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RELACIÓ DE MEMÒRIES DE LES
CÀTEDRES URV 2013

 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 D’HABITATGE

.

Càtedra URV Empresa
sobre el foment de l’emprenedoria
i la creació d’empreses
Memòria 2013

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.

•

Adequar l’oferta de serveis al conjunt d’entitats del territori
amb objectius en el camp de l’emprenedoria, en el marc de
la plataforma URV emprèn.
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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

•

CEPTA

•

PIMEC

•

Fundación Bancaja / Fundación Incyde
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Altres institucions amb les que s’ha col·laborat
Aliances:
•

XEU (Xarxa d’Emprenedoria Universitària)

Altres institucions:
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Educación
Diputació de Tarragona
PIMEC
REDESSA (Ajuntament de Reus)
L’EINA del Vendrell
Antenes de coneixement de la URV/CEICS
•
•
•
•
•
•
•
•

Santa Coloma de Queralt
Salou
Amposta
Reus
Móra d’Ebre
El Vendrell
Vila-seca
Cambrils
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Altres institucions amb les que s’ha col·laborat

Altres institucions:
•
•
•

FURV
JCI de Reus i Tarragona
Dept. d’Empresa i Ocupació (projecte Catalunya Emprèn)
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Estat de comptes (4200131) 2013
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Resum activitats 2013

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

Organització del I Dimarts Emprenedor amb la conferència i
presentació del llibre “Mamut o Sapiens; 10 inquietudes vitales para
adaptarse i emprender” a la Cambra de Comerç de Tarragona el
5/03/2013.

•

Participació com a ponent a les jornades Emprenedoria i InnovacióIHD el 14/05/2013 al campus Sescelades de Tarragona.

•

Col·laboració amb la Diputació de Tarragona per als I Premis Emprèn
en el comitè d’avaluació dels projectes participants al concurs.

•

Organització del II Dimarts Emprenedor amb la conferència “El
networking: element indispensable per a un projecte emprenedor” amb
la Rosaura Alastruey el 28/05/2013 a la Cambra de Comerç de Reus.

•

Organització del III Dimarts Emprenedor amb la conferència “Els 10
errors més freqüents dels emprenedors i com evitar-los” amb Albert
Torruella el 25/06/2013 a l’EINA de El Vendrell.
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Sensibilització
•

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

•

Col·laboració amb Universia per als V Premios Uniproyecta (Premis al
millor projecte emprenedor universitari).

•

Participació en el Dia de l’Emprenedor de l’Eina a El Vendrell. El
30/05/13.

•

Participació al congrés BizBarcelona: taller de consultoria el 5/06/2013.

•

Participació en la jornada “Finançament empresarial: Oportunitats per
crear activitat econòmica”. El 20/11/13

•

Participació al Dia de l’Emprenedor Català (organitzat per la JCI) el
29/11/13.
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Sensibilització
•

Organització del seminari sobre emprenedoria a càrrec del Mariano
Porras de la UPSO el 10/12/13.

•

2 dinars del club de l’Emprenedor de la URV.
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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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Sensibilització: Annexes
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Formació
•

Curs “Pla d’empresa i Eina” del 16/09 al 3/10/2013 pels X Premis
Reus.

•

Tallers d’Innovació i d’Emprenedoria a les Antenes de Coneixement:
•

Santa Coloma de Queralt del 15 al 29/01/2013.

•

Salou del 19/02/2013 al 5/03/2013.

•

Amposta del 11 al 25/04/2013.

•

Reus del 9 al 23/05/2013.

•

Móra d’Ebre del 1 al 23/10/2013.

•

El Vendrell del 22 al 30/10/2013.

•

Vila-seca del 19/11 al 10/12/13.

•

Cambrils del 27/11 al 11/12/13.
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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
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Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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Transferència
S’han celebrat 82 reunions de treball amb emprenedors,
possibles emprenedors i empreses ja constituïdes. Aspectes
més rellevants d’aquestes accions:
• Identificació i concreció de la idea de negoci
• Recerca de possibles socis emprenedors
• Debat sobre la forma legal de constitució
• Revisió plans de negoci, identificació riscos i oportunitats,
recerca d’un model econòmica i financerament sostenible
• Utilització del networking
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Recerca / Divulgació
•

Participació al pla estratègic de les Terres de l’Ebre.

•

Papaoikonomou, E., Li, X. & Segarra, P. (2013). Examining the strategic
response of Small and Medium size firms to the economic crisis: The role of
perceptions. Universia. (Under review).

•

Segarra, P. & Li. X (2013). Estudi de la consolidació de les noves empreses de
la demarcació de Tarragona. Càtedra d’emprenedoria i creació d’empreses &
Diputació de Tarragona. Universitat Rovira i Virgili, España (en procés de
revisió per a la seva publicació).

•

Li, X., Papaoikonomou, E. & Segarra, P. (2013). ‘Exploring SME’s strategic
response to the financial and economic crisis: the role of financing behaviour.
Empirical evidence from Catalonia, Spain.’ Edward Elgar Publishing: London,
UK (Pendent de publicar).

•

Li, X., Papaikonomou, E. & Segarra, P. "Exploring SME’s financing behavior
during crisis. Empirical Evidence from Catalonia, Spain." 4th Annual GW-ICSB
Global Entrepreneurship Research and Policy Conference on October 17-19,
2013, George Washington University (GWU), Washington, USA.
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http://www.urv.cat/catedres/emprenedoria
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Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural a la Mediterrània
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 558 528
cunesco.mediterrani@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/unesco.html
Referències Indirectes:
http://www.relmed.net
http://www.epuf.org
Dr. Enric Olivé Serret, director
Tipus:
Càtedra pel foment de la extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades a
problemàtiques socials
En col·laboració amb:
Generalitat de Catalunya ( Direcció General de Recerca)
Missió:
Té com a missió fomentar un sistema integrat d'activitats de recerca, formació i
documentació en el camp del diàleg intercultural i interreligiós de la Mediterrània.
Objectius:
Facilitar la col·laboració entre investigadors d'alt nivell i professors reconeguts
internacionalment de la Universitat i altres institucions de la Mediterrània, Europa i
Amèrica del Nord així com d’altres parts del món per a incloure aquest tema en el seu
camp d'investigació.
Fomentar la comunicació amb la societat civil a través de les eines de noves tecnologies
d'informació i recursos audiovisuals, enfortint així la interacció entre el desenvolupament
intercultural i interreligiós i la pau.
Promoure la creació de l’espai EuroMed d’Educació Superior (EPUF)

Principals Activitats:
Xarxes
EuroMed Permanent University Forum (EPUF)

Formació
• Màster Internacional en Relacions Euromediterrànies.
• Curs d’espanyol per a estrangers (formació inscrita dins el màster Relmed). 01/09/201331/10/2013
• Doctorat en Societats històriques, territori i patrimoni (menció de qualitat).
• Cicle de conferències a l’IEMed sobre temàtiques d’actualitat política i econòmica
relacionades amb el Mediterrani (activitat inscrita dins el Màster Relmed). Febrer-Març
2014

Recerca
• Signatura de conveni amb la Université de Sousse mitjançant el qual s’estableixen les
bases de futurs projectes de col.laboració (doctorat conjunt i creació Institut de
Conflictologia). Octubre 2013
• Projecte 7PM finançat per la CE “SpringArab”. Mobilitats Marie Curie Nord-Sud /SudNord
• Projecte de creació Institut de Conflictologia de la Mediterrània presentat a la Unió pel
Mediterrani.
• Projecte Tempus ISLAH amb universitats europees i del Magreb, per la millora de
l’estratègia d’ocupabilitat dels estudiants egressats.
• Jornada MOOCs - Barcelona, 11/04/2014
• Intervenció seminari Islah Marsella, 06/05/2014
• Reunions Xarxa Tecla. Maig 2014
• Organització seminari SpringArab- UNU-Iemed. Barcelona 02/06/2014
• Intervenció tribunal tesis Mallorca Biblioteques de Mallorca s. XVI-XIX
• Intervenció en tribunal de tesis a la Universitat de les Illes Balears. “Història de l’aviació
civil”. 13/06/2014
• Intervenció presentació Quaderns de la Mediterrània, IEMed. 17/06/2014
• Participació en el grup de treball de la Generalitat per a l’el.laboració del Pla estratègic
Catalunya-Marroc. Grup de treball Cultura i universitats, coordinat per l’IEMed.

• Tesis llegides 2013-2014:
• Erminia Calabrese. MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD
DE BEYROUTH (2005-2011) 23/05/2014
• Lourdes Rubio . Magribins a Catalunya: determinants socials i necessitats de salut
20/06/14
• Didem DOGANYILMAZ HOWFAR RELIGIOUS FREEDOM GOES IN A
LAIC STATE: ALEVIS OF TURKEY- 18/03/14
• Gökhan Duman. Political Terrorism: The Case of Turkey and Spain, Similarities
and Differences 18/03/14
• Gozde Demirel. FOREIGN POLICY OF TURKEY AND SPAIN VERSUS
MIDDLE EAST, AFTER 2002. TRANSITION TO DEMOCRACY AND NEW
INTERNATIONAL AGENTS. 19/03/14

Divulgació
• Intervenció seminari Cidob sobre Turquia. 10/09/2013
• Intervenció seminari Fundació La Caixa sobre Joventut, Mediterrània i ocupació.
25/09/2013
• Intervenció Observatori del Valors, Generalitat de Catalunya. 04/10/2013
• Organització Assemblea General de l’EPUF, a la seu de la Universitat de Barcelona.
04/11/2013
• Intervenció Euromed Summit of Economic and Social Councils and similar insititutions,
in cooperation with the UfM, Barcelona. 11/11/2013
• Intervenció Seminari SpringArab Meknes. Marroc 14/11/2013
• Intervenció Seminari Paris Economia i diàleg interreligiós. 22/01/2014
• Intervenció seminari Bologna Alma Laurea 10/03/2014
• Intervenció Seminari Paris. Doctorat conjunt EGEO. 19/05/2014
• Conmemoració 20è aniversari IEMed, Palau de la Generalitat. 25/06/2014

.
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1. Executive Summary:
Major outcomes, results and impact of the Chair, including on national policies, in relation to its
objectives as stated in Article 2 of the Chair Agreement (between the Institution and UNESCO)
(Not exceeding 300 words)	
  

	
  
The Chair was established on March 6, 2007. On November 26, 2008, it was renewed by
UNESCO until March 2011. On December 3, 2010, it was renewed for the second time by
UNESCO until March 2013. On January 8, 2013, it was renewed until March 2014. On
February 10, 2014, it was renewed until March 2018. This is the chair's seventh year activity
period, from January to December 2013.
From its very inception, the mission of the Chair is to promote, research and disseminate
technology to protect data privacy, in line with Article 12 of the Universal Declaration of
Human Rights, which mandates: "No one shall be subjected to arbitrary interference with
his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.
Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks".
During 2013, the Chair activities have been aligned with the "UNESCO Open Suite
Strategy", because the Chair has published volume no. 6 (with 2 issues so far and one
forthcoming issue by the end of 2013) of the non-profit and open-access journal
Transactions on Data Privacy. This scientific journal on data privacy is sponsored by the
Chair and the Chairholder is a co-editor-in-chief. It is freely available on the Internet
(http://www.tdp.cat) and on paper on request. Furthermore, it does not charge authors. It

	
  

	
  

2	
  
is currently indexed by DBLP, ACM Digital Library, COMPENDEX (Engineering Index),
MathSciNet and DOAJ (Directory of Open Access Journals). Also, all papers and some
privacy software produced by Chair members can be freely downloaded from the Chair's
websites: http://unescoprivacychair.urv.cat, http://crises-deim.urv.cat
Furthermore, the Chair activities are in line with several priorities set forth in the document
"UNESCO Medium-Term Strategy 2008-2013", as follows:
•

•

•

•

•

Gender equality priority. The Chairholder and his Iranian Ph.D. student, Sara Hajian,
have developed and disseminated pioneering technologies to detect and eliminate
discrimination in data mining. This refers to discriminatory decisions automatically
made by data mining software due to the presence of illegitimate biases in data sets
(e.g. deny credit based on the applicant's gender or race, instead of doing it based
on the applicant's salary). They are also showing how to combine anti-discrimination
protection with privacy preservation in data publishing. A Ph.D. thesis on this subject
was defended by Sara Hajian on June 10, 2013.
Human rights priority. World-class privacy-preserving technology is being developed
and disseminated within the Chair, which serves the aforementioned Article 12 of the
Universal Declaration of Human Rights.
Strategic programme objective 6: "Promoting principles, practices and ethical norms
relevant for scientific and technological development". What we do at the Chair is to
create and disseminate technologies for privacy preservation in the new information
technologies. Dissemination and public awareness of principles and practices are
pursued through international conferences, travel grants for delegates from transition
countries and a non-profit journal Transactions on Data Privacy freely available on
Internet (http://www.tdp.cat). Promotion of ethical norms is pursued through: i)
participation in initiatives like the Data Protection in Europe initiative
(http://www.dataprotectioneu.eu), mentioned further below in this report and aimed
at preventing the forthcoming new European privacy regulations from being watered
down by corporate Internet lobbies; ii) dissemination of good practices and
malpractices
in
privacy
through
the
Chair's
website
(http://unescoprivacychair.urv.cat); iii) op-ed articles and interviews in newspapers
and magazines. In summary, we globally promote principles and practices for an
ethical information society.
Strategic programme objective 8: "Fostering research on critical emerging ethical
and social issues". Our pioneering research on anti-discrimination in data mining is
one good example here. We were among the first to realize that automatic data
mining of big data can lead to automated discrimination of protected groups
(minorities, women, etc.). We are proposing technologies to make sure the data sets
being released will not lead to such automated discrimination.
Strategic programme objective 12: "Enhancing universal access to information and
knowledge". As mentioned above, the Chair's scientific journal (Transactions on
Data Privacy) is freely accessible on Internet and all the Chair team’s scientific
papers and some privacy software are available on the Chair's websites
(http://unescoprivacychair.urv.cat, http://crises-deim.urv.cat).

Regarding the specific objectives detailed in Article 2 of the Chair agreement, outcomes
are detailed in the next sections of this report as follows: (1) Training is described in
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Section 2a i) and ii). (2) Promotion of privacy-preserving solutions to the private sector is
described in Section 2b. (3) Raising public awareness of the privacy needs in the
information society is adressed in Sections 2b and 2d. (4) Cross-national research on
privacy technologies is described in Sections 2a iii), 2c and 2d. (5) Exchange of master
and doctoral students between transition and developed countries is dealt with in
Appendix 1 (Human Resources).
	
  
	
  

	
  
2) Activities:
Overview of activities undertaken by the Chair during the reporting period

a) Education/Training/Research
(key education programmes and training delivered and research undertaken by the Chair during the
reporting period, target group and geographical coverage)

	
  
i) Education
(leading to certificate)

	
  

	
  
Programme:
Cryptology and Privacy subjects within the Master in Computer
Engineering, Information Security profile (at the host institution,
URV).
Target group: Graduate students.
Geographic coverage:
International: 66% of students from Catalonia (16 students), 33% of
students from Mexico, Colombia and Panama (8 students).
Teaching language: English

Programme:
Privacy subjects within the on-line Inter-University Master on
Security in ICT (Universitat Oberta de Catalunya, URV, Universitat
Autònoma de Barcelona and Universitat de les Illes Balears).
Target group: Graduate students.
Geographic coverage:
International: 65 out of the overall 145 students originate from Latin
America.
Teaching language: English

Programme:
Cryptology subject within the Master in Computational and
Mathematical Engineering (started in Sep. 2013 at the host
institution, URV).
Target group: Graduate students.
Geographic coverage:
International, especially focused on Latin America: 90% of the initial
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10 students are from Latin America.
Teaching language: Spanish

ii) Training
(short term)

	
  

Programme:
Network Security subject inside the B. Eng. programmes in
Computer Engineering and Telematics Engineering (at the host
institution, URV).
Target group: 4th year undergraduate students.
Geographic coverage:
Basically, students from Catalonia.
Teaching language: Catalan
	
  
	
  
No formal short courses have been organized this year, but the
Chairholder has given talks on privacy technologies at several
academic institutions:
Josep Domingo-Ferrer, “Connections and synergies between
syntactic privacy models and differential privacy”, invited seminar at
Télécom-SudParis, Évry, France, Nov. 19, 2013.
Josep Domingo-Ferrer, “Asymmetric group key agreement and
contributory broadcast encryption”, invited talk at AICA 2013,
Universidad Complutense de Madrid, Spain, Nov. 8, 2013.

iii) Research

	
  

Josep Domingo-Ferrer, “Discussion on anonymisation methods”, in
Data Linkage and Anonymisation Scoping Meeting, Isaac Newton
Institute for Mathematical Sciences, University of Cambridge, Jan.
16-18, 2013.	
  
