’Ascó, Televisió de l’Ebre i Catalunya Radio.
La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
totes les administracions públiques de les Terres de l’Ebre. Un altra via de
difusió van ser les xarxes socials. El informe trimestral, desprès de la seva
presentació, es publica a la web de la Càtedra d’Economia Local i Regional, per
posteriors consultes per part dels agents del territori.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de l’Ametlla de
Mar.

5. CURS UNIVERSITAT D’ESTIU
“ENERGIES BAIXES EN CARBONI: ECONOMIA I
TERRITORI”
- 3-4 de juliol 2012 –

15

16

Fitxa tècnica
Característica
Objectiu
Públic objectiu

Ponència

Assistència
Entitats
col·laboradores

Cursos intensius.
Oferir als estudiants i agents econòmics interessats informació verídica sobre la
realitat actual del sector de l’energia no contaminant, formació proporcionada
per especialistes del sector.
Formació econòmica de referència i d’especialitat.
Estudiants, agents socials i administració publica.
David Villar – ICAEN
Jaume Morrón – EOLICCAT
Rajai Aghabi – IREC
David Morell – ABANTIA
Marc Aurelio Nieto – COMSA EMTE
Antonio González – FORRO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR
Dr. Juan Antonio Duro – CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL
13
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa.

17

18

6. JORNADA “SATISFACCIÓ I DEMANDA
TURÍSTICA A LES TERRES DE L’EBRE: DADES AL
SERVEI DE LA POLÍTICA TURÍSTICA”
- 25 de juliol 2012 –

19

Fitxa tècnica
Característica
Objectiu
Públic objectiu
Ponència
Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

20

Jornada de formació.
Transferència i formació d’especialitat en temes de turisme.
Anàlisis de les peculiaritats del sector turístic i del comportament del client
turista a les Terres de l’Ebre comparativament amb el Camp de Tarragona.
Empreses dedicades al sector turístic, administració pública, regidors de turisme i
responsables territorials de turisme.
Alícia Orellana - Observatori de Turisme de la Costa Daurada
Lluís Diaz – professor Departament d’Economia URV
38
Ebre Digital, Agencia Catalana de Notícies, Més Ebre i Televisió de l’Ebre.
La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
totes les administracions públiques i agents econòmics i socials de les Terres de
l’Ebre de la branca turística. Un altra via de difusió han estat les xarxes socials.
La jornada es pot visionar pel públic objectiu en el canal propi que té la Càtedra
al You Tube i a la web de la Càtedra d’Economia Local i Regional:
http://www.youtube.com/user/CATEDRAECONOMIA?feature=guide
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, Diputació de
Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de l’Ampolla, Parc Científic de
Turisme i Oci.

7. POSTGRAU D’ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN
GESTIÓ D’EMPRESES DE TURISME I OCI
- 1 d’octubre de 2012 –

21

Fitxa tècnica
Característica
Objectiu
Públic objectiu
Assistència
Entitats
col·laboradores

22

Postgrau.
Oferir als estudiants i agents econòmics interessats del sector turístic una nova
perspectiva sobre el sector, actualitzant l’ informació en aquesta area. Formació
turística de referència i d’especialitat.
Estudiants i empreses del sector de la hostaleria i restauració.
10
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Fundació URV – Centre de
Formació Continuada, Consells Comarcals Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre i
el Consell Comarcal del Montsià.

8. BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE LA CONJUNTURA
LOCAL DE LES TERRES DE L’EBRE 2N TRIMESTRE
2012
- 5 d’octubre de 2012 –

23

Fitxa tècnica
Característica
Objectiu
Públic objectiu
Ponència
Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

24

Butlletí d’anàlisi.
Informe econòmic trimestral de les Terres de l’Ebre.
Anàlisi de l’evolució econòmica del territori de les Terres de l’Ebre
periodicitats trimestrals.
Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.
Agents econòmics, institucions i administracions públiques, estudiants.

en

Dr. Juan Antonio Duro, director Càtedra d’Economia Local i Regional
25
Ebre Digital, Cadena Ser, Diari de Tarragona, Agencia Catalana de Noticies,
Més Ebre, Televisió d’Ascó, Televisió de l’Ebre i Catalunya Radio.
La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
totes les administracions públiques de les Terres de l’Ebre. Un altra via de
difusió van ser les xarxes socials. El informe trimestral, desprès de la seva
presentació, es publica a la web de la Càtedra d’Economia Local i Regional, per
posteriors consultes per part dels agents del territori.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre.