	
  
Our research has focused on creating new privacy technologies that
do not penalize security and functionality in information society
services. This is the main work behind the ongoing research
projects at the chair, which are next listed.
CONSOLIDER INGENIO 2010 “ARES” project (period 2007-2014,
funded by the Spanish government and coordinated by the
Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “E-AEGIS” project (period
2007-2013, funded by the Spanish government and co-ordinated by
the Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “DwB-Data without
Boundaries” project (period 2011-2015, FP7 project funded by the
European Commission); "Inter-Trust - Interoperable Trust Assurance
Infrastructure" (period 2012-2015, FP7 project funded by the
European Commission) ; "CO-PRIVACY" project (period 2012-2014,
funded by the Spanish government and co-ordinated by the
Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “ICWT” project (period 20132015, funded by the Spanish government); "Cryptographic
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techniques for conciliating security conflicts in VANETs" project
(period 2011-2013, funded by the Natural Science Foundation of
China); “Research on ID-based massive data distributed PDP in
cloud computing” (period 2012-2014, funded by the Natural Science
Foundation of China).
The outcomes of this research in 2013 have been:
• 4 Ph.D. theses defended in 2013;
• 22 articles in JCR-indexed journals;
• 14 conference papers.
See the list of those publications in Section 2d below.
	
  
	
  

	
  
b) Conferences/Meetings
(key conferences and meetings organized by the Chair or to which its Chairholder contributed)

	
  
i) Key conferences and workshops hosted by the Chair

	
  
•

•

•

DPM 2013, 8th International Workshop on Data Privacy Management. Dates and
place: September 12-13, 2012, Royal Holloway, London, UK. Number of participants:
61. Geographical coverage: international. The Chairholder was a General Co-Chair,
and the UNESCO Chair offered travel grants to transition country authors.
PST 2013, 11th Annual Conference on Privacy, Security and Trust. Dates and place:
July 10-12, 2013, Tarragona, Catalonia. Number of participants: 76. Geographical
coverage: international. The Chairholder was the General Co-Chair and the
UNESCO Chair offered travel grants for transition country authors.
CiberÀgora 2013, Jornades de Seguretat Informàtica i Estratègia. Dates and place:
July 4-5, 2013, Tarragona, Catalonia. Number of participants: 71. Geographical
coverage: national civil society. The members of the Chair co-organized this event
together with the City Council of Tarragona.

	
  
ii) Other conferences/organizational activities undertaken by the Chairholder

	
  
During 2013, the Chairholder has served in the following Scientific Program Committees of
the following worldwide privacy-related conferences:
	
  
• Program Committee Member of PADM 2013-4th IEEE Workshop on Privacy Aspects of
Data Mining, Dec. 8, 2013, Dallas TX, USA.
• Program Committee Member of DFIS 2013-The 7th International Symposium on Digital
Forensics and Information Security, Sep. 4-6, 2013, Gwangju, Korea.
http://web.ftrai.org/dfis2013/
• Program Committee Member of ICDM’2013- IEEE International Conference on Data
Mining, Dallas TX, USA, Dec. 8-11, 2013. http: //icdm2013.rutgers.edu
• Program Committee Member of SECRYPT 2013 - International Conference on Security
and Cryptography, Reykjavik, Iceland, July 29- 31, 2013.
http://www.secrypt.icete.org/
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• Program Committee Member of SETOP 2013-6th SETOP International Workshop on
Autonomous and Spontaneous Security, London, UK, Sep. 12-13, 2013.
• Program Committee Member of IEEE TrustCom 2013 - 13th IEEE International
Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications,
Melbourne, Australia, July 16-18, 2013.
• Program Committee Member of the 1st Workshop on Privacy and Security for Moving
Objects (PriSMO) within 14th IEEE International Conference on Mobile Data
Management-MDM 2013, Milan, Italy, June 3, 2013.
• Program Committee Member of the 15th International Conference on Data Warehousing
and Knowledge Discovery - DAWAK 2013, Prague, Czech Republic, August 26-30,
2013.
• Program Committee Member of the IEEE Symposium on Computational Intelligence in
Cyber Security-CICS 2013, within IEEE Symposium Series on Computational
Intelligence 2013, Singapore, April 15-19, 2013.
• Program Committee Member of the VII Congreso Iberoamericano de Seguridad
Informática-CIBSI’13, Panama City, Panama, Oct. 28-31, 2013.
• Steering Committee Member and Invited Discussant in the 8th Joint UNECE/Eurostat
Work Session on Statistical Confidentiality. United Nations Economic Comission for
Europe and Eurostat, Ottawa, Canada, Oct. 28-30, 2013.
• Program Committee of IEEE Conference on Communications and Network Security-CNS
2013, Washington DC, October 2013. http: //www.ieee-cns.org
• Program Committee Member of MDAI 2013-Modeling Decisions for Artificial Intelligence,
Barcelona, Catalonia, Nov. 20-22, 2013.
• Program Committee Member of KSEM 2013, Dalian, China, August 10- 12, 2013.
http://ksem.dlut.edu.cn/
• Program Committee Member of ESORICS 2013-18th European Symposium on Research
in Computer Security, Royal Holloway, University of London. Sep. 9-11, 2013.
• Program Committee Member of DBSEC 2013-27th Annual IFIP WG11.3 Conference on
Data and Applications Security and Privacy, Rutgers University, Newark NJ, USA,
July 2013.
• Program Committee Member of IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
2013-SSCI 2013, Singapore, April 15-19, 2013.
• Program Committee Member of ICDE 2013 - 29th International Conference on Data
Engineering, April 8-11, 2013, Brisbane , Australia.
• Program Committee Member of PAIS 2013-6th Workshop on Privacy and Anonymity in
Information Society, within EDBT/ICDT 2013, March 18-22, 2013, Genoa, Italy.
	
  
	
  
iii) A selection of conference presentations by the Chairholder and other colleagues

	
  
Only	
  invited	
  plenary/keynote	
  talks	
  during	
  2013	
  are	
  listed:	
  
	
  
• Josep Domingo-Ferrer, “Connections and synergies between syntactic privacy
models and differential privacy”, invited seminar at Télécom-SudParis, Évry, France,
Nov. 19, 2013.
• Josep Domingo-Ferrer, “Asymmetric group key agreement and contributory
broadcast encryption”, invited talk at AICA 2013, Universidad Complutense de
Madrid, Spain, Nov. 8, 2013.
• Josep Domingo-Ferrer, “Conciliating privacy, security and functionality in the
information society”, invited talk at the Academia Europaea 25th Anniversary
Conference, Wroclaw, Poland, Sep. 17, 2013.
• Josep Domingo-Ferrer, “Discussion on anonymisation methods”, in Data Linkage
and Anonymisation Scoping Meeting, Isaac Newton Institute for Mathematical
Sciences, University of Cambridge, Jan. 16-18, 2013.
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c) Interuniversity Exchanges/Partnerships
(principal exchanges/partnerships between the Chair and other institutions including UNESCO
Chairs/UNITWIN Networks)	
  

	
  
•

•
•
•
•
•
•
•

Association of UNESCO Chairs of Catalonia, informally started in a meeting held in
Barcelona on Nov. 7, 2013. The Chairholder of the UNESCO Chair in Data Privacy
sits in a committee of four Chairholders representing the Association; he also set up
a web site at http://www.catedresunesco.cat and started planning initiatives and
events for the diffusion of the activities of the UNESCO Chairs of Catalonia, together
with the other representatives of the Association.
Visiting researcher. Name: Rolando Trujillo Rasúa. Institution of origin: Universidad
de la Habana (Cuba). Dates: from November 2008 to March 2013.
Visiting researcher. Name: Sara Hajian. Institution of origin: Iran University of
Science and Technology (Iran). Dates: from July 2010 to date.
Visiting researcher. Name: Bo Qin. Institution of origin: Xidian University (China).
Dates: from July 2010 to May 2013.
Visiting researcher. Name: Qianhong Wu. Institution of origin: Xidian University
(China). Dates: March 2008 to May 2013.
Visiting researcher. Name: Huaqun Wang. Institution of origin: Dalian University of
Technology (China). Dates: January 2012 to March 2013.
Visiting researcher. Name: Jaime Gaspar. Institution of origin: University of Lisbon
(Portugal). Dates: from Oct. 2013 to date.
Visiting researcher. Name: Torben Hansen. Institution of origin: University of Aarhus
(Denmark). Dates: from Oct. 2013 to date.

	
  
d) Publications/Multimedia Materials

(major publications and teaching/learning materials)	
  	
  
Please tick relevant fields of
output and indicate volume of
output:

	
  
	
  
	
  
	
  

[tick]

[no.]

Books (edited)

X

1

Books (chapters)

X

2

Monographs (Ph.D. theses)

X

4

Journal Articles (refereed)

X

22

Conference Proceedings

X

14

Books

Research Reports

Occasional Papers
Teaching/Learning Materials
Multimedia Materials (CD-Rom)
Multimedia Materials (Video)

	
  

X

2
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Multimedia Materials (Other)	
  	
  

Give details of major publications and materials including full citations.
i) Ph. D. Theses

•

Ph. D. thesis by Sara Hajian (from Iran), Simultaneous Discrimination Prevention
and Privacy Protection in Data Publishing and Mining. Universitat Rovira i Virgili,
Doctoral Programme in Computer Engineering and Mathematics of Security. Date
submitted: April 12, 2013. Date of public defense: June 10, 2013. Mark: A cum
laude. Co-advisor with Dino Pedreschi (Università di Pisa).

•

Ph. D. thesis by Jordi Soria-Comas, Improving Data Utility in Differential Privacy and
k-Anonymity. Universitat Rovira i Virgili, Doctoral Programme in Computer
Engineering and Mathematics of Security. Date submitted: April 15, 2013. Date of
public defense: June 14, 2013. Mark: A cum laude. Advisor: Josep Domingo-Ferrer.

•

Ph. D. thesis by Arnau Vives Guasch, Contributions to the security and privacy of
electronic ticketing systems. Universitat Rovira i Virgili, Doctoral Programme in
Computer Engineering and Mathematics of Security. Date of public defense: July 9,
2013. Mark: A cum laude. European mention. Advisor: Jordi Castellà Roca.

•

Ph. D. thesis by Arnau Erola Cañellas, Contributions to privacy in web search
engines. Universitat Rovira i Virgili, Doctoral Programme in Computer Engineering
and Mathematics of Security. Date of public defense: Sep. 9, 2013. European
mention. Advisor: Jordi Castellà Roca.

ii) Publications

We list all publications appeared in 2013 and having at least one chair team member as a
co-author.
BOOKS (EDITED):
Jordi Castellà-Roca, Josep Domingo-Ferrer, Joaquín Garcia-Alfaro, Ali A. Ghorbani,
Christian D. Jensen, Jesús Manjón, N. Stakhanova, V. Torra, V. Onut and J. Zhang (eds.),
Proceedings of the 2013 Eleventh Annual Conference on Privacy, Security and Trust, IEEE
Digital Library, 2013. ISBN 978-1-4673-5839-2
MULTIMEDIA MATERIALS:
•
•

Demonstrator of a vehicular network with anonymity for drivers. Available from:
http://crises-deim.urv.cat/ares/docs/videos/robot_demonstrator_2.mp4
Interviews with several speakers at the PST 2013 conference organized by the
Chairholder are available on YouTube: http://unescoprivacychair.urv.cat/articles.php

BOOK CHAPTERS:
•
•

R. Di Pietro and J. Domingo-Ferrer, "Security in wireless ad-hoc networks", Mobile Ad Hoc Networking:
the Cutting Edge Directions. To Appear.
S. Hajian and J. Domingo-Ferrer, "Direct and indirect discrimination prevention methods",
Discrimination and Privacy in the Information Society, pp. 241-254, ISBN: 978-3-642-30486, Jan 2013.

JCR-INDEXED JOURNAL ARTICLES:
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•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Sara Hajian, Josep Domingo-Ferrer and Oriol Farr`as, “Generalization- based privacy preservation and
discrimination prevention in data publishing”, Data Mining and Knowledge Discovery (to appear).
Hua Deng, Qianhong Wu, Bo Qin, Josep Domingo-Ferrer, Lei Zhang, Jianwei Liu and Wenchang Shi,
“Ciphertext-policy hierarchical attribute- based encryption with short ciphertexts: efficiently sharing data
among large organizations”, Information Sciences (accepted).
Bo Qin, Huaqun Wang, Qianhong Wu, Jianwei Liu and Josep Domingo- Ferrer, “Simultaneous
authentication and secrecy in identity-based data upload to cloud”, Cluster Computing (to appear).
David Meg ́ıas and Josep Domingo-Ferrer, “Privacy-aware peer-to-peer content distribution using
automatically recombined fingerprints”, Multimedia Systems (to appear).
Huaqun Wang, Bo Qin, Qianhong Wu and Josep Domingo-Ferrer “Identity-based remote data
possession checking in public clouds”, IET Information Security (to appear).
Jordi Soria-Comas and Josep Domingo-Ferrer, “Optimal data-independent noise for differential privacy”,
Information
Sciences,
vol.
250,
pp.
200-214,
2013.
Published
on-line
at
http:
//authors.elsevier.com/sd/article/S0020025513005094
Sara Hajian and Josep Domingo-Ferrer, “A methodology for direct and indirect discrimination prevention
in data mining”, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 25, no. 7, pp. 1445-1459,
2013.
Qianhong Wu, Bo Qin, Lei Zhang, Josep Domingo-Ferrer and Jesu ́s Manj ́on, “Fast transmission to
remote cooperative groups: a new key management paradigm”, IEEE/ACM Transactions on
Networking, vol. 21, no. 2, pp. 621-633, 2013.
Josep Domingo-Ferrer and David Megías, “Distributed multicast of fingerprinted content based on a
rational peer-to-peer community”, Computer Communications, vol. 36, pp. 542-550, 2013.
Josep Domingo-Ferrer, David Sánchez and Guillem Rufian-Torrell, “Anonymization of nominal data
based on semantic marginality”, Information Sciences, vol. 242, pp. 35-48, 2013. http://dx.doi.org/
10.1016/j.ins.2013.04.021
Rolando Trujillo and Josep Domingo-Ferrer, “On the privacy offered by (k, δ)-anonymity”, Information
Systems, vol. 38, no. 4, pp. 491-494, 2013.
D. Sánchez, M.Batet and A. Viejo, "Minimizing the Disclosure Risk of Semantic Correlations in
Document Sanitization", Information Sciences. To Appear.
O. Farràs and C. Padró, "Extending Brickell-Davenport Theorem to Non-Perfect Secret Sharing
Schemes", Designs, Codes and Cryptography. To Appear.
L. Malina, A. Vives-Guasch, J. Castellà-Roca, A. Viejo and J. Hajny, "Efficient Group Signatures for
Privacy-Preserving Vehicular Networks", Telecommunication Systems. To Appear.
M. Batet, A. Erola, D. Sánchez and J. Castellà-Roca, "Utility preserving query log anonymization via
semantic microaggregation", Information Sciences, Vol. 242, pp. 49-63, Jun 2013.
A. Martínez-Ballesté, P. Pérez and A. Solanas, "The Pursuit of Citizens Privacy: A Privacy-Aware Smart
City is Possible", IEEE Communications Magazine, Vol. 51, no. 6, pp. 136-141, Jun 2013.
A. Solanas, A. Martínez-Ballesté and J.M. Mateo-Sanz, "Distributed Architecture with Double-Phase
Microaggregation for the Private Sharing of Biomedical Data in Mobile Health", IEEE Transactions on
Information Forensics and Security, Vol. 8, no. 6, pp. 901-910, Apr 2013.
K.Stokes and O.Farràs, "Linear spaces and transversal designs: k-anonymous combinatorial
configurations for anonymous database search", Designs, Codes and Cryptography. To Appear.
A. Solanas, A. Martínez-Ballesté, Pablo A. Pérez-Martínez, A. Fernandez, and J. Ramos, "m-carer:
Privacy-aware monitoring for people with mild cognitive impairment and dementia", IEEE Journal on
Selected Areas in Communications.
S. Martínez, D. Sánchez and A. Valls, "A semantic framework to protect the privacy of electronic health
records with non-numerical attributes", Journal of Biomedical Informatics, Vol. 46, no. 2, pp. 294-303,
Feb 2013.
D. Sánchez, M. Batet and A. Viejo, "Automatic general-purpose sanitization of textual documents",
IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol. 8, no. 6, pp. 853-862, Feb 2013.
D. Sánchez, J. Castellà-Roca, A. Viejo, "Knowledge-Based Scheme to Create Privacy-Preserving but
Semantically-Related Queries for Web Search Engines", Information Sciences, Vol. 218, no. 1, pp. 1730, Jan 2013.