9. JORNADA “COMPETITIVITAT AGRÀRIA I
FUNCIONAMENT DELS MERCATS: PRESENT I
FUTUR A LES TERRES DE L’EBRE”
- 16 d’octubre de 2012 –
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Fitxa tècnica
Característica
Objectiu
Públic objectiu

Ponència

Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

26

Jornada.
Transferència i formació d’especialitat en temes d’agricultura.
Realitzar un debat entre l’administració pública i empreses del sector sobre la
competitivitat dels agents agraris del territori.
Agents econòmics del ram de la industria agrària, institucions i organismes
públics.
Domènec Vila – director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya
Fruites Gines-Gon, S.L. Ribera d’Ebre
Unió de pagesos de les Terres de l’Ebre
Cambra Arrossera del Montsià – Montsià
Exportadora d’Agris d’Alcanar S.C. Coop. L – Montsià
Soldebre S.C.C.L. – Baix Ebre
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Ebre Digital i Canal 56.
La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
totes les administracions públiques i agents econòmics i socials de les Terres de
l’Ebre de la branca agrícola. Un altra via de difusió han estat les xarxes socials.
La jornada es pot visionar pel públic objectiu en el canal propi que té la Càtedra
al You Tube i a la web de la Càtedra d’Economia Local i Regional.
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, Diputació de
Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament d’Alcanar.

10.
CONFERÈNCIA “ FORMACIÓ I
OCUPABILITAT A CATALUNYA I TARRAGONA:
ELEMENTS DE PRESENT I FUTUR”
- 25 d’octubre de 2012 –
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Fitxa tècnica
Característica
Objectiu
Públic objectiu
Ponència
Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores
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Conferència.
Transferència i formació d’especialitat en temes d’ocupació i formació.
Oferir informació sobre els plans de desenvolupament de l’administració pública
en matèries d’ocupació i formació en un període de constant creixement de les
taxes d’atur en el conjunt del territori.
Agents socials com sindicats, empreses del territori, oficines de treball de les
Terres de l’Ebre.
Esther Sànchez i Torres - Secretària d’Ocupació i Relacions Laborals de la
Generalitat de Catalunya.
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Ebre Digital.
La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
tots els agents econòmics d’especialitat i a les administracions públiques de les
Terres de l’Ebre, utilitzant la base de dades. Un altra via de difusió van ser les
xarxes socials.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa.

11.
JORNADA “ INSTAL-LACIONS
ENERGÈTIQUES I TERRITORI: TRANSPARÈNCIA,
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ”
- 8 de novembre de 2012 –
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Fitxa tècnica
Característica
Objectiu
Públic objectiu
Ponència
Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores
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Jornada.
Transferència i formació especifica en temes de comunicació centrada en el
sector energètic.
Oferir a la societat les ferramentes per una comunicació efectiva en assumptes
que generen un cert grau de crispació social.
Agents socials com sindicats, empreses energètiques del territori i
administracions públiques.
María Jesús González – NEARCO
Jordi Jardí Pinyol – MADE
Jaume Morrón – EOLICCAT
Josep Casadó Escribà - CCOO
21
Ebre Digital, Cadena Ser, Canal 56
La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
totes les administracions públiques i agents econòmics i socials de les Terres de
l’Ebre de la branca turística. Un altra via de difusió han estat les xarxes socials.
La jornada es pot visionar pel públic objectiu en el canal propi que té la Càtedra
al You Tube i a la web de la Càtedra d’Economia Local i Regional.
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, Diputació de
Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament Mora d’Ebre.

12.

BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE LA CONJUNTURA
LOCAL DE LES TERRES DE L’EBRE
3R TRIMESTRE 2012
- 12 de desembre de 2012 –
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Fitxa tècnica
Característica
Objectiu
Públic objectiu
Ponència
Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores
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Butlletí d’anàlisi.
Informe econòmic trimestral de les Terres de l’Ebre.
Anàlisi de l’evolució econòmica del territori de les Terres de l’Ebre
periodicitats trimestrals.
Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.
Agents econòmics, institucions i administracions públiques i estudiants.

en

Dr. Juan Antonio Duro, director Càtedra d’Economia Local i Regional
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Ebre Digital, Cadena Ser, Agencia Catalana de Noticies, Més Ebre i Canal 21.
La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
totes les administracions públiques de les Terres de l’Ebre. Un altra via de
difusió van ser les xarxes socials. El informe trimestral, desprès de la seva
presentació, es publica a la web de la Càtedra d’Economia Local i Regional, per
posteriors consultes per part dels agents del territori.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de La Sénia.

13.
CONFERÈNCIA “CREATIVITAT I
INNOVACIÓ A L’EMPRESA TURÍSTICA”
- 17 de desembre de 2012 -
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Fitxa tècnica
Característica

Objectiu

Públic objectiu
Ponència
Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores
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Conferència
Transferència i formació d’especialitat en temes de creativitat i innovació
turística.
Oferir informació sobre les tendències actuals del sector turístic a Catalunya i la
resta de mon. Presentar els últims resultats de la investigació de l’Instituí
Superior d’Estudis Turístics sobre el nou perfil del consumidor de turisme, els
productes desitjats i oferir ferramentes per a una obertura més amplia cap al nou
mercat dels països com China, India o Brasil.
Empreses d’especialitat del territori, regidors de turisme dels ajuntaments
ebrencs, estudiants i professorat del territori.
Dr. José Antonio Donaire, Director d’Institut Superior d’Estudis Turístics, Doctor
en geografia per la UAB, Professor titular de la Universitat de Girona.
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Ebre Digital i Canal 21.
La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
tots els agents econòmics d’especialitat i a les administracions públiques de les
Terres de l’Ebre, utilitzant la base de dades. Un altra via de difusió van ser les
xarxes socials. La jornada es pot visionar pel públic objectiu en el canal propi
que té la Càtedra al You Tube i a la web de la Càtedra d’Economia Local i
Regional.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Fundació URV – centre de
Formació Permanent.

14.

FITXES ANALÍTIQUES LOCALS

MUNICIPIS DE LES TERRES DE L’EBRE

Durant el any 2012, la Càtedra d’Economia Local i Regional ha organitzat
reunions de treball amb l’administració pública local per la presentació de la
situació econòmica actual, amb l’ajuda d’un producte de molta utilitat, creat i
desenvolupat per la mateixa: les anomenades Fitxes Analítiques Locals. Es un dels
objectius proposats per la URV a mig i llarg termini – l’entrada del coneixement
generat per la recerca i investigació en el territori. Les Fitxes Analítiques Locals
concentren en el seu contingut:
 L’evolució de la població
 La població per grups d’edat
 La població segons origen
 El PIB per sectors
 Renda familiar disponible bruta
 L’ocupació
 L’ocupació per sectors
 L’ocupació per activitats
 Atur
 Habitatges iniciats
 Motorització
 Anàlisi estratègica
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Les reunions han evolucionat amb la següent pauta:
GENER:
-

Municipi d’Amposta
 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Manel Ferré i Montañés, el
director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr. Juan
Antonio Duro i el sotsdirector del Campus Terres de l’Ebre,
Dr. Xavier Farré.

-

Municipi de Flix
 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Marc Mur Bagés i el director
de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr. Juan Antonio
Duro.

-

Municipi La Sénia
 Reunió amb la Il·lma. Sra. Alcaldessa Pilar Ballester Ferreres i
el director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr.
Juan Antonio Duro.

FEBRER:

-

Municipi d’Alcanar
 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Alfons Montserrat Esteller, el
Regidor d’empresa , comerç, industria i ocupació, Sr. Miquel
Sancho Matamoros i el director de la Càtedra d’Economia
Local i Regional, Dr. Juan Antonio Duro.

-
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Municipi l’Ametlla de Mar

 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Andreu Martí i Garcia, el
Regidor d’hisenda i finances, Sr. Antoni Montagut Franch, el
director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr. Juan
Antonio Duro i el director del Campus Terres de l’Ebre de la
URV, Dr. Azael Fabregat.

-

Municipi Sant Carles de la Ràpita
 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Joan Martín Masdeu i el
director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr. Juan
Antonio Duro.

MARÇ:
-

Municipi Mora d’Ebre
 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Joan Pinyol Mora, el regidor
de promoció econòmica Sixte Melchor Giménez

i el

director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr. Juan
Antonio Duro.

MAIG:
-

Municipi de Deltebre
 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Gervasi Aspa Casanova, la
Regidora de promoció econòmica, Sonia Bertomeu Tomàs i
el director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr.
Juan Antonio Duro.