CONFERENCE PROCEEDINGS PAPERS:
•

•

•

	
  

Lei Zhang, Qianhong Wu, Josep Domingo-Ferrer, Bo Qin, Sherman S. M. Chow and Wenchang Shi,
“Secure one-to-group communications: escrow- free ID-based asymmetric group key agreement”, in
Lecture Notes in Computer Science, to appear. Vol. Inscrypt 2013, Berlin: Springer-Verlag.
Bao Liu, Lei Zhang and Josep Domingo-Ferrer, “On the security of a privacy-preserving key
management scheme for location based services in VANETs”, in Lecture Notes in Computer Science,
to appear. Vol. Foundations and Practice of Security-FPS 2013, Berlin: Springer-Verlag.
Jordi Soria-Comas and Josep Domingo-Ferrer, “Differential privacy via t-closeness in data publishing”,
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

in 11th Annual Conference on Privacy, Security and Trust-PST 2013, Tarragona, Catalonia, July 10-12,
2013. IEEE Computer Society, pp. 27-35. ISBN 978-1-4673-5839-2. Ex-aequo Best Student Paper
Award.
Josep Domingo-Ferrer, “On the connection between t-closeness and differential privacy for data
releases”, in 10th International Conference on Security and Cryptography-SECRYPT 2013, Reykjavik,
Iceland, July 29-31, 2013 (to appear).
David Megías and Josep Domingo-Ferrer, “DNA-inspired anonymous fingerprinting for efficient peer-topeer content distribution”, in 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation, Cancun, Mexico, June
20- 23, 2013. IEEE Computer Society, pp. 2376-2383. ISBN 978-1-4799-0452- 5
Jordi Soria-Comas, Josep Domingo-Ferrer, David Sánchez and Sergio Martínez, “Improving the utility
of differentially private data releases via k-anonymity”, in 12th IEEE International Conference on Trust,
Security and Privacy in Computing and Communications -IEEE TrustCom 2013, Melbourne, Australia,
July 16-18, 2013 (to appear, IEEE).
Lei Zhang, Qianhong Wu, Bo Qin, Josep Domingo-Ferrer, Peng Zeng, Jianwei Liu and Ruiying Du, “A
generic construction of proxy signatures from certificateless signatures”, in 27th IEEE International
Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2013), IEEE Computer
Society, pp. 259-266. ISBN 978-1-4673-5550-6
A. Erola and J.Castellà-Roca, "Using search results to microaggregate query logs semantically", 8th
DPM International Workshop on Data Privacy Management - DPM2013, Egham, UK, Sep 2013.
A. Vives-Guasch, M. M. Payeras-Capellà, M. Mut-Puigserver, J. Castellà-Roca and J.L. Ferrer-Gomila,
"Anonymous and Transferable Electronic Ticketing Scheme", 8th DPM International Workshop on Data
Privacy Management - DPM2013, Egham, UK, Sep 2013.
D. Sánchez, M. Batet, A. Viejo, "Detecting Term Relationships to Improve Textual Document
Sanitization", Pacific Asia Conference on Information Systems- PACIS 2013, Jeju Island, Korea, Aug
2013.
A. Viejo, J. Castellà-Roca and G. Rufián, "Preserving the User's Privacy in Social Networking Sites",
10th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business - TrustBus 2013,
Prague, Czech Republic , Aug 2013.
A. Viejo and D. Sánchez, "Providing Useful and Private Web Search by Means of Social Network
Profiling", Eleventh Annual Conference on Privacy, Security and Trust - PST2013, Tarragona,
Catalonia, Jul 2013.
A. Martínez-Ballesté, H. Rashwan, J. Castellà-Roca and D. Puig, "A Trustworthy Database for PrivacyPreserving Video Surveillance", Privacy and Anonymity in the Information Society - PAIS 2013, Genoa
(Italy), Mar 2013.
P. A. Pérez-Martínez, A. Martínez-Ballesté and A. Solanas, "Privacy in smart cities: A case study of
smart public parking", Third International Conference on Pervasive and Embeded Computing and
Communications Systems - PECCS 2013, Barcelona, Spain, Mar 2013.

	
  
e) Cooperation with UNESCO Headquarters, Field Offices
	
  
	
  
Visits to Headquarters and contacts with field offices.
On March 11, 2013, the Chairholder payed a visit to the UNESCO Headquarters in Paris, in
view of increasing the coordination with both the Secretariat and the CommunicationInformation Sector. In a conversation with Ms Paulina Gonzalez-Pose, Ms. Inga Nichanian
and Ms. Liliana Simionescu, the proper focal point (Ms. Sasha Rubel) at the
Communications and Information Sector was pointed out to the Chairholder. In a
subsequent conversation with Ms Rubel that same day:
• The Chairholder explained the Chair's activities and their alignment with UNESCO's
priorities;
• The Chairholder sketched potential collaborations with the Sector, including privacy
technology assessment, and identification of privacy gaps/weaknesses in the current
information society. Depending on the workload inherent to such collaborations,
these could be carried out as consultancy work with UNESCO.
• Ms Rubel suggested holding a teleconference with some of her collaborators and the
Chairholder.
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On July 4, 2013, the Chairholder visited again the UNESCO Headquarters in Paris. He was
accompanied by Dr. Vicenç Torra, the co-Editor-in-Chief of Transactions on Data Privacy
and a research professor at CSIC (a participating organization of the Chair). Ms Liliana
Simionescu received them and told them Ms Sasha Rubel was unavailable that day. Ms
Simionescu said she would brief Ms Rubel on the discussed issues, which were:
• Delivery of some recent publications by the Chair: 1) the book “Privacy in Statistical
Databases-PSD 2012”, published by Springer and containing the proceedings of the
latest edition of PSD, the flagship conference organized by the Chair; 2) some recent
issues of the Transactions on Data Privacy journal; 3) the Ph.D. thesis of Ms Sara
Hajian “Simultaneous discrimination prevention and privacy protection”, which was
advised by the Chairholder.
• Announcement of the Chair’s involvement in organizing the conference
UNECE/Eurostat Joint Work Session on Statistical Data Confidentiality, held in
Ottawa (Canada) on Oct. 28-30, 2013 and the intention to contact with the UNESCO
Institute for Statistics based in Montreal.
• Expression of interest by the Chairholder to collaborate with the UNESCO
Headquarters on areas of mutual interest, perhaps as a visiting expert for a few
months during a possible sabbatical.
• Documents due for the next renewal of the Chair. The Chairholder committed to
sending the present report together with a renewal request during November, in
order to obtain a response from UNESCO by early January (the current agreement
ends on March 22, 2014).
In early July, the Chairholder wrote to the UNESCO Institute for Statistics (UIS) in order to
invite them to attend the UNECE/Eurostat Joint Work Session on Statistical Data
Confidentiality mentioned above, given the proximity between the conference venue
(Ottawa) and the UIS location (Montreal). The Chairholder also offered to pay a visit to UIS
right before or after the conference. It took some attempts to find the right contact person at
UIS. Eventually, a reaction was obtained on Sep. 4, 2013 from Mr Brian Buffett, Head of the
Data Processing, Standards and IT Services Section at UIS. Mr Buffett said that, while
confidentiality was an important issue, the data of UIS were mainly administrative with no
confidentiality concerns. However, he did not exclude attending the conference because UIS
also had the mission to help countries in establishing their statistical systems in UNESCO’s
areas of competence, and confidentiality could be of interest in this context. Finally,
however, no member of UIS attended the conference.
Alignment with UNESCO’s objectives. During 2013, the Chair activities have been
aligned with the "UNESCO Open Suite Strategy", because :
1) The Chair has published volume no. 6 (with 2 issues so far and a third issue planned for
the end of 2013) of the non-profit open-access journal Transactions on Data Privacy. This
scientific journal on data privacy is sponsored by the Chair and the Chairholder is a coeditor-in-chief. It is freely available on the Internet (http://www.tdp.cat) and on paper on
request ; also, no page charges are collected from the authors. Transactions on Data
Privacy is currently indexed by DBLP, ACM Digital Library, COMPENDEX (Engineering
Index), MathSciNet and DOAJ (Directory of Open Access Journals).
2) All papers and some privacy software produced by Chair members can be freely
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downloaded from the Chair's websites: http://unescoprivacychair.urv.cat, http://crisesdeim.urv.cat
Furthermore, the Chair activities are in line with several priorities set forth in the document
"UNESCO Medium-Term Strategy 2008-2013", as follows:
•

•

•

•

•

Gender equality priority. The Chairholder and his Iranian Ph.D. student, Sara Hajian,
have developed and disseminated pioneering technologies to detect and eliminate
discrimination in data mining. This refers to discriminatory decisions automatically
made by data mining software due to the presence of illegitimate biases in data sets
(e.g. deny credit based on the applicant's gender or race, instead of doing it based
on the applicant's salary). They have shown how to combine anti-discrimination
protection with privacy preservation in data publishing. A Ph.D. on this subject has
been defended by Ms Hajian on June 10, 2013.
Human rights priority. World-class privacy-preserving technology is being developed
and disseminated within the Chair, which serves the aforementioned Article 12 of the
Universal Declaration of Human Rights.
Strategic programme objective 6: "Promoting principles, practices and ethical norms
relevant for scientific and technological development". What we do at the Chair is to
create and disseminate technologies for privacy preservation in the new information
technologies. Dissemination and public awareness of principles and practices is
pursued through international conferences, travel grants for delegates from transition
countries, and the above-mentioned journal Transactions on Data Privacy freely
available on Internet (http://www.tdp.cat). Promotion of ethical norms is pursued
through: i) participation in initiatives like the Data Protection in Europe initiative
(http://www.dataprotectioneu.eu), mentioned further below in this report and aimed at
preventing the forthcoming new European privacy regulations from being watered
down by corporate Internet lobbies; ii) dissemination of good practices and
malpractices
in
privacy
through
the
Chair's
website
(http://unescoprivacychair.urv.cat); iii) op-ed articles and interviews in newspapers
and press releases (http://unescoprivacychair.urv.cat/articles.php ). In summary, we
globally promote principles and practices for an ethical information society.
Strategic programme objective 8: "Fostering research on critical emerging ethical
and social issues". Our pioneering research on anti-discrimination in data mining is
one good example here. We were among the first to realize that automatic data
mining of big data can lead to automated discrimination of protected groups
(minorities, women, etc.). We are proposing technologies to make sure the data sets
being released will not lead to such automated discrimination.
Strategic programme objective 12: "Enhancing universal access to information and
knowledge". As mentioned above, the Chair's scientific journal (Transactions on
Data Privacy) is freely accessible on Internet, and all the Chair's scientific papers
and some privacy software are available on the Chair's websites
(http://unescoprivacychair.urv.cat, http://crises-deim.urv.cat).

Regarding the specific objectives detailed in Article 2 of the Chair agreement, outcomes
are detailed in the rest of sections of this report as follows: (1) Training is described in
Section 2a i) and ii). (2) Promotion of privacy-preserving solutions to the private sector
described in Section 2b. (3) Raising public awareness of the privacy needs in the

	
  

(any other activities to report)

	
  

13	
  
information society is adressed in Sections 2b and 2d. (4) Cross-national research on
privacy technologies is described in Sections 2a iii), 2c and 2d. (5) Exchange of master
and doctoral students between transition and developed countries is dealt with in
Appendix 1 (Human Resources).

	
  
f) Other
(any other activities to report)

	
  
•

Travel grants for transition country delegates to attend privacy conferences. Travel
grants were given to authors and delegates from transition countries who
participated at the following conferences: PAIS 2013 – 6th International Workshop on
Privacy and Anonymity in the Information (Italy); PST 2013 - 11th Annual
Conference on Privacy, Security and Trust (Catalonia); DPM 2013-8th International
Workshop on Data Privacy Management (UK); Citisen 2013-2nd International
Workshop on Citizen Network Sensors (Catalonia).

•

Press releases. The organization of the PST 2013 conference on Privacy, Security
and Trust by the Chairholder in Tarragona resulted in several media releases: 1) the
Chairholder was interviewed by Radio Nacional de España; 2) interviews with the
Chairholder and some of the PST 2013 invited speakers were released on YouTube.
On the other hand, the candidate was interviewed by the “Escritura Pública”
magazine (the magazine of Spain’s notaries) about the war of the lobbies against
privacy regulations. Furthermore, the Chairholder published an op-ed article in the
Catalan newspaper Ara, entitled "Empreses d’internet i supervisió global” ("Internet
companies and global supervision”, Oct. 3, 2013). All those media releases are
collected and available at http://unescoprivacychair.urv.cat/articles.php
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3. Future Plans and Development Prospects:
Outline of action plan for the next biennium and short/medium and long-term development prospects.
Please do not hesitate to refer to difficulties that the Chair has experienced
(Not exceeding 300 words)

	
  
FUTURE PLANS:
	
  
Conference organization. We plan to organize PSD 2014- Privacy in Statistical Databases
(Eivissa, Balearic Islands, Sep. 17-19, 2014). This is the flagship conference of the Chair
and it has been organized by the Chairholder as a Chairman every other year since 2004.
Proceedings will be published in Springer’s Lecture Notes in Computer Science series. More
info : http://unescoprivacychair.urv.cat/psd2014/
	
  
Conference travel grants.	
   The UNESCO Chair awards travel grants to help authors from
transition countries to present their work in privacy conferences. As of this writing, travel
grant agreements have already been established with the following privacy conferences to
be held in 2014 (more agreements are still expected in the coming months):
• PAIS 2014- 7th International Workshop on Privacy and Anonymity in the Information
Society.
Place
and
date:
Athens,
Greece,
March
28,
2014.
http://www.mathcs.emory.edu/pais14/grants.html
• PSD 2014- Privacy in Statistical Databases. Place and dates: Eivissa, Balearic
Islands, Sep. 17-19, 2014.
• Ciberàgora 2014- V Jornades de Seguretat i Estratègia. Place and dates: Tarragona,
Catalonia, early July 2014.
Continuation of the Transactions on Data Privacy journal. In 2014, we plan to publish the
seventh volume of this non-profit open-access refereed journal, as usual consisting of three
issues freely available on-line at http://www.tdp.cat
Research. We plan to:
• Complete and close the CONSOLIDER INGENIO 2010 ”ARES” (extended up to
Sep. 2014) on creation and dissemination of privacy-preserving technologies. The
“ARES” team co-ordinated by the Chairholder (Josep Domingo-Ferrer) consists of
over 100 researchers from 6 universities and is one of Spain's 33 strongest research
teams in all areas.
• Continue our work in the “Data without Boundaries” and “Inter-Trust” projects
(European 7th Framework Programme, 2011-2015), devoted to data privacy.
• Carry on and close the CO-PRIVACY project led by URV (2012-2014)
• Prepare a long research proposal for submission to the Templeton World Charity
Foundation (TWCF). We have been invited to do so after submitting a short proposal
to TWCF.
• Submit research proposals to Horizon 2020, the new framework programme for
research of the European Commission.
• Maintain a good rate of publications and completed Ph.D. theses, as much as
possible by Ph.D. students from transition countries.
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DEVELOPMENT PROSPECTS:
	
  
Short and medium term. The UNESCO Chair in Data Privacy has obtained from the host
institution (Universitat Rovira i Virgili) €7031,08 to fund its activities in 2013. The same
amount is expected for 2014. Furthermore, the host institution (Universitat Rovira i Virgili)
has backed the chair at the highest level (Rector) and has established the Chair as a
research unit within the university. Unfortunately, the financial crisis has forced the
Government of Catalonia to discontinue its funding to all Catalan UNESCO Chairs as of
2013. However, we have managed to secure funding for our activities for the next three
years by using freed-up funds from the European FP7 projects in which we participate
(“Inter-Trust”, “Data without Boundaries”). Freed-up funds are generated when faculty work
in an FP7 project without charging (some of) their labor.
In the mid-term, we plan to obtain funding from the Templeton World Charity Foundation, to
which we are now submitting a research proposal mentioned above.
Long term. The contribution of the host institution is our most stable and baseline funding.
Also, given our success record in raising European research money, we can be confident
that we will continue to be able to generate freed-up funds to support the Chair activities. On
the other hand, we hope that the economic situation will improve and enable the
Government of Catalonia to resume financial support of all Catalan UNESCO Chairs (which
started in 1989). We are now liaising with the other Catalan UNESCO Chairs to lobby the
government in a more effective way. The Chairholder of the UNESCO Chair in Data Privacy
has been appointed as a member of a committee of four Chaidholders that will represent the
Catalan UNESCO Chairs. The UNESCO Chair in Data Privacy has set up a web site for
these chairs located at http://www.catedresunesco.cat .
Regarding visibility, the establishment of the academic journal Transactions on Data Privacy
(http://www.tdp.cat) and the biennial conference series Privacy in Statistical Databases
under the umbrella of the Chair ensure a long-term impact of the Chair.
Expanding activities and broadening partnerships. As mentioned above, as of March 6,
2013, 70 leading European academics active in data privacy, including the Chairholder,
have signed a manifesto to oppose the corporate lobbying aimed at watering down the
forthcoming new European regulation on privacy. See the manifesto and the list of
signatories at http://www.dataprotectioneu.eu. These 70 academics have now become more
than 100 and they are a de facto lobby with the goal to preserve the spirit of the draft
regulation, which we regard as a step forward in protection the privacy of citizens. This is
especially relevant after the recent NSA espionage scandal.
Cooperation with UNESCO. We plan to increase our connection and coordination with
UNESCO headquarters, as agreed in our visits to those headquarters dated March 11, 2013
and July 4, 2013 (details in Section 2e). We can offer privacy technology assessment and
consultancy services on privacy technologies and privacy weaknesses on current
technologies.
On Nov. 7, 2013, all UNESCO Chairs hosted by institutions in Catalonia met in Barcelona
with the aim of co-ordinating their activity and lobbying for funding in a more effective way.
The Chairholder was appointed as a member of a committee of four chairholders that will
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represent the community of Catalan UNESCO Chairs; he will also set up a web site for this
community.
Mobilization of resources. Beyond the €7031.08 funded by the host institution for the
activities of the Chair in 2014, the Chairholder is leading a number of funded research
projects whose freed-up funds will provide another €18000. Hence, the Chair budget for
2014 will stay the same as in previous years. See the list of those projects in Appendix 2
below.