-

Municipi d’ Ulldecona
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 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Celesti Heras Picazo, Sr.
Albert Blasco, Regidor de dinamització econòmica

i el

director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr. Juan
Antonio Duro.
SETEMBRE:
-

Municipi de Roquetes:
 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Francesc A. Gas Ferré i el
director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr. Juan
Antonio Duro.

OCTUBRE:
-

Municipi de Gandesa:
 Reunió amb el Il·lm. Sr. Carles Luz Muñoz i el director de la
Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr. Juan Antonio
Duro.

-

Municipi de l’Aldea:
 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Daniel Andreu Falcó i el
director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr. Juan
Antonio Duro.

-

Municipi de l’Ampolla
 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Francesc Arasa Pascual, el
Regidor de dinamització econòmica, Sr. Rafael Tomàs Royo
i el director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr.
Juan Antonio Duro.
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NOVEMBRE
-

Municipi Móra la Nova
 Reunió amb el Il·lm. Sr. Alcalde Ferran Bladé i Pujol i el
director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, Dr. Juan
Antonio Duro.

Durant l’any 2012, a part de les reunions per la presentació de les fitxes locals del
2011, la Càtedra d’Economia Local i Regional a ampliat el seu producte a
municipis amb menys de 4.000 habitats, continuant amb l’estratègia i l’objectiu
de territori com a principal beneficiari del seu coneixement. Les fitxes locals del
2012 les trobeu adjunt en publicacions individuals i son: Batea, El Perelló,
Gandesa, l’Ampolla, Santa Bàrbara, Camarles, l’Aldea, Mora la Nova i Sant
Jaume.
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15. ACTIVITATS REALITZADES 2012 NO
PRESENTADES PÚBLICAMENT
 Informe d’Economia Local i Regional Terres de
l’Ebre 2012
Amb aquest volum, la Càtedra d’Economia Local i Regional de la
URV (CELIR; en endavant) ja haurà elaborat tres informes, el del
2010, 2011 i 2012 que tenen com a objecte principal fer una revisió
dels principals trets distintius de l’economia de les Terres de l’Ebre
des de diferents òptiques, tant sectorials com a funcionals. Aquest
Informe constitueix un dels elements que la CELIR posa a disposició
dels agents territorials, o amb interès en el territori, amb la intenció de
proveir de coneixement. Aquest document es suma als Butlletins
Trimestrals d’Anàlisi Conjuntural Local, que fan el seguiment a curt
terme de l’activitat econòmica de l’Ebre a partir d’indicadors laborals,
i les Fitxes Locals, elements aquests que fan un retrat comparat de
l’evolució a mig i llarg termini dels municipis considerats.
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 Monografia: “Dinàmiques territorials,
suburbanització de l’ocupació i moviments
migratoris a les Terres de l’Ebre” – autor prof.
Josep-Maria Arauzo-Carod.

Aquest treball analitza les dinàmiques territorials que han tingut lloc a les
Terres de l’Ebre en matèria d’ocupació i població entre el 2000 i el 2009.
En concret, s’estudien quines són las pautes de distribució territorial
d’ambdues variables i com aquestes han evolucionat al llarg del període
a efectes d’esbrinar fins a quin punt s’han donat fenòmens de
concentració i/o especialització en determinats indrets. A més a més, es
dedica una especial atenció a les dinàmiques migratòries internes a
efecte d’identificar possibles processos de suburbanització des dels
nuclis centrals cap a les seves perifèries. Les dades emprades provenen
de la Seguretat Social i de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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16.

PAGINA WEB/XARXES SOCIALS

La Càtedra d’Economia Local i Regional, des de 2012 a 2013, ha
aconseguit duplicar el seus seguidors entre les diferents xarxes socials:
Facebook, Twitter, You Tube.
La Càtedra disposa d’una base de dades, de conformitat amb les lleis
en vigor, de més de 1.000 entitats i organitzacions. El any passat la base de
dades ha registrat un lleuger increment , degut a la constant necessitat de
acotà cada vegada més el públic objectiu, interessat en l’activitat
desenvolupada.
Donada la difusió dels actes i la intensa col·laboració amb els mitjans de
comunicació, la Càtedra està present a tot el territori de les Terres de l’Ebre
i ha aconseguit la comunicació directa amb els beneficiaris d’informació i
recerca que genera.
La pagina web de la Càtedra d’Economia Local i Regional es un
constant mitjà de comunicació i transferència dels resultats de la
investigació que es genera durant tot el any.
FACEBOOK
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TWITTER