Appendix:
1) Human Resources
	
  
	
  
Status of the Chair in the organizational structure of the host institution. The UNESCO Chair
in Data Privacy enjoys at the host institution (Universitat Rovira i Virgili) the position of a
research unit, the same standing as the pre-existing UNESCO Chair in Intercultural
Dialogue in the Mediterranean and several theme chairs endowed by private corporations.
This can be seen by looking at the host institution's main web page
(http://www.urv.cat/en_index.html), where one can find a link to URV Chairs
(http://www.urv.cat/catedres/en_index.html)	
   and also a direct link to the web site of the
UNESCO Chair in Data Privacy (http://unescoprivacychair.urv.cat).
Number of academic staff in 2013 (all full time).
•

•
•
•
•
•
•

Universitat Rovira i Virgili: 1 full professor, 2 associate professors, 2 tenured
assistant professors, 3 tenure-track lecturers, 10 postdocs (of which 3 Chinese, 1
Greek, 1 Cuban), 9 Ph.D. students (of which 1 Iranian), 3 technicians. Funding
source: host institution.
CSIC-Spain's Higher Research Council: 1 associate research professor, 4 Ph. D.
students. Funding source: partner institution.
Sabanci University, Istanbul, Turkey: 1 associate professor, 2 postdoc researchers.
Funding source: partner institution.
CBS-Statistics Netherlands: 1 senior researcher. Funding source: partner institution.
IDESCAT-Statistics Catalonia: 1 research manager. Funding source: partner
institution.
Destatis-Statistisches Bundesamt, Germany: 1 senior researcher. Funding source:
partner institution.
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Germany: 1 professor.
Funding source: partner institution.

Other partner institutions, without specific research staff commitments, are: UNECEStatistical Division of the United Nations Economic Commission for Europe, INE-Statistics
Spain, INSSE-Statistics Romania, NSI-Statistics Bulgaria, MITYC-Spain's Ministry of
Industry and Commerce.
Number of long-term visiting staff at the host institution (one year or longer).
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•

•

5 postdoc researchers (Dr. Qianhong Wu, China; Dr. Huaqun Wang, China; Dr. Bo
Qin, China; Dr. Rolando Trujillo, Cuba; Dr. Jaime Gaspar, Portugal). Funding
source: host institution (URV).
1 Ph. D. student (Sara Hajian, Iran). Funding source: host institution (URV).

Number of short-term visiting staff at the host institution.
•

1 M. Sc. student (Torben Hansen, Denmark). From Oct. 2013 to March 2014.
Funding source: Aarhus University.

Number of administrative staff at the host institution.
•

1 administrative staff member (Tamar Molina).

	
  
	
  
	
  
2) Financial Resources
Please tick sources of
financial contribution
and specify the
amount in Euros

	
  

[tick]
Host Institution

X

Amount (€)
_____€7031.08 _______

Partner Institution

____________________

Government Body

____________________

Other Public Institution/Body

X

____€18000.00________

(incl. Research Councils)
UNESCO

_____________________

Other UN Agency

_____________________

IGO

_____________________

NGO

_____________________

Industry

_____________________

Other Private	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __	
  _____________________	
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Give details of financial contributions, material resources and space.

	
  
Financial contributions
The UNESCO Chair in Data Privacy received €7,031.08 from the host university for its 2013
activities. In addition, non-charged work of the Chair faculty members in European FP7
research projects “Inter-Trust” and “Data without Boundaries” generated €18,000 that were
added to Chair’s budget.	
  
Material resources
The Universitat Rovira i Virgili has contributed with laboratory and office space, computing
equipment, voice and data communications, as well as other supplies to ensure a smooth
operation of the Chair.

Space placed at the disposal of the Chair.
The Universitat Rovira i Virgili has allocated five research laboratories (with an overall space
of over 200 m2) plus an office for the Chairholder. Those spaces are at the Department of
Computer Engineering and Maths, in the buildings of the School of Engineering and Pilot
Plants, Av. Països Catalans 26, E-43007 Tarragona, Catalonia.
	
  
Synergies with other funding independently raised by the Chair team
The research done by the Chair is co-funded by several R+D projects, which has the
beneficial effect of increasing the visibility of the Chair and the CRISES/URV research group
which underpins the Chair. Among those projects, let us mention: CONSOLIDER INGENIO
2010 “ARES” project (period 2007-2014, budget €5.5 million, funded by the Spanish
government and coordinated by the Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “E-AEGIS” project
(period 2007-2013, budget €0.9 million Euro, funded by the Spanish government and coordinated by the Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “DwB-Data without Boundaries”
project (period 2011-2015, URV budget €107,000, FP7 project funded by the European
Commission); "Inter-Trust - Interoperable Trust Assurance Infrastructure" (period 20122015, URV budget €312,889, FP7 project funded by the European Commission) ; "COPRIVACY" project (period 2012-2014, budget €370,000, funded by the Spanish government
and co-ordinated by the Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer; "Cryptographic techniques for
conciliating security conflicts in VANETs" project (period 2011-2013, funded by the Natural
Science Foundation of China) ; « Research on ID-based massive data distributed PDP in
cloud computing » (period 2012-2014, funded by the Natural Science Foundation of China).
	
  End	
  of	
  the	
  Form	
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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. Fes	
  ciència	
  a	
  la	
  URV-‐	
  Dins	
  el	
  programa	
  NEXES,	
  EstiURV	
  
2. Col·laboració	
  observatori	
  de	
  la	
  igualtat:	
  “Dones	
  científiques	
  i	
  Medicina”	
  
3. Preparació	
  del	
  Workshop	
  de	
  Econosociofísica,	
  celebració	
  Gener	
  2014.	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

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. Ara s’emmarca dins el programa
NEXES URV a les activitats EstiURV.
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.	
  
	
  
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.	
  
	
  
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.	
  
	
  
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.	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

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. 	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
Tota l'activitat es porta a terme a l'edifici IPHES, al Campus
Sescelades de la URV.	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

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

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.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Organització de Workshop de
Econosociofísica
Organització d’un workshop estatal sobre econosociofísica. Es dú a terme al
2014. http://deim.urv.cat/~alephsys/Econosociofisica2014/
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CÀTEDRA DOW/URV DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Desembre 2012- Novembre 2013

Campus Vila-seca de la URV / Novembre 2013

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 01/12/2012 i 30/11/2013, període de vigència de l’actual
conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i Dow Chemical Ibérica.
En aquesta relació i descripció d‘activitats 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.
1)

Projecte

MOUDS:

Mòduls

Universitaris

de

Desenvolupament

Sostenible (desembre 2012 – novembre 2013).
La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible ha continuat
dedicant 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 que 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
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.
Actualment la col·lecció compte amb un total de 9 mòduls en català, 8
dels quals disponibles en castellà i 3 en anglès:
 Fem més sostenible el nostre desenvolupament.(NOU)
 Desenvolupament humà i canvi ambiental.(NOU)
 Població mundial i desenvolupament sostenible.
 Els riscos naturals.
 Recursos naturals i fonts d’energia.
 L’aigua: recurs natural imprescindible.
 L’impacte ambiental de les activitats econòmiques (I): agricultura i
indústria.(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) Activitat Setmana de la Ciència URV 2012: Ethica, el joc de les
finances ètiques (desembre 2012).
L’activitat proposada des de 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: Juguem de manera responsable! ETHICA, joc de
taula per al desenvolupament sostenible.
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.
Ethica, és un joc de taula per explorar l'impacte econòmic, social i
ambiental de les activitats bancàries, les inversions i els negocis, que 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:
 Aprendre com els estalvis personals i les inversions afecten altres
persones, al conjunt del planeta i a l'economia.
 Entendre els pros i els contres de les inversions i els tipus d'estalvi, i
els seus nivells de risc financer, social i ambiental.
 Ser capaços de prendre decisions de forma més informada i ètica
sobre inversions social i ambientalment responsables.

 Entendre com els diners poden ser una eina per assolir el
desenvolupament sostenible.
3) Activitats organitzades al Campus Terres de l’Ebre de la URV en el
marc de l’exposició “L’aigua que treu la fam” (gener – febrer 2013).
Des del mes de novembre de 2012 i fins el mes de febrer de 2013
l’exposició “L’aigua que treu la fam”, produïda per la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat de la UPC, es va poder visitar al vestíbul del Campus Terres
de l’Ebre de la URV. Això va ser possible gràcies a l’esforç conjunt de
l’Antena Cultural de la URV a Tortosa, el Centre de Cooperació al
Desenvolupament

–

URV

Solidària

i

la

Càtedra

Dow/URV

de

Desenvolupament Sostenible.
En paral·lel es van organitzar dues activitats:
- 13 de gener: presentació del documental “Moravia: La Ruta de la
Esperanza”. Al acte han estat presents el director del documental, Matías
Boero; el director de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, Jordi
Morató; el director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament
Sostenible, Òscar Saladié i la responsable de l’Antena Cultura de la URV a
Tortosa, Núria Gil.
- 7 de febrer: conferència “La privatització de l’aigua: austeritat o
sabotatge social”, a càrrec de Pedro Arrojo, professor emèrit de la
Universidad de Zaragoza i fundador de la Fundació Nova Cultura de
l’Aigua. L’Aula Magna del Campus Terres de l’Ebre va acollir una
setantena de persones vingudes de les quatre comarques de les Terres de
l’Ebre per tal d’escoltar al Dr. Arrojo qui, en la seva intervenció, va
explicar i argumentar a quines conseqüències (negatives) ens aboca la
privatització de l’aigua, ja sigui directament del recurs o bé de la seva
gestió, amb exemples tant de casa nostra com de països en vies de
desenvolupament. L’acte va ser presidit per la Dr. Encarnació Ricart,
vicerectora de Societat i Relacions Institucionals de la URV; acompanyaa
pel Dr. Xavier Farré, sots-director del Campus Terres de l’Ebre; la Sra.

Beatriz Viñuela, regidora de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de
Tortosa; el Dr. Jordi Morató, coordinador de la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat de la UPC i el Dr. Òscar Saladié, director de la Càtedra
Dow/URV de Desenvolupament Sostenible.
4)

Participació

Sostenibilización

en

el

“I

Curricular:

Encuentro

Diseñando

la

Universitario
Educación

sobre

para

una

Sociedad Sostenible” (gener 2013).
El dies 24 i 25 de gener de 2013 va tenir lloc a la Universidad Europea de
Madrid

(Villaviciosa

de

Odón)

el

“I Encuentro

Universitario

sobre

Sostenibilización Curricular: Diseñando la Educación para una Sociedad
Sostenible”. El Dr. Òscar Saladié, director de la Càtedra Dow/URV de
Desenvolupament Sostenible, va presentar la comunicació “La diagnosis
como primera fase del proceso de ambientalización curricular en la
Universitat Rovira i Virgili”.
Un total de cinc línies estratègiques conformen el Pla de Medi Ambient de
la URV. La cinquena i darrera d’aquestes línies és l’ambientalització
curricular, que té com a objectiu la incorporació de la visió sostenibilista
en el currículum pedagògic. La diagnosi sobre la presència dels aspectes
ambientals i de sostenibilitat a la docència és la primera fase del procés
d’ambientalització curricular. El seu objectiu és quantificar, analitzar i
valorar aquesta presència. Aquesta diagnosi s’ha dut a terme a partir d’un
treball exhaustiu de recopilació de la informació referent a la docència que
els diferents organismes i institucions de la URV posen a disposició de la
comunitat universitària.
5) Taller d’Ethica al Campus Catalunya, organitzat per Barcelonya i
la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible (març 2013).
Dilluns 11 de març de 2013 va tenir lloc al Campus Catalunya de la URV
un taller sobre finances ètiques, destinat a educadors, facilitadors,
professors i públic en general. Ethica és un joc de taula, de rols i
simulacions, dissenyat per promoure i estimular l'aprenentatge sobre les

finances ètiques. Es pot interpretar el rol de banquer o de família, i l'acció
del joc fomenta la reflexió i el debat entre els participant sobre com
d'ètiques són les nostres finances. Va ser un taller dirigit a totes aquelles
persones

interessades

en

explorar

el

paper

dels

diners

en

el

desenvolupament d'un món més just i més sostenible. Més d'una dotzena
de participants van aprendre a utilitzar aquesta eina lúdica, pedagògica i
innovadora i es van formar com a facilitadors que podran organitzar les
seves pròpies sessions del joc.
Què hi van aprendre?
 Dinamitzar una sessió d'Ethica amb grups de joves o adults.
 Promoure i coordinar el debat sobre les decisions econòmiques i
com afecten a les persones i al planeta.
 Aplicar

tècniques

de

dinamització

de

grups

per

estimular

l'aprenentatge sobre els diners i l'impacte de les inversions i els
estalvis.
 Conèixer recursos pedagògics (vídeos, jocs, multimèdia) per integrar
les finances ètiques als teus programes educatius.
 Connectar amb altres professionals que promouen l'economia social.
6)

Participació

de

la

Càtedra

Dow/URV

de

Desenvolupament

Sostenible en el Curs Dow/ETSEQ 2013 (març 2013).
Dijous dia 14 de març es va dur a terme el Curs Dow 2013 a les
instal·lacions de Dow Chemical Ibèrica a Tarragona, dirigit als alumnes de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) i que va comptar
amb la participació de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament
Sostenible.
Un cop feta la presentació institucional per part dels membres de Dow, el
Dr. Òscar Saladié director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament
Sostenible, va fer un breu presentació sobre els objectius i les activitats
dutes a terme des de la Càtedra, per posteriorment fer una conferència

sobre la necessitat de fer més sostenible el nostre desenvolupament. El
públic assistent va poder veure els elements que configuren el fràgil
equilibri del medi natural, la ocupació poc planificada del territori de les
últimes dècades i les pautes de consum de la societat occidental. A més,
s’animava als estudiants a pensar en l’estalvi i l’eficiència del nostre
consum quotidià o en la substitució d’aquest per un altre model, com a
fites per assolir un desenvolupament més sostenible.
Tot seguit, els assistents a les jornades van participar en dues activitats.
Al matí un taller sobre finances ètiques dinamitzat per dos dels
col·laboradors de la Càteddra Dow/URV, Beatriz Felipe i Joan Jurado,
mitjançant el joc Ethica de la cooperativa de formació i comunicació per la
sostenibilitat Barcelonya. Els assistents van explorar el paper dels diners
en el desenvolupament d'un món més just i més sostenible, les
característiques de les finances a nivell mundial i què se’n fa dels seus
diners quan els dipositen a un banc. Es tracta d’una activitat molt
participativa i en la que es fomenta el debat, mitjançant una representació
lúdica i esquemàtica de la realitat. És per tant, un recurs pedagògic per
integrar les finances ètiques als programes educatius.
Per la tarda es va procedir a la projecció d’un documental de caràcter
ambiental i en finalitzar es va obrir un debat centrat en la qüestió de la
mobilitat sostenible.
7)

Participació

a

les

“Jornades

interdisciplinars

d’experiències

educatives, eines TIC a l’aula i cartografia digital” (abril 2013).
Dimecres dia 3 d'abril va tenir lloc la primera sessió de les "Jornades
interdisciplinars d'experiències educatives, eines TIC a l'aula i cartografia
digital", organitzades per “Georecursos: recursos educatius en geografia”,
un grup de treball sobre didàctica de la geografia adscrit a l'Institut de
Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Rovira i Virgili.
En el marc d'aquesta activitat el Dr. Òscar Saladié, director de la Càtedra
Dow/URV de Desenvolupament Sostenible, va impartir la conferència

"Eines per treballar la sostenibilitat a l'aula". Després de contextualitzar la
necessitat de fer més sostenible el nostre desenvolupament, va indicar
diferents organismes nacionals i internacionals on es poden treballar les
qüestions relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat (població,
assentaments, aigua, residus, emissions de CO2, etc.). També va
presentar

el

projecte

MOUDS

de

la

Càtedra

Dow/URV

de

Desenvolupament Sostenible, així com una de les darreres activitats
realitzades, el taller “Ethica: el joc de les finances ètiques”.
8)

IV

Concurs

de

Fotografia

de

la

Càtedra

Dow/URV

de

Desenvolupament Sostenible (febrer – abril 2013).
El mes de febrer es va convocar el IV Concurs de Fotografia de la Càtedra
Dow/URV

de

Desenvolupament

Sostenible,

un

cop

més

amb

la

col·laboració de la Facultat de Química de la URV. En aquesta edició el
lema va ser:"Millorem el nostre entorn amb hàbits més sostenibles". La
temàtica

d'enguany

va

convidar

a

reflexionar

sobre

el

grau

de

sostenibilitat dels nostres hàbits. Les fotografies s’havien de basar en la
relació entre l'activitat quotidiana i l'impacte que aquesta genera sobre el
medi, tot incidint en aquells hàbits que destaquin per ser més sostenibles
i per tant fomentin la millora de l'entorn i el desenvolupament sostenible.
Les fotografies havien de reflectir la importància d'un canvi d'hàbits de
mobilitat, de consum, d'oci, etc. per reduir l'impacte d'aquestes activitats,
preservar la salut del nostre entorn i fomentar la justícia social. Es van
presentar un total de 70 fotografies.
El jurat del concurs va estar format per un representant de Dow Chemical
Ibèrica a Tarragona, un representant de la Facultat de Química de la
Universitat Rovira i Virgili i un representant de la Càtedra Dow/URV de
Desenvolupament Sostenible. El jurat va comptar amb l'assessorament del
fotògraf Joan Güixens del Vendrell.
L'acte d'entrega dels premis va tenir lloc el dimecres dia 24 d'abril durant
les VI Jornades sobre Química Verda, presidit pel Dr. Joan Igual (Degà de
la Facultat de Química) i amb la presència del Sr. Josep Boronat (Cap de