YOU TUBE
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URV
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GOOGLE ANALYTICS
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Càtedra d’Inclusió Social: Memòria d’activitats
Gener 2012- Desembre 2012
Campus Catalunya
Av. Catalunya,35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 558 350
cinclusiosocial@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/index.html
Presidenta Honorífica: Carme Borbonès Brescó
Dr. Angel Belzunegui Eraso, director
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
Recerca Discapacitat i Pobresa a Catalunya (DISPOCAT). Es tracta d’una recerca que
indaga sobre els processos d’empobriment de les famílies que tenen membres amb
discapacitat i sobre el sobrecost que suposa la seva atenció. Temps d’execució: febrer 2012febrer 2013.
Participació com a partners en les següents recerques en curs:
Recerca Discapacitat i Pobresa a Catalunya (DISPOCAT). Finançat per Fundación ONCE.
febrer 2012-juny 2013
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

Transferència
Provisió de dades estadístiques sobre pobresa per a La Marató de TV3, 27 de maig de 2012.
Avaluació de projectes presentats a La Marató, 31 de maig de 2012.
Formació
Conferència Paràlisi Cerebral, organitzada conjuntament amb La Muntanyeta, Tarragona,
URV, 20 de febrer de 2012.
Participació en el curs Els Dijous Cooperactius: El tràfic de persones, amb la sessió
L’Explotació infantil, coorganitzat amb la URV Solidària, 19 d’abril de 2012,
Tarragona.
Sesió de sensibilització educativa del programa “Tu formación no tiene límites. Desarrolla
tu futuro” en col·laboració amb Fundación ONCE, Fundació Repsol i Cermi, 26 d’abril de
2012. Campus Catalunya FCJ, Tarragona.
II Jornades d’Inclusió Social: Centres especials de treball, impacte de la nova realitat de
treball i perspectives de futur, Tarragona, URV, 15 de juny de 2012.
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Jornada sobre els 10 anys del Panel de Desigualtats Social a catalunya, coorganitzat amb la
Fundació Jaume Bofill i l’Observatori de la Igualtat-URV, 27 de novembre de 2012,
Tarragona.
III Jornades d’Inclusió Social: Discapacitat i pobresa en Espanya, Tarragona, URV, 21 de
desembre de 2012.

Assessoria/Transferència
T12035S

20/02/2012

31/07/2012

ACTUALITZACIÓ DE LA WEB
DE L’OBSERVATORI SOCIAL
DE LA CIUTAT DE
TARRAGONA

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
SOCIALS DE TARRAGONA

T12205S

01/09/2012

31/12/2012

SUPORT TÈCNIC A
L’OBSERVATORI SOCIAL DE
LA CIUTAT DE TARRAGONA.

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
SOCIALS DE TARRAGONA

02/10/2012

...

ASSESSORIA A LA JORNADA
“REUS AMUNT”

CONSELLERIA DE SERVEIS
SOCIALS. AJUNTAMENT DE REUS

01/11/2012

01/02/2013

SUPORT TÈCNIC I
ASSESORIA AL PLA
D’INCLUSIÓ I COHESIÓ
SOCIAL DE VALLS

PLA D’INCLUSIÓ I COHESIÓ
SOCIAL DE VALLS

Divulgació científica
Segon número dels Quaderns per a la Inclusió: “Sinèrgies en temps de crisi: els centres
especials d’ocupació”, Silvia Giménez Rodríguez, Edicions URV, 2012.
Tercer número dels Quaderns per a la Inclusió: “Pobreza y discapacidad en España”,
Francesc Valls Fonayet, Edicions URV, 2012.
Primer número de la col·lecció Innovació Social de l’Editorial Universitas i la Càtedra
d’Inclusió Social: Calidad de vida en las personas con inteligencia límite. Evaluación y propuesta de una
guía de indicadores para las organizaciones, María Frontera Sancho y Carlos Gómez Bahillo,
Madrid: Editorial Universitas, 2012.
Llibre publicat: Socialización de la pobreza en Espanya, Angel Belzunegui, Barcelona: Icaria,
2012.
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Presentació de la comunicació: “Gasto en hogares con miembros con discapacidad y
empobrecimiento”, en el Congreso Internacional Discapacidad y Universidad, organitzat a
Madrid per la Fundación ONCE, 22-23 de novembre 2012.
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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

.