Relacions Institucionals de Dow Chemical Ibèrica a Tarragona) i del Dr.
Òscar Saladié, director de la Càtedar Dow/URV de Desenvolupament
Sostenible.
Els premiats van ser:
- 1r premi: Ramon Rodríguez Leor -"Està en les nostres mans"
- 2n premi: Francisco Martínez Espinar -"Ús eficient de l'energia"
- 3r premi: Raquel Santos Lacueva -"Muévete sosteniblemente"
9) La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible patrocina les
VI Jornades sobre Química Verda (abril 2013).
Els dies 24, 25 i 26 d'abril van tenir lloc les VI Jornades sobre Química
Verda, organitzades per la Facultat de Química de la Universitat Rovira i
Virgili i que van comptar amb el patrocini de la Càtedra Dow/URV de
Desenvolupament Sostenible. En aquesta edició el lema de les Jornades
va ser: "La química per un entorn més sostenible".
El primer dia d'aquestes jornades, i per tercer any consecutiu, va tenir lloc
el lliurament de premis del Concurs de Fotografia organitzat per la
Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible.
Divendres dia 26 a la tarda el Dr. Òscar Saladié, director de la Càtedra
Dow/URV de Desenvolupament Sostenible, va participar a les JQV amb
un taller sobre la sostenibilitat dels nostres hàbits, especialment pel que
fa la mobilitat.
10) Presentació de l’estudi “L’impacte econòmic de l’energia eòlica a
escala local a Catalunya. Estudi comparatiu” (abril 2013).
Amb la col·laboració del Centre d’Estudis en Dret Ambiental de la URV,
dilluns dia 29 d'abril a les 16 hores a la Sala de Graus del Campus
Catalunya de la URV es va presentar l'estudi "L'impacte econòmic de
l'energia eòlica a escala local a Catalunya. Estudi comparatiu", realitzat

per Sergi Saladié, professor del Departament de Geografia de la URV, per
encàrrec de l'Ajuntament de la Granadella.
Els objectius de l'estudi han estat:
 Analitzar els discursos teòrics que sobre els beneficis de les
instal·lacions eòliques es realitzen des de les administracions
públiques i les empreses promotores.
 Analitzar l'impacte econòmic de l'energia eòlica a escala local a
Catalunya, a través de la consulta als ajuntaments que tenen
instal·lacions eòliques als seus termes municipals per analitzar-ne
els ingressos anuals que reben d'aquesta activitat econòmica.
 Analitzar si existeix una correlació entre ingressos i territoris de
Catalunya.
 Comparar els discursos teòrics d'administració pública i promotors
amb les xifres obtingudes dels ajuntaments.
 Realitzar una sèrie de recomanacions sobre com millorar els
ingressos municipals procedents de l'activitat generada pel les
instal·lacions eòliques.
11) Estada del Dr. Òscar Saladié, director de la Càtedra Dow/URV de
Desenvolupament Sostenible, a la Universidad Iberoamericana de
Puebla, Mèxic (abril – juny 2013).
El Dr. Òscar Saladié, professor del Departament de Geografia de la URV i
director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible, va
realitzar una estada a la Universidad Iberoamericana Puebla (Mèxic), entre
els dies 29 d’abril i 13 de juny de 2013, on ha participat a les activitats
desenvolupades en el marc del Programa Interdisciplinar en Medio
Ambiente (PIMA) d’aquesta universitat mexicana, que dirigeix el Dr.
Benjamín Ortiz.
El PIMA ha estat guardonat aquest any 2013 amb el premi nacional
mexicà en matèria de medi ambient, concretament en la categoria de

“Educación Ambiental Formal”. El PIMA comprèn la llicenciatura en
Ciències Ambientals i Desenvolupament Sostenible, el Màster en Estudis
del Canvi Climàtic i el programa de doctorat en Desenvolupament, Medi
Ambient i Territori, així com també en forma part el Laboratori de Canvi
Climàtic i Ordenació del Territori.
Finalment, mencionar que durant l’estada del Dr. Saladié a la Universidad
Iberoamericana Puebla, es van fixar les bases per establir una conveni de
col·laboració entre aquesta universitat mexicana i la Universitat Rovira i
Virgili. Aquest conveni ha estat signat durant el mes d’octubre de 2013
pels Rectors de les dues universitats.
12) Curs d’Estiu URV 2013. “Turisme eina de cooperació per a un
desenvolupament sostenible. Realitat o ficció?” (juliol 2013)
Entre els dies 1 i 5 de juliol de 2013 va tenir lloc al Campus Catalunya de
la Universitat Rovira i Virgili el curs d'estiu URV 2013 "Turisme: eina de
cooperació per a un desenvolupament sostenible. Realitat o ficció?",
coordinat per la Dra. Marta Nel·lo, professora del Departament de
Geografia de la URV.
Aquest curs va comptar amb la col·laboració de la Facultat de Turisme i
Geografia de la URV, el Centre de Cooperació URV Solidària, COODTUR i
la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible. La Càtedra
Dow/URV de Desenvolupament Sostenible va convocar un total de 12
beques. Aquestes consistien en la meitat del preu de la matrícula del curs
d’estiu.
El curs, en el qual hi va haver un total de 19 inscrits, va comptar amb
ponents experts en l'àmbit del turisme, la cooperació i el desenvolupament
sostenible, tant de la pròpia Universitat Rovira i Virgili com també d'altres
centres universitaris: Universidad de Jaén, Leeds Metropolitan University,
Universitat de Barcelona, Universitat d'Alacant, Universitat Oberta de
Catalunya, Universitat de València , Universidad de La Laguna i Escuela
Universitaria de Turismo de Altamira. De la mateixa manera també hi van

participar membres d'organitzacions com Fórum Turismo Responsable, el
Centre de Cooperació URV Solidària, SETEM o Viatges Solidaris Agència
Tarannà.
13)

Realització

d’un

informe

sobre

les

activitats

i

accions

desenvolupades des de la URV per promoure el desenvolupament
sostenible (setembre 2013).
Aquest informe va ser enviat al grup de treball de la International
Association

of

Universities

(IAU)

sobre

Educació

Superior

i

Desenvolupament Sostenible. La informació recopilada per aquest grup de
treball de la IAU serà presentada a la “IAU 2014 International Conference”
(19-21 de març de 2014; Iquitos, Perú), que porta per títol: Blending
Higher Education and Traditional Knowledge for Sustainable Development.
També es presentarà al “UNDESD World Conference” (UN decade of
Education for Sustainable Development), que tindrà lloc durant el mes de
novembre de 2014 al Japó.
El Director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible és ha
estat designat com a persona de contacte de la URV amb aquesta
institució en relació a temes d’educació pel desenvoluplament sostenible.
14) Col·laboració amb l’Aula de Cine de la URV en l’organització del
cicle “El medi ambient en el cinema: entre la ficció i el documental”
(octubre 2013).
L'Aula de Cinema de la URV ha organitzat, amb la col·laboració de la
Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible, el cicle "El medi
ambient en el cinema: entre la ficció i el documental".
Aquest cicle va tenir lloc durant el mes d'octubre de 2013 amb les
següents projeccions:
- Dimecres 2 d'octubre: "Soylent green" (1973). Dir. Richard Fleischer.
- Dimecres 9 d'octubre: "Koyaanisqatsi" (1983). Dir. Godfrey Reggio.

- Dimecres 16 d'octubre: "Un lugar en el mundo" (1992). Dir. Adolfo
Aristarain.
- Dimecres 23 d'octubre: "La hora 11" (2007). Dir. per Nadia Conners i
Leia Conners Petersen.
Finalment, dimecres 30 d'octubre va tenir lloc un debat final sobre la
temàtica del cicle en el seu conjunt i comentant les pel·lícules projectades
amb un representant de l'Aula de Cinema de la URV i amb el director de la
Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible, el Dr. Òscar Saladié.
15) La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible col·labora
en la publicació del llibre “Retos y realidades de la adaptación al
cambio climático. Perspectives técnico-jurídicas” (octubre 2013).
Sota la direcció de la Dra. Susana Borràs, professora de Dret
Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i
Virgili i coordinadora del Màster en Dret Ambiental de la URV, s'ha
publicat el llibre "Retos y realidades de la adaptación al cambio climático.
Perspectivas técnico-jurídicas" (Thomson-Reuters Aranzadi).
El llibre, a més d'una presentació a càrrec del Dr. Martí Boada, consta
d'un total d'onze aportacions distribuïdes en tres capítols:
1. Los impactos del cambio climático y su adaptación.
2. Marco jurídico y las políticas de adaptación al cambio climático.
3. La gobernanza para la adaptacón al cambio climático.
El

Dr.

Òscar

Saladié,

director

de

la

Càtedra

Dow/URV

de

Desenvolupament Sostenible, és l'autor de la primera aportació al capítol
1, que porta per títol "El cambio climático es una realidad y no adaptarse
supone un riesgo".
La publicació del llibre ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el
Centre d'Estudis en Dret Ambiental de Tarragona, el Departament de Dret
Públic de la URV, la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d'Estudis de Dret Local i
la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible.

16) Participació en la “Setmana Europea de Prevenció de Residus”
(novembre – desembre 2013)
Per segon any consecutiu, la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament
Sostenible participarà a la “Setmana Europea de Prevenció de Residus”,
coordinada a casa nostra per part de l’Agència de Residus (16-22 de
novembre).
L’activitat proposada des de la Càtedra Dow/URV és l’exposició: “Què en
fèiem de la brossa? Els antics abocadors de residus de la comarca de la
Ribera d’Ebre”. On anaven els residus generats a les diferents localitats de
la Ribera d’Ebre abans de la construcció i l’entrada en funcionament l’any
1994 del primer 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 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.
L’exposició es podrà visitar al CRAI del Campus Vila-seca de la Universitat
Rovira i Virgili entre els dies 6 de novembre i 20 de desembre de 2013.
17) Participació en els “Dijous cooperactius” (novembre – desembre
2013)
La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible participarà per
primer cop en l’edició del curs 2013-2014 dels “Dijous cooperactius”,
organitzats pel Centre de Cooperació – URV Solidària. A més de la Càtedra
de Desenvolupament Sostenible, aquesta edició dels “Dijous cooperactius”
comptarà amb la participació del Centre d’Estudis en Dret Ambiental i
l’Ajuntament de Tarragona. La temàtica a analitzar serà el canvi climàtic
com a fre al desenvolupament. En total hi haurà 4 sessions: 19 de
novembre, 26 de novembre, 3 de desembre i 10 de desembre.

18) Participació en conferències i debats.
- Conferència “Fem més sostenible el nostre desenvolupament” a l’Institut
d’Estudis Vallencs. Divendres dia 22 de febrer. Sala d'actes de l'Institut
d'Estudis Vallencs (Valls). L'acte va ser organitzat pel grup de Joves
Aspirants Vallencs amb el suport de l'Institut d'Estudis Vallencs.
- Debat en relació a la projecció del documental Watershed. Centre
Cultural de Cambrils, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua. En el marc
del Dia Mundial de l'Aigua, el passat divendres dia 22 de març a les 19.15
hores i al Centre Cultural de Cambrils va tenir lloc la projecció del
documental Watershed, dirigit l'any 2012 per Mark Decena Aquesta
activitat, organitzada per l'Ajuntament de Cambrils, va comptar amb la
col·laboració de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible.
- Conferència: “Vivimos en entornos sostenibles?”. Divendres dia 5 d'abril
a l'Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia del Campus Vila-seca
de la URV. Van assistir-hi alumnes de l'Institut Vila-seca així com també
alumnes de l’Institut Los Colegiales de la localitat andalusa d'Antequera.
- Conferència “Fem més sostenible el nostre desenvolupament” a l’Institut
Julio Antonio de Móra d’Ebre. Dilluns dia 8 d'abril.
- Conferències per Sant Jordi (23 d’abril) a Vila-seca i Sant Jaume dels
Domenys. Conferències sobre les qüestions ambientals i la necessitat que
el nostre desenvolupament sigui més sostenible: utilització dels recursos
naturals, ocupació del territori i gestió dels residus, entre altres aspectes.
La primera va tenir lloc a les 6 hores de la tarda al Centre cultural de Vilaseca, en el marc de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran de la
URV que es troba en aquella població del Tarragonès. La segona
conferència va tenir lloc a les 8 hores del vespre a la Sala d'Actes de la
Cooperativa Agrícola de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès).
L'activitat va estar organitzada per la Llinyola-Associació de dones de Sant
Jaume dels Domenys, en el marc de les activitats programades per
aquesta associació amb motiu de Sant Jordi.

- Conferència a la bibliteca Mestra Maria Antònia (Torredembarra).
Dimarts dia 18 de juny. Organitzada conjuntament pels departaments de
cultura i de medi ambient d’aquesta localitat del Tarragonès.
- Conferències a Fontscaldes i a la Palma d’Ebre. Divendres dia 2 d'agost.
La primera a Fontscaldes (Alt Camp) a les set de la tarda i la segona a la
Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre) a dos quarts d'onze de la nit. El títol de la
primera conferència fou "Els impactes del canvi climàtic en l'agricultura".
Es va fer en el marc de les festes majors de Fontscaldes i convidat per la
Cooperativa Agrícola. La segona conferència es va fer a l'interior de
l'església romànica de la Palma d'Ebre en el marc del "Cicle de Xerrades a
la fresca 2013", que des de fa 13 anys organitza l'Associació Cultural
l'Espona, d'aquesta població de la Ribera d'Ebre. El títol de la conferència
va ser, "Fem més sostenible el nostre desenvolupament: la gestió dels
residus domèstics".
19) Recull de premsa
a) Articles d’opinió:
- Del porc sí que es pot aprofitar tot. (Diari de Tarragona, 21 d'octubre de
2013)
- Què hem de fer amb la brossa? (Diari de Tarragona, 12 de juliol de 2013)
- L'excel·lència també implica ser sostenibles. (Diari de Tarragona, 5 de
juny de 2013)
- Compte com gestionem en l'aigua! (Diari de Tarragona, 22 de març de
2013)
- El turisme i els turistes s'han d'adaptar al canvi climàtic (Diari de
Tarragona, 23 de febrer de 2013)
- Energies renovables i sostenibilitat. (Diari de Tarragona, 15 de febrer de
2013)
b) Aparicions puntuals en els mitjans
- Programa "Dotze qüestions” de TAC 12 (9 d'octubre de 2013).
Terratrèmols a l’Ebre.
- Telenotícies Comarques (11 de març de 2013). Recàrrega dels aqüífers
del Camp de Tarragona.

- La Vanguàrida (4 de gener de 2013). Ambaixadors del verd: Òscar
Saladié (Director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible)
i Lluc Torcal (Prior del Monestir de Poblet) reflexionen sobre el model de
reconversió ecològica del monestir de Poblet

.

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 2013, 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 2013, 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, IV
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 7
de febrer de 2013 i va finalitzar el 20 de juny de 2013, amb un programa de 6 sessions
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(24 hores lectives) i 74 alumnes matriculats, dels quals 20 són personal de
l’Ajuntament de Reus i de les seves empreses municipals amb beca total de matrícula
finançada per la Càtedra (curs 2012-2013).


Organització del Seminari de Liberalisme realitzat a Tarragona els dies 15 de maig i 3
de juny de 2013.



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 20122013).



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 2012-2013).



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 2012-2013).



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, III edició (curs 2012-2013).



Suport a la impartició del Mestratge en gestió i dret local, V edició, organitzat per
l’EAPC, URV, UAB, UdG i UdL (bienni 2012-2014), en particular el DP/EU en dret
urbanístic.

- 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 dóna suport des de la Càtedra (curs 2012-2013).



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
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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), 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); De escribanos a secretarios, interventores y tesoreros: historia,
evolución y régimen jurídico actual de los funcionarios de administración local con
habilitación de caràcter nacional (Joan Anton Font Monclús, dir. Judith Gifreu); Mecanismos
y técnicas de mejora de la calidad en la Administración local (Pedro Espaulella Afán de
Rivera, dir. Judith Gifreu); Protección del patrimonio histórico artístico y desarrollo
urbanístico sostenible (Mari Cruz Gallardo Ruiz, dir. Judith Gifreu); La organización
territorial y la planta municipal catalana en el marco de la reforma legal del régimen local
(Xavier Forcadell, dir. Judith Gifreu); El règim d’energies renovalbes i els ens locals (Enric
Ollé,dir. Josep Ramon Fuentes); La reforma de les administracions territorials: el cas
francès (Rafel de Yzaguirre Pabolleta, dir. Josep Ramon Fuentes); La contractació
administrativa com a e-administració: la creació de centrals de compres (Josep Zamora
Barceló, dir. Josep Ramon Fuentes); Implantació d’un servei de seguretat i prevenció en
una administració pública (Miquel Vendrell García, dir. Josep Ramon Fuentes); L’impacte de
la Directiva de Serveis a l’activitat i a la normativa administratives municipals (Manuel
Sanmartín Sunyer, dir. Josep Ramon Fuentes).






Defensa de la tesi doctoral del Sr. Francesc Cid Grau (dir. Josep Ramon Fuentes)
sobre “L’administració supramunicipal com a prestadora básica de serveis als municipis,
en particular els de menys població: Especial referencia al Servi d’Assistència
Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona”.
Defensa de tesi doctoral de Francisco Montoya Font “Propuesta de metodología para la
determinación del límite interior del dominio público marítimo-terrestre en algunso
supuestos” (dir. Josep Ramon Fuentes).
Defensa de tesi doctoral de Marina Rodríguez Beas “El comerç a l’ordenament jurídic
espanyol. L’urbanisme comercial i la sostenibilitat urbana” (dirs. Judith Gifreu Font i
Lucía Casado)

- 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).



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).
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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





Participació en la redacció i direcció del llibre Esquemas de Procedimiento
Administrativo, Tomo IX, Tirant lo Blanch, 2013, ISBN: 978-84-9033-288-7.
Participació en la redacció i direcció del llibre CASADO CASADO, L., FUENTES I
GASÓ, J. R. i GIFREU FONT, J. (dirs.), Prestación de Servicios, Administraciones
Públicas y Derecho Administrativo. Especial referencia al Derecho ambiental, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2013. ISBN: 9788490334959 (format paper). ISBN:
9788490334966 (format electrònic).
Participació en la redacció del llibre Observatorio de políticas ambientales 2012.
ISBN: 978-84-9014-172-4.

- Altres


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

Reus, 29 de novembre de 2013
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0. Introducció
La Càtedra Internacional URV/Repsol d'Excel·lència en Comunicació realitza activitats de formació
superior, de recerca i de comunicació social de la ciència. La càtedra projecta internacionalment la
recerca científica i transfereix coneixement a la societat, alhora que prestigia la comunicació com a
disciplina acadèmica i reforça l’estructura institucional de la URV.
La recerca en comunicació i sobre les seves interaccions amb les dimensions socioeconòmica, política i
cultural, en el context de Tarragona en particular i de Catalunya en general, millora la qualitat ètica i
estètica de les pràctiques comunicatives actuals, tan 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.
Missió
La càtedra té com a missió la generació i socialització del coneixement en l'àmbit de la comunicació
social des d’una perspectiva centrada en l'excel·lència professional dels continguts i de les pràctiques
comunicatives de les societats contemporànies avançades.
Objectius


Generar coneixement de qualitat i socialment rellevant entorn de la comunicació social en les
seves múltiples formes i canals.



Promoure bones pràctiques tan 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.

Les activitats de la càtedra Internacional URV/Repsol d'Excel·lència en Comunicació es concreten en
tres àmbits: docència, recerca i divulgació.


Docència: seminaris pràctics d'excel·lència comunicativa impartits per professionals i experts
de trajectòria reconeguda i dirigits als alumnes de màster i de doctorat.



Recerca: cofinançament d’investigacions sobre temes de rellevància social i intel·lectual



relacionats amb les línies de recerca d’ASTERISC: comunicació de risc i estudis culturals.
Divulgació: organització de congressos internacionals, edició de la Catalan Journal of
Communication and Cultural Studies (CJCS), comunicació científica i realització de continguts
audiovisuals.

El conveni de tres anys per als cursos 2011-2013, signat pel rector de la URV, Francesc Xavier Grau, i
pel director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Joan Pedrerol, venç el pròxim 29 de
juny de 2014. Atesos els canvis previstos a la URV i a Repsol es proposa que la renovació del
conveni, ampliat al període 2014-2018 (cinc cursos), sigui signada pel rector que serà elegit en les
pròximes eleccions i pel nou director del Complex Industrial de Tarragona, Josep Francesc Font
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1. Docència
1.1. Nou Doctorat i centre de recerca en Antropologia i Comunicació
El curs 2013-2014, fruit de la reorganització dels programes de doctorat a la URV, el doctorat de
Comunicació i el d’Antropologia s’han integrat en un únic títol amb l’objectiu de millorar la qualitat
científico-acadèmica dels programes existents. A més, ASTERISC participa en el nou Centre de
Recerca en Antropologia Mèdica (MARC) , que es va gestar durant el 2013 i es va presentar el 22 de
gener de 2014 al Campus Catalunya.

1.2. Màster en Continguts Televisius d’Entreteniment
El Màster en continguts televisius d’entreteniment s’ha posat en marxa el curs 2013-2014 amb
l’objectiu de proporcionar als participants la formació adequada en els àmbits de la creació i producció
de continguts audiovisuals d'entreteniment i en el de la seva comercialització a nivell nacional i
internacional.
El màster s'organitza a partir de dos diplomes d'especialització 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 televisiva i
desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit.
El màster es desenvolupa en les instal·lacions de Gestmusic-Endemol, a Barcelona, i en les de la URV,
a Tarragona, i està impartit tan per professorat universitari com per professionals de la petita pantalla,
responsables d’alguns dels programes amb més èxit de la televisió contemporània a l'Estat espanyol.
La col·laboració amb Gestmusic-Endemol permet disposar d'instal·lacions i materials d’aquesta
productora i de les seves empreses col·laboradores, actualitzar els continguts del màster i oferir
pràctiques a la finalització dels estudis, segons la demanda del sector o dels propis alumnes.
Aquest curs, la Càtedra ha convocat beques de 1.500 € per a quatre alumnes del màster a partir del
següents criteris de selecció dels candidats: a) Titulació de grau o equivalent afí a la temàtica del
màster: Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques (3 punts), b)
currículum Vitae (fins a 3 punts), c) nivell de coneixement de l’anglès (1 punt) i, d) trobar-se en
situació d’atur (1 punt)
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1.3. Patrocini del MASTERDEC
El patrocini de la Càtedra consta 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.

-

Els becaris que han rebut ajudes de la Càtedra (1.500 € cadascun) per cursar el MASTERDEC el
curs 2013-2014 han estat:

-

María Alejandra Arrellaga (Paraguai)

-

Javier Mayorga (Colòmbia)

-

Ileana Zeler (Itàlia)

-

Andrea Szabova (Eslovàquia)
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2. Recerca
2.1. Projectes en desenvolupament
Participació en projectes R+D competitius
Títol del projecte: FoodRisC. Benefit/risk perception and communication in the food chain
Investigador/a principal d’aquest projecte: Patrick Wall (Jordi Farré Coma per la URV)
Entitat finançadora: European Commission

Referència de la concessió: FP7-KBBE-

Entitats participants: URV, University of Bath, University of Southampton,

2009-3-245124

Hylobates, White October,
ISCTE-IUL; CIS-IUL, University of Twente, Free University of Berlin, EUFIC,
University College Dublin, Focus Biz, University of Surrey, Ghent University, Food
and veterinary Service, School of Business and Manegement, University Of London
Duració: de 01/06/2010

fins a 31/10/2013

Títol del projecte: Uso e influencia de los social media y la comunicación 2.0 en la toma de decisiones turísticas y en la imagen
de marca de los destinos
Investigador/a principal d’aquest projecte: Assumpció Huertas Roig
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad

Referència de la concessió: CSO2012-

Entitats participants: URV, University of Surrey, University of Wales Institute,

34824

Universidad de Málaga, Universidad de Vigo

Duració: de 01/01/2013

fins a 31/12/2015

Títol del projecte: 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
Investigador/a principal d’aquest projecte: Paul Capriotti Peri
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referència de la concessió: CSO2011-

Entitats participants: URV, Universidad de Alicante, Universidad de Murcia,

25163-1

Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Málaga, Universidad de Vigo
Duració: de 01/01/2012

fins a 31/12/2014

Títol del projecte: La construcción mediática de los conflictos políticos y territoriales en España: estudio de los discursos y de
las narrativas
Investigador/a principal d’aquest projecte: Enric Castelló Cogollos
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Referència de la concessió: CSO2010-

Entitats participants: URV, URL, Universitat de Valencia, Universidade de Vigo,
Universidad de Valladolid, Universitat de Vic, University of West Scotland,
Glasgow Caledonian University, Universiteit Antwerpen, Université Franche
Comté
Duració: de 01/01/2011

fins a (prorrogat a 30/06/2014)
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2.2. Publicació d’articles acadèmics
Articles en revistes amb avaluació externa
Autors/res (per ordre de signatura): Capriotti, P.
Títol: Managing strategic communication in museums. The case of Catalan museums
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Comunicación y sociedad, 26 (3), 98-116
Any: 2013

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): JCR 2012

Quartil i àrea (SCI/SSCI): 0,439

Altres índexs de qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte): SCOPUS, CARHUS+
ISSN: 1386-6710
Autors/res (per ordre de signatura): López, B.
Títol: Creating fear: the social construction of human Growth Hormone as a dangerous doping drug
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): International review for the sociology of sport, 48 (2), 220-237
Any: 2013

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): JCR 2012

Quartil i àrea (SCI/SSCI): 1,125

Altres índexs de qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte): SCOPUS
ISSN: 1012-6902
Autors/res (per ordre de signatura): Castelló, E.
Títol: Disrupting ‘Wills to Truth’. How Catalan Documentary Contributed to the Democratization of Spanish Civil War
Narratives
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Memory Studies, on-line first, November 7th. Doi. 10.1177/1750698013508195
Any: 2013
Índex d’impacte (SCI/SSCI): JCR 2012

Clau (A: article, R: review): A
Quartil i àrea (SCI/SSCI): 0,648

Altres índexs de qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte): SCOPUS
ISSN: 1750-6980
Autors/res (per ordre de signatura): Tortajada, I.; Araüna, N.; Martínez, I.
Títol: Advertising stereotypes and gender representation in social networking sites
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Comunicar, 41, 177-186
Any: 2013
Índex d’impacte (SCI/SSCI): JCR 2012

Clau (A: article, R: review): A
Quartil i àrea (SCI/SSCI): 0,350

Altres índexs de qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte): SCOPUS, CARHUS +, ERIH
ISSN: 1134-3478
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Articles en revistes amb avaluació externa
Autors/res (per ordre de signatura): Oliveira, A.; Capriotti, P.
Títol: Strategic management of museum publics. From identification to communication
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Profesional de la información, 22 (3), 210-214. DOI: 10.3145/epi.2013.may.03
Any: 2013

Clau (A: article, R: review): A

Autors/res (per ordre de signatura): Castelló, E.; Dhoest, A.; Bastiaensens, S.
Títol: The Mirror Effect: Spanish and Belgian Press Coverage of Political Conflicts in Flanders and Catalonia
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): International Journal of Communication, 7, 1622-1640.
Any: 2013

Clau (A: article, R: review): A

Autors/res (per ordre de signatura): Crescenzi, L.; Araüna, N.; Tortajada, I.
Títol: Privacy, self-disclosure and self-image of Spanish teenagers on social networking sites. The case of Fotolog
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Comunicación y Sociedad, vol. XXVI, 2, 65-78.
Any: 2013

Clau (A: article, R: review): A

2.3. Publicació de capítols de llibres
Autors: Cerdán, J.
Títol: Shorts, Documentary, Experimental Film, and Animation in Transhistorical Perspective
Editorial: Blackwell books
Referència: Jo Labanyi & Tatiana Pavlovic (eds.) Companion to Spanish Cinema Pàgina inicial:531
Pàgina final: 542
País: ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Autors: Cerdán, J.
Títol: Suevia Films. Cesáreo González
Editorial: Blackwell books
Referència: Jo Labanyi & Tatiana Pavlovic (eds.) Companion to Spanish Cinema
País: ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Autors: Cerdán, J. ; Fernández Labayen, M.
Títol: Almodovar and Spanish Patterns of Film Reception
Editorial: Wiley-Blackwell
Referència: Kathy Vernon & Marvin D'Lugo, A Companion to the Cinema of Pedro Almodóvar
Pàgina inicial: 129 Pàgina final: 152
País:ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Autors: Binimelis, M.; Cerdán, J.; Fernández Labayen, M.
Títol: From Puppets to Puppeteers. Or How Franco's Regime Became Modern Through An Austrian
Vaudeville Show, An Argetinean's Horror Series and a Rumanian's Avant-garde Parodies
Editorial: Manchester University Press
Referència: Peter Goddard (ed.), Uncertain Entertainment:
Popular Televisión in Totalitarian Europe
País: REGNE UNIT
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3. Divulgació
3.1. Edició de la Catalan Journal of Communication and Cultural Studies (CJCS)
Aquesta revista, publicada per l’editoral britànica Intellec Books, és la primera publicació d’abast
internacional sobre estudis culturals i comunicació centrada en la cultura i el sistema mediàtic català.
L’objectiu de la CJCS és la difusió de la recerca que es realitza a Catalunya i a la resta del món sobre
els sistemes culturals i de mitjans, amb un accent específic en la recerca comparada entre Catalunya i
altres societats que comparteixen amb la catalana alguns problemes i reptes comuns.
La CJCS té una periodicitat semestral i, comptant que el primer número es va publicar l’octubre de
2009, ja se n’han publicat deu corresponents a cinc volums, atès que cada volum presenta un número
miscel·lani i un número monogràfic. Destaquen els monogràfics dedicats a diferents línies de recerca i
als projectes d’ASTERISC:
-

Comunicació de risc (special issue 2.2, The communicative turn in risk communication. Theory and
practice).

-

Gènere (special issue 4.2, Gender relations in the media. Conflicting pictures and new represantional
practices).

-

Turisme (special issue 3.2, Tourism & Communication: place brands, identities and new trends).

-

Comunicació científica (special issue 5.2, Communication and food for health benefits. Negotiating
meanings in networked times).

Els articles acadèmics que publica la CJCS són sotmesos a un procés de doble revisió anònima. A més
d’articles, en altres seccions de la revista (viewpoints, professional experience) s’han publicat entrevistes a
reconeguts professionals de la comunicació, notes d’actualitat cultural i referències sobre recerca en
comunicació. La CJCS està referenciada a CARHUS+ i a Scopus:
Scopus ha acceptat la inclusió de la CJCS en la seva base de dades. L'equip d'avaluació ha informat
els editors que la revista s'inclourà en el llistat de publicacions presents en la plataforma. L’equip
d'avaluació d’Scopus va considerar "convincent" la política editorial de la revista i va destacar la
"rellevant" tasca duta a terme. També va observar que la CJCS és citada per altres revistes
acadèmiques i coneguda fora del seu àmbit geogràfic, la qualitat dels autors i la del consell
editorial de la publicació
Scopus conté informació sobre aproximadament 20.500 títols i és la major base de dades mundial
de ressenyes i citacions. La plataforma no és només una eina molt útil per al seguiment de la
producció d'autoria, sinó també per l'accés a la investigació temàtica i a abstracts de tot el món. Ben
aviat la CJCS tindrà una classificació en el rànquing de publicacions científiques i els autors que hi
publiquen podran veure qui està citant els seus articles en altres investigacions
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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 i al
blog de la CJCS. També s’utilitza per fer visible la participació de la càtedra en diferents activitats.

Invitació a l’acte

FOTOS: El bloguer Txaber Allué (El Cocinero Fiel) durant la presentació a l’aula magna del Campus
Catalunya.
Per exemple, per donar una major visibilitat al darrer número monogràfic de la CJCS, la càtedra va
organitzar el 3 de desembre de 2013 la presentació de l’special issue 5.2, “Communication and Food
for Health Benefits: Negotiating Meanings in Networked Times”. Aquesta activitat va incloure la
presentació del vídeo “FoodRisC: estratègies de comunicació 2.0”, amb la participació del bloguer
gastronòmic El Cocinero Fiel. El vídeo es va enregistrar al restaurant AQ de Tarragona, reconegut
amb un sol a la Guia Repsol. (Crònica de l’acte al blog de la CJCS)
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3.2. Contribucions a congressos
Autors: Castelló, E.; Dhoest, A.; Bastiaensens, S.
Títol: Mirrored nationalism. Spanish and Belgium newspapers depicting the others’ conflict
Congrés: Representations International Conference, The University of Manchester, 23-25 maig
Ciutat: Manchester Any: 2013

Autors: Castelló, E.
Títol: Marcos en conflicto. El tratamiento periodístico de dos controversias sobre patrimonio y
memoria histórica’
Congrés: Congreso IBERCOM 2013, 29-31 maig
Ciutat: Santiago de Compostela Any:2013

Autors: Castelló, E.
Títol: Mediatization, Crisis and Self-Determination: Pragmatic Framing in the Context of the
Political Conflict Between Spain and Catalonia
Congrés: XX Council for European Studies Conference, 25-27 juny
Ciutat:Amsterdam Any: 2013

Autors: Castelló, E.
Títol: Cinema, television and identity (conferencia invitada)
Congrés: 59th Annual Anglo-Catalan Society Conference
Ciutat: Manchester Any: 2013

Autors: Cerdán, J.
Títol: El viaje del cine: transnacionalidad y postcine, ejes para transitar un mapa
Congrés: XIX Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas
Ciutat: Universität Münster Any: 2013

Autors: Capdevila, A.; Castelló. E.
Títol: Metaphorical construction of the 11-S Catalan Independence Crisis in the Press
Congrés: IPSA Congress 'Political Communication in Times of Crisis'
Ciutat: Granada Any: 2013

Autors: Capdevila, A.
Títol: Les claus retòriques de la persuasió
Congrés: XXI Setmana Psicològica de la URV
Ciutat: Tarragona País:ESPANYA Any: 2013
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3.3. FoodRisC Resource Centre
El Grup de Recerca Asterisc ha participat en el projecte FoodRisC (Food Risk Communication.
Perceptions and communication of food risks/benefits across Europe: development of effective communication
strategies), del 7è Programa Marc de la Unió Europea (Call: FP7-KBBE-2009-3; Scientific area: Food,
Agriculture and Fisheries, and Biotechnology). Com a soci del projecte, ASTERISC ha col·laborat en el
desenvolupament del FoodRisC Resource Centre, un lloc web interactiu que ajuda els professionals de
la cadena alimentària a elaborar missatges fluïts, acreditats i coherents sobre els riscos y beneficis
alimentaris.

El FoodRisC Resource Centre ofereix informació online (guies d’actuació, casos d’estudi, consells d’ús
dels social media i aplicacions 2.0, eines de recerca) i suggereix estratègies concretes en cas de crisi
alimentària (recomanacions per a la presa de decisions, pros & cons i exemples pràctics).
El FoodRisC Resource Centre inclou l’aplicació Vizzata (www.vizzata.com) perquè els
comunicadors puguin explorar la resposta als missatges nous, conflictius i incerts. Vizzata va ser
utilitzada per estudiar les percepcions dels consumidors durant l’escàndol que va esclatar a Irlanda el
gener de 2013 i que va afectar altres països europeus en detectar-se carn de cavall comercialitzada com
si fos de vacum (cas d’estudi).
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Material imprès i vídeo resum del projecte FoodRisC.
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4. Altres activitats
La càtedra entén la comunicació social de la ciència en un sentit ampli, el que suposa que divulga el
coneixement que genera tan entre públic especialitzat com entre públic generalista i que, a més, no
només comunica els resultats de la recerca en comunicació, sinó que també divulga les investigacions
que es realitzen en altres àrees de recerca de la URV. La càtedra promou la socialització de la ciència
inspirant-se en la Responsible Research and Innovation i en el principi from science for society to science
with society, by society.
La Càtedra permet a ASTERISC participar de ComCiència, el nucli d’agents que lidera la comunicació
científica a la URV en els cinc àmbits estratègics de coneixement del Campus d’Excel·lència
Internacional Catalunya Sud (CEICS). Aquest campus articula els centres de recerca, tecnològics, de
serveis i productius que ofereixen formació i recerca avançada i transfereixen el coneixement per
millorar la competitivitat empresarial i crear un entorn especialitzat en cinc àmbits clau: Nutrició i
Salut, Química i Energia, Turisme, Patrimoni i Cultura i Enologia.

És en aquest context d’impuls a la difusió social de la ciència, en especial a través dels social media,
que cal inscriure el gir organitzatiu i comunicatiu que la càtedra ha impulsat el 2013. Al llarg dels
darrers mesos la càtedra ha guanyat impacte i notorietat al web 2.0 gràcies a la col·laboració amb els
perfils de ComCiència URV-CEICS a Facebook i Twitter (veure annex 2). També s’han posat les
bases de la nova línia d’actuació de la càtedra pel que fa a la recerca i a la comunicació científica
amb què es proposa ampliar el conveni entre la URV i Repsol per als pròxims cinc anys (2014-2018).
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4.1. Setmana de la Ciència
En col·laboració amb ComCiència, la Unitat de Comunicació Científica de la URV-CEICS, la càtedra ha
participat en l’organització de diverses activitats en la Setmana de la Ciència (15-24 de novembre
2013), com ara Ciència al teatre.
El teatre Bartrina de Reus es va omplir d’assistents a l’espectacle del divulgador científic Dani Jiménez
(Dinàmiks TV3). La càtedra també va col·laborar en la mostra d’experiments (materials
superconductors i levitació) i en el concurs Vols saber què investigo?, en el qual sis doctorands de
diferents especialitats van explicar les recerques respectives en un llenguatge planer i de forma
entenedora al públic assistent.

FOTO: Els doctorands que van participar en el concurs Vols saber què investigo?

FOTO: Experiments amb Dani Jiménez
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4.2. Seminari Communicating food science research
La Càtedra URV/Repsol va organitzar aquest seminari impartit per periodistes del projecte Maitre
(FP7) al Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS-TECNIO) els dies 25 i 26 de novembre. Amb
aquesta activitat la Càtedra va dur fins als laboratoris un curs de comunicació pràctica per millorar les
habilitats comunicatives i l’impacte dels resultats de les investigacions, tan en els mitjans de
comunicació tradicional com en els social media, dels 15 científics inscrits.
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4.3. Taller de periodisme digital amb l’equip de social media de la Guia Repsol

FOTO: Josep Bertran
(Comunicació i Relacions Públiques de Repsol) i Sara
Sans (presidenta del Col·legi de Periodistes de
Catalunya-Demarcació de Tarragona).

FOTO: Un moment de la sessió formativa a la Casa Canals de Tarragona.
L'equip de social media de la Guia Repsol va oferir dissabte, 22 de juny, un taller de periodisme
digital que va incloure una presentació a Tarragona i una sessió pràctica sobre gastronomia al
restaurant Can Bosch de Cambrils, distingit amb dos sols Repsol. L'activitat la van organitzar
Repsol, la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Càtedra
d'Excel·lència en Comunicació URV/Repsol. Amb aquesta activitat, els assistents van poder
explorar les possibilitats de la comunicació alimentària i gastronòmica en l’entorn del web 2.0.
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4.4. Titulació dels llicenciats i graduats dels Estudis de Comunicació
Els alumnes dels Estudis de Comunicació de la URV van celebrar el 14 de juny de 2013 l’acte de
llicenciatura (estudiants de Periodisme i de Publicitat i Relacions Públiques de la promoció 2008-2013)
i de graduació (estudiants de Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
de la promoció 2009-2013).

L’acte va tenir lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona i va comptar amb l’assistència de mig
miler de persones entre titulats, familiars i altres convidats, atès que el 2013 es van titular cinc grups
que sumaven 67 llicenciats i 66 graduats.

Jordi Bosch durant la seva intervenció
El padrí dels titulats va ser el president d’Endemol, Jordi Bosch, que els va animar a fer valer la
formació apresa per vèncer les dificultats de trobar feina. Bosch es va referir a la qualitat dels
ensenyaments que han rebut els estudiants de la URV, tan a nivell teòric com pràctic, gràcies a la
col·laboració entre l’empresa privada i la universitat.
En aquest sentit, el president d’Endemol es va referir al nou Màster en Continguts Televisius
d’Entreteniment de Gestmusic i la URV, que s’imparteix amb el suport de la Càtedra d’Excel·lència en
Comunicació URV/Repsol.
L'acte també va comptar amb la participació de la vicerectoa d'Estudiants i Comunitat Universitària,
Maria Bargalló; la vicedegana de la Facultat de Lletres, Arantxa Capdevila, i el director de la Càtedra
d'Excel·lència en Comuniació URV/Repsol, Jordi Farré. A més, els alumnes van fer uns parlaments
abans de rebre els títols universitaris.
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5. Avanç de continguts 2014

Revista URV, número 20 (novembre 2013)

La càtedra participa en el projecte europeu EYTO
El projecte té com a objectiu promoure l’alimentació saludable i l’activitat física entre els joves de
13 a 16 anys per reduir l'obesitat. La Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en
Comunicació, en col·laboració amb el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS-Tecnio) i la
Facultat de Medicina de la URV seran els participants d'aquest projecte de dos anys de durada. El
projecte Europa lluita contra l’obesitat juvenil (EYTO) té una peculiaritat que el diferencia de la
resta de campanyes que es fan per combatre l’obesitat: els mateixos joves (en col·laboració amb els
experts de nutrició i comunicació) elaboraran les campanyes de màrqueting social, que es faran
extensives a través de les xarxes socials que utilitzen habitualment. Per saber-ne més, feu clic aquí.
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Annex 1. Número especial 5.2 CJCS
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Contraportada de la revista amb l’índex dels articles publicats i el logotip de la Càtedra.
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Annex 2. Recull digital de les activitats de la càtedra
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Enllaços
CJCS
Vol. 5.2 CJCS.
http://www.intellectbooks.co.uk/journals../view-issue,id=2530/
Presentació special issue (5.2) de la Catalan Journal of Communication & Cultural Studies:
http://catalanjournal.wordpress.com/2013/12/07/from-farm-to-fork-a-nice-presentation/
Vídeo “Workshop Communicating food for health benefits”.
Vídeo “FoodRisC: estratègies de comunicació 2.0.
Vídeo “FoodRisC: projecte i resultats”.
Blog i vídeo del projecte “La construcción mediática de los conflictos políticos y territoriales en
España: estudio de los discursos y de las narrativas”.
Setmana de la ciència (Ciència al teatre).
Seminari Communicating food science research in Reus al CTNS-TECNIO.
Taller de Periodisme Digital amb l’equip de social media de la Guia Repsol.
Entrevistes als premis Nobel i videoblog del Southern Catalonia Nobel Campus Chemistry for life (2012).
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catedra.comunicacio@urv.cat
www.urv.cat/catedres/catedra_comunicacio
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MEMORIA D’ACTIVITAT

2013
Director
Dr. JUAN ANTONIO DURO MORENO

Amb la col·laboració:

1

2

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 o en col·laboració al llarg de l’exercici 2013.
Com es veurà es donen detalls sobre els programes i els participants obtinguts.
Dins del marc de les activitats, les propostes de l’any 2013 s’han centrat
fonamentalment en oferir formació, divulgació, informació i anàlisi de temes
d’interès estratègic en el camp econòmic. Fruit d’aquesta motivació s’han
organitzat jornades, per exemple, a l’entorn de les inversions, l’atracció i les
possibilitats de finançament amb una bona participació. Tenint en compte les
necessitats del territori, s’ha organitzat el Fòrum d’Ocupació en el que han
participat empreses locals emblemàtiques i s’ha organitzat la Trobada
d’Economia. D’altra banda, la Càtedra ha intensificat els seus esforços per
conèixer l’evolució i situació de les economies locals ebrenques concretant-se en
quatre productes, que han tingut força ressó socioeconòmic: l’Informe
d’Economia Local i Regional de les Terres de l’Ebre, els Butlletins trimestrals
d’anàlisi de la conjuntura local, investigació de seguiment de les economies
locals, les Fitxes Analítiques Locals i les Fitxes d’Evolució Laboral. En aquest
darrer cas, s’elabora una anàlisi detallada de la evolució en els últims cinc anys
de la situació de l’atur.
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 comarques de l’Ebre: Baix
Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre, les administracions públiques locals, les
empreses, els sindicats, els estudiants o personal docent interessat i la societat
civil. D’altra banda, les activitats realitzades al 2013 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 l’Agència Catalana de Notícies, TV3, Ebre
Digital, el Gabinet de Comunicació de la URV, el 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. PRESENTACIÓ BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE LA
CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES DE
L’EBRE
- 4T TRIMESTRE 2012 –

7

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

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
20
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 han estat les xarxes socials. L’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 Gandesa.
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2. FÒRUM D’OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA
CAPTACIÓ I RETENCIÓ DE TALENT A LES
TERRES DE L’EBRE
-10 DE MAIG 2013-

9

10

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

Fòrum d’ocupació.
Realitzar una trobada entre empreses representatives del territori amb la primera
generació de graduats del Campus Terres de l’Ebre, URV. Posar en contacte les
empreses del territori amb l’oferta de titulats de qualificació alta del territori.
Alumnes graduats i no graduats del Campus Terres de l’Ebre, empreses del
territori, persones en situació d’atur del territori.
Dr. Matilde Villarroya, professora del dep. de Gestió d’empreses de la URV,
Margarita Rebenaque, orientadora professional del centre d’atenció als
estudiants de la URV.
130
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.
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, Diputació de
Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Campus Terres de l’Ebre.
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3. TROBADA D’ECONOMIA DE LES TERRES
DE L’EBRE
PREUS I MERCATS ELÈCTRICS
- 22 DE MAIG 2013 –

12

13

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

XVI edició de la Trobada d’Economia i Empresa, organitzada per la Facultat
d’Economia i Empresa, Departament d’Economia.
Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.
Alumnes, investigadors, agents econòmics, institucions i administracions
públiques i estudiants.
Maria Teresa Costa, Catedràtica d’Economia, directora de la Càtedra de
Sostenibilitat Energètica i Ambiental de la Universitat de Barcelona. Jaume
Morrón, gerent d’EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya.
97
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.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Campus Terres de l’Ebre.
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4. PRESENTACIÓ BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE LA
CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES DE
L’EBRE
- 1R TRIMESTRE 2013 –

15

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

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
24
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. L’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 Roquetes.

16

5. PRESENTACIÓ INFORME D’ECONOMIA
LOCAL I REGIONAL DE LES TERRES DE
L’EBRE 2012
- 25 DE JUNY –

17

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

Informe anual analític de l’economia del territori.
Transferència de coneixement sobre l’evolució econòmica del any 2012.
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
54
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. Una altra via de difusió van ser les xarxes socials i la publicació a la
pàgina web de la Càtedra d’Economia Local i Regional, URV.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa.
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6. PRESENTACIÓ JORNADA “ATRACCIÓ
D’INVERSIÓ A CATALUNYA SUD”
- 26 DE JUNY -

19

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

Jornada.
Transferència i formació específica en temes d’atracció d’inversió.
Donar suport als municipis més afectats per l’actual situació econòmica
mundial.
Agents socials com sindicats, empreses energètiques del territori i
administracions públiques.
Juan Josep Berbel– Director d’Invest in Catalonia, ACC1Ó
Mar Mur Bagés – Alcalde Flix
Maria Pilar Ballester Ferreres – Alcaldessa de La Sènia
Francesc A. Gas Ferré – Alcalde Roquetes
32
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.
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, Diputació de
Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de Flix.
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7. CURS D’ESTIU, UNIVERSITAT D’ESTIU
TERRES DE L’EBRE
- 1 al 3 de juliol -

21

Fitxa tècnica
Característica

Cursos intensius.

Objectiu
Públic objectiu

Formació econòmica de referència i d’especialitat.

Assistència
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

Estudiants, agents socials i administració publica.
10
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
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa.
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8. PRESENTACIÓ BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE LA
CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES DE
L’EBRE
- 2N TRIMESTRE 2013 –

23

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

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
24
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. L’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 Móra la Nova.
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9. CONFERÈNCIA INFRAESTRUCTURES
FERROVIÀRIES A CATALUNYA SUD:
SITUACIÓ I MILLORES
- 7 de novembre -

25

Fitxa tècnica
Característica

Conferència

Públic objectiu

Transferència d’informació sobre les infraestructures ferroviàries del territori.
Oferir informació sobre les inversions futures del Ministeri de Foment en temes
de ferrocarrils de nivell de les Terres de l’Ebre.
Administracions publiques.

Ponència

Jorge Ballesteros Sánchez - Subdirector General de Planificació i Projectes de la
Direcció General de Ferrocarriles que pertany a la Secretaria de l’ Estat de
Infraestructures, Transporte i Habitatge del Ministeri de Foment.

Objectiu

Assistència
Mitjans de
comunicació
Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

20
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 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.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa
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10. JORNADA FINANÇAMENT
EMPRESARIAL: OPORTUNITATS PER
CREAR ACTIVITAT ECONÒMICA
- 20 de novembre -

27

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

Jornada.
Transferència i formació especifica en temes de finançament econòmic.
Donar suport als agents econòmics en l’obtenció de finançament per al
desenvolupament econòmic.
Agents econòmics, administració publica i organitzacions.
Joel Diaz – Banc Sabadell
Xavier Ollé – Xarxa Economistes BAN
Jordi Prats – Reus Capital de Negocis SAU
Oriol Sans – ACC1Ó
35
Ebre Digital.
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. Un altra via de difusió han estat les xarxes socials.
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, Diputació de
Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament d’Amposta, Museu de les Terres
de l’Ebre.
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11. PRESENTACIÓ BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE
LA CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES
DE L’EBRE
-3r trimestre 2013 –

29

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

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

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. L’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 Sant Carles de
la Ràpita.
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12.

POSTGRAUS

31

32

33

34

13.

XERADES I COMUNICACIONS
EXTERNS

35
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14.

FITXES D’EVOLUCIÓ ECONÒMICA
LOCAL PER MUNICIPIS 2013

Durant l’any 2013, 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:

Fitxes Analítiques Locals. És 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


Fitxa local municipi de Batea.



Fitxa Local municipi El Perelló.



Fitxa Local municipi Santa Bàrbara.



Fitxa Local municipi de Camarles.



Fitxa Local municipi de Tortosa.



Fitxa Local municipi de Sant Jaume.
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15.

FITXES D’EVOLUCIÓ LABORAL PER
MUNICIPIS 2013

Com un factor social important en l’activitat de les Terres de l’Ebre, l’atur ha estat
un dels objectius per a la investigació i transferència en les activitats de la Càtedra
d’Economia Local i Regional. Per donar suport a les entitats públiques i privades
locals, s’ha desenvolupat el document d’anàlisi “Fitxa evolució laboral”, dels
municipis que conformen aquest territoris. Una retrospectiva de l’evolució de
l’atur per un període de 5 anys, que vol ser un element de suport en les mesures
adoptades per a la recuperació de l’activitat econòmica.
Com a resultat de la relació directa amb totes les institucions del territori, la
Càtedra d’Economia Local i Regional ha enviat la síntesis als alcaldes dels
Ajuntaments, Regidors d’Economia, Hisenda, Turisme i Desenvolupament Local.
Les Fitxes d’Evolució Laboral entregades fins a la data de realització del present
document han estat:


Fitxa Evolució Laboral municipi d’Alcanar.



Fitxa Evolució laboral municipi d’Amposta.



Fitxa Evolució Laboral municipi de La Sènia.



Fitxa Evolució Laboral municipi de Deltebre.



Fitxa Evolució Laboral municipi de Tortosa.



Fitxa Evolució Laboral municipi de Móra d’Ebre.
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16.

INFORME D’ECONOMIA LOCAL I
REGIONAL 2013

Durant l’any 2013 la Càtedra d’Economia Local i Regional ha elaborat junt
amb els seus col·laboradors l’Informe d’Economia Local i Regional 2013,
que es presentarà públicament el pròxim dia 8 de maig de 2014.
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Càtedra d’Inclusió Social: Memòria d’activitats
Any 2013-2014 (fins maig)

Campus Catalunya
Av. Catalunya,35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 558 350
cinclusiosocial@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/index.html

Dra. Carme Borbonès Brescó, Directora Honorífica
Dr. 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

Col·laboradors
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 Càtedra 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.
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2 . Anàlisi i investigació. La Càtedra 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 Càtedra organitza cursos i
formació específica sobre les temàtiques d’inclusió/exclusió, adreçada a
entitats i professionals que treballen en aquests àmbits. 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.

Principals Activitats en el període 2013-2014 (fins maig de 2014)

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

1.1 Recerca Discapacitat i Pobresa. Finançat per Fundación ONCE.
Finalització: juny de 2014.

1.2 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).

1.3 Recerca I:CUD. Internet Creatively Unveliling Discrimination. Finançat per la
Comissió Europea. Programa Fundamental Rights and Citizenship. Associació
CEPS per a la creació d'estudis i projectes socials (España); Think Tank
Européen Pour la Solidarité (Bélgica); Centro Informazione e Educazione allo
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Sviluppo (Italia); Collage Arts (Reino Unido); Fundatia PACT - Parteneriat
pentru Actiune Comunitara si Transformare (Rumania).
1.4 Recerca L’acció social des de les entitats d’Església. El seu paper en la
cohesió social a Catalunya. Finançat per Secretaria d’Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya i la Fundació Pere Tarrés.

A més, incorpora la participació següent durant el 2014:
1.5 VII Informe FOESSA (publicació octubre de 2014), on la Càtedra d’Inclusió
Social és responsable d’un capítol de la publicació, entorn a l’impacte de la
pobresa per raó de gènere.

2. Transferència de coneixement

2.1 Elaboració de la diagnosi La situació social al municipi de Valls.
En col·laboració amb l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Valls.
Entrega de l’informe final: gener de 2014. Es tracta d’un informe que
diagnostica l’estat en què es troba el municipi pel que fa a indicadors socials
clau (formació, accés al mercat de treball, accés a recursos socials,
participació, accés a serveis sanitaris, estructura demogràfica, etc.), permetent
una comparativa de la situació amb el conjunt de Catalunya. Aquest document
ofereix també una proposta d’indicadors i mesures per abordar les
problemàtiques socials detectades al municipi, i ha de servir al Pla Local de
Cohesió i Inclusió Social (PLICS) de Valls per a traçar les línies prioritàries
d’actuació en els propers anys.

2.2 Jornada participativa a Valls sobre la situació social al municipi.
Com a continuació de l’informe anterior, la Càtedra rep l’encàrrec del Pla Local
de Cohesió i Inclusió Social (PLICS) de Valls de coordinar una jornada
participativa amb agents socials del municipi, dividits en quatre àmbits temàtics:
formació i educació; treball, ocupació i economia; participació; i serveis socials.
La Càtedra fa una presentació inicial dels resultats de la diagnosi La situació
social al municipi de Valls, i a més dinamitza els quatre grups de treball, el
3

plenari final i entrega al PLICS un informe amb l’estructuració de les principals
línies d’intervenció social proposades pels agents socials.
Lloc: Institut d’Estudis Vallencs.
Dia: 3 de març de 2014.
Participants: 60 persones.

Sessió plenària de clausura de la jornada participativa sobre la situació social a Valls.
Fotografia: Càtedra d’Inclusió Social

2.3 Constitució de la Taula de la pobresa energètica.
Es tracta d’un espai institucional orientat a la recerca d’alternatives i solucions
per garantir l’accés al subministrament energètic per les famílies que tenen
dificultats per fer front al pagament. Es constitueix el maig de 2014 i hi formen
part, a més de la Càtedra, l’Ajuntament de Tarragona, la Generalitat de
Catalunya, l’Agència Catalana del Consum, l’Institut Català d’Energia,
representants de les principals companyies subministradores, la Càtedra
UNESCO de Sostenibilitat, entre altres.
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Sessió de l’Ajuntament de Tarragona on es constitueix la Taula de la pobresa energètica, de la
qual en forma part la Càtedra d’Inclusió Social. Font de la fotografia: www.tarragona.cat

2.4 Participació a la Taula Reus Amunt. Dinamització econòmica i social.
El dia 4 d’octubre de 2013 es va cloure la Taula Reus Amunt, amb una jornada
participativa on van prendre part diversos agents socials de Reus, entre els
quals la Càtedra d’Inclusió Social. La participació de la Càtedra en aquesta
Taula es remunta als seus inicis i, de fet, també va ser un dels agents invitats a
la primera sessió, a finals de 2012. D’aquesta Taula, a més de servir per a fer
una diagnosi sobre la situació social i econòmica de la ciutat, en van sorgir
diverses línies d’actuació, dues de les quals l’Ajuntament es va comprometre a
posar en marxa aquest mateix any: un banc social del temps i un sistema per
facilitar la comunicació entre empresariat local i Ajuntament.
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Intervenció dels regidors Montserrat Vilella i Marc Arza a la sessió de cloenda de la Taula
Reus Amunt, en la qual hi va prendre part, des de l’inici, la Càtedra d’Inclusió Social.
Fotografia extreta del web de l’Ajuntament de Reus: www.reus.cat

2.5 Suport tècnic a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.
La Càtedra d’Inclusió Social segueix mantenint la col·laboració amb l’IMSS, de
manera ininterrompuda des de l’inici de la seva creació, l’any 2011.
Concretament, es realitzen tasques de suport tècnic i assessorament a
l’Observatori Social de Tarragona.

3. Formació

3.1 Curs Per una nova economia: equitat i justícia social, organitzat
conjuntament entre la Càtedra d’Inclusió Social i la URV Solidària.
Curs orientat a la comunitat universitària i enfocat a donar a conèixer noves
formes d’organització econòmica i social que posen el benestar de les
persones com a objectiu prioritari, des d’àmbits diversos (banca, borsa,
habitatge, consum alimentari, cooperativisme, etc.). Hi prenen part: Francisco
Álvarez (consultor), Mercè Pidemont i Xavier Martínez (Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca), Jesús Carrión (Col·lectiu Ronda i Col·lectiu RETS), Joan
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Ramon Sanchís (Universitat de València), Lluís Carreras (Universitat Rovira i
Virgili), Joseba Polanco (Confederació de Cooperatives de Catalunya), Ruben
Suriñach (Xarxa d’Economia Solidària), Joan Antoni Melé (Triodos Bank) i
Esther Vivas (investigadora en moviments socials).
Lloc: Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
Dies: 24, 25, 28 i 29 d’abril de 2014.
Participants: 120 persones al llarg de les quatre sessions.

Fotografia de la intervenció d’Esther Vivas a la sessió de clausura del curs Per una nova
economia: equitat i justícia social. Sala de Juntes del Campus Catalunya. Tarragona, 29 d’abril
de 2014. Font de la fotografia: Càtedra d’Inclusió Social

3.2 Col·laboració en l’organització de la II Jornada El procés obert
d’acompanyament amb adolescents en medi obert: Joves, comunitat i crisi.
Jornada organitzada per la Càtedra d’Inclusió Social, la Fundació Casal l’Amic,
l’Ajuntament de Tarragona i l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Es tracta d’una Jornada orientada a la sensibilització i a evidenciar les
potencialitats de la tasca socioeducativa desenvolupada al carrer, i per a oferir
eines i estratègies socioeducatives en medi obert. Hi prenen part una desena
de ponents, entre els quals el sociòleg Olivier Noël (Institut Social et Coopératif
de Recherche Appliquée de Montpellier), Xavier Úcar (Universitat Autònoma de
Barcelona) i representants dels partits polítics del Parlament. Durant la sessió
també es van realitzar diversos tallers participatius dividits per àmbits temàtics.
7

Lloc: Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
Dia: 20 de juny de 2013.
Participants: 180 persones (i 40 més en l’organització).

Fotografia de la sessió inaugural de la jornada El procés obert d’acompanyament amb
adolescents en medi obert: Joves, comunitat i crisi. Aula Magna del Campus Catalunya.
Tarragona, 20 de juny de 2013. Fotografia extreta del Bloc del Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya: www.ceesc.blogspot.com.es

3.3 Curs Intervenció i dinàmiques d’inclusió en situacions de pobresa,
organitzat conjuntament entre la Càtedra d’Inclusió Social el Centre de
Cooperació al Desenvolupament URV Solidària.
Es tracta d’un curs orientat a la comunitat universitària, que focalitza l’interès en
comprendre les situacions de pobresa i exclusió social vigents en la nostra
societat actualment, així com pensat per a oferir alternatives i eines
d’intervenció. Hi prenen part, entre altres, Jordi Estivill (Observatori de la
Pobresa), Oriol Romaní (Universitat Rovira i Virgili), Francesc Valls (Càtedra
d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili), Lluís Flaquer (Universitat
Autònoma de Barcelona), Enric Canet (Casal dels Infants del Raval), Jordi
Collado (Fundació Casal l’Amic) i Ramón Noró (Fundació Arrels).
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Lloc: Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
Dies: 10, 11, 17 i 18 d’abril de 2013.
Participants: 240 persones al llarg de les quatre sessions.

3.4 Jornada Habitatge i Drets Humans
Realitzada el 10 de desembre de 2013, organitzada per la Càtedra d’Inclusió
Social en col·laboració amb la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i
Virgili. Hi prenen part els Drs. Héctor Simón i Sergio Nasarre, de la Universitat
Rovira i Virgili.
Lloc: Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
Dia: 10 de desembre de 2013
Participants: 40 persones.

4. Divulgació científica
4.1 Participació del Director de la Càtedra d’Inclusió Social al Encuentro sobre
problemas sociales de la juventud: cultura, educación y exclusión social,
organitzat per la UNED a Madrid, els dies 25 i 26 d’abril de 2014, amb la
ponència: Los jóvenes con discapacidad y su integración en el sistema
educativo español.
4.2 Conferència del Director de la Càtedra d’Inclusió Social titulada Canvis en
la família del segle XXI, a l’arquebisbat de Tarragona, el dia 4 d’abril de 2014,
amb la participació de 140 persones.
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Conferència Canvis en la família del segle XXI, a l’arquebisbat de Tarragona. Fotografia:
Càtedra d’Inclusió Social

4.3 Col·laboració amb el Programa de Màster 2 Politique de la ville et
développement territorial, de la Universitat de Montpeller 3, el dilluns 31 de
març de 2014.
Hi participen el Director de la Càtedra, Dr. Àngel Belzunegui, i el tècnic de la
Càtedra, Dr. Francesc Valls, com a convidats per a exposar dues sessions
entorn a l’estudi sociològic del vincle social, de la pobresa, l’exclusió social i els
barris desfavorits. Arran d’aquesta sessió es genera un acord de col·laboració
mútua entre la Càtedra d’Inclusió Social i diversos membres d’equips de
recerca de diverses universitats franceses que treballen en aquest àmbit.
4.4 Col·laboració en la publicació del llibre L’acció social de les entitats
d’Església, en la qual la Càtedra d’Inclusió Social hi ha participat conjuntament
amb la Fundació Pere Tarrés, publicat a l’editorial Claret el març de 2014.
4.5 Publicació de l’article Discapacidad y pobreza en España en el periodo
2006-2011, a la revista Sistema, per part dels membres de la Càtedra Àngel
Belzunegui i Francesc Valls, i del doctorand Xavier Puig. Número 233/234,
gener de 2014. Aquest article és fruit d’un projecte de recerca obtingut per la
Càtedra en el període 2011-2014.
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Moment de la intervenció del Director de la Càtedra al Encuentro sobre problemas sociales de
la juventud: cultura, educación y exclusión social. Fotografia: Càtedra d’Inclusió Social

4.6 Conferència del Director de la Càtedra d’Inclusió Social a la Universitat de
Fribourg (Suïssa), el 15 de maig de 2013, convidat per a parlar al cicle
Jeunesses précaires, sobre l’impacte de la pobresa entre la joventut a
Espanya. D’aquesta conferència en surt una publicació conjunta amb la resta
de participants.

4.7 Conferència titulada Processos migratoris i canvi social en la Catalunya
contemporània, a la Universitat de Rennes 2, en col·laboració amb l’Institut
Ramon Llull. Gener de 2014.

5. Quadre resum

5.1 Activitats organitzades i co-organitzades per la Càtedra
Núm. Descripció
1

Curs Per una nova economia:

Data

Participants

Abril 2014

120

Març 2014

60

equitat i justícia social
2

Jornada
sobre

la

participativa
situació

a

social

Valls
del

municipi

11

3

Jornada

Habitatge

i

drets

humans
4

Desembre

40

2013

Jornada

El

procés

d’acompanyament

amb

Juny 2013

180

Abril 2013

240

adolescents en medi obert
5

Curs Intervenció i dinàmiques
d’inclusió

en

situacions

de

pobresa
Total de les 6 activitats organitzades

640

Nota: l’assistència de persones ha estat controlada en totes les activitats

5.2 Activitats organitzades per altres organismes i on la Càtedra ha estat
invitada a participar (presentació de ponències, etc.)

Núm. Descripció
1

Conferència Canvis en la família

Data

Participants

Abril 2014

140

Abril 2014

60

Març 2014

10 (curs

del segle XXI, a l’arquebisbat de
Tarragona
2

Conferència al Encuentro sobre
problemas

sociales

de

la

juventud: cultura, educación y
exclusión social
3

Programa de Màster 2 Politique
de la ville et développement

restringit)

territorial, de la Universitat de
Montpeller 3
4

Conferència a la Universitat de

Gener 2014

Rennes 2
5

20 (curs
restringit)

Cicle Jeunesses précaires, a la

Maig 2013

20

Octubre 2013

30

Universitat de Fribourg
6

Taula Reus Amunt

Total de les 5 activitats on la Càtedra ha estat

12

280

invitada
Nota: s’incorporen només les activitats on els ponents hi ha anat en representació de la
Càtedra (no s’inclouen, per tant, aquelles on han participat per la seva condició de professorat
de la URV)
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CENTRE D’ESTUDIS DE DRET AMBIENTAL DE TARRAGONA ALCALDE PERE LLORET

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2013

SUMARI
PRESENTACIÓ
I. ÓRGANS DE GOVERN
1. Director
2. Consell de Direcció
3. Consell Assessor
4. Comissió de Seguiment
II. ORGANITZACIÓ
1. Personal
1.1. Investigadors del CEDAT
1.2. Equip Tècnic del CEDAT
1.3. Becaris
1.4. Investigadors convidats
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2. Seu
3. Comunicació
3.1. Marca CEDAT
3.2. Pàgina Web
3.3. Butlletí electrònic
3.4. Impacte en els mitjans de comunicació
4. Fons bibliogràfic
III. RELACIONS INSTITUCIONALS

1.Trobades institucionals
2. Convenis de la URV impulsats pel CEDAT
3. Altres
IV. ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL CEDAT
1. Formació
1.1. Màster Universitari en Dret Ambiental
1.1.1. Nous Alumnes
1.1.2. Ajuts i beques
1.1.3. Activitats del Master
1.1.3.1. Actes d’inauguració i cloenda
1.1.3.2. Activitat acadèmica
1.1.3.2.1. Assignatures impartides
1.1.3.2.2. Sortides de Camp
1.1.3.2.3. Pràctiques externes
1.1.3.2.4. Clínica Jurídica Ambiental
1.1.3.2.5. Acció tutorial i de coordinació
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1.1.3.3. Treballs finals i publicacions del Màster
1.1.4. Activitats dels alumnes
1.1.4.1. Associació
1.1.5. Seguiment de la qualitat del Màster
1.2. Altres titulacions
1.3. Seminaris de formació i conferències
1.4 Projectes d’innovació docent
2. Recerca
2.1. Projectes
2.1.1. Projecte finançats
2.1.2. Altres projectes de recerca sol!licitats, que no han obtingut finançament
2.1.3. Altres projectes de recerca presentats i que estan pendents de resolució
2.2. Participació en Jornades i Congressos
2.3. Seminaris de recerca
2.4. Publicacions de recerca
2.4.1. Llibres dirigits, coordinats o editats
2.4.2. Monografies
2.4.3. Capítols de Llibre
2.4.4. Articles en revistes científiques indexades
2.4.5. Articles en altres revistes científiques
2.4.6. Altres publicacions (cròniques, recensions, papers, opuscles)
2.5. Tesis doctorals
2.6. Quaderns de Dret Ambiental
2.7. Revista Catalana de Dret Ambiental
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2.8. Assistència a Congressos i estades de recerca
3. Transferència
3.1. Projectes o contractes finançats de transferència en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins
3.2. Conferències, cursos i seminaris impartits per membres del CEDAT, en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins
3.3. Clínica Jurídica Ambiental
4. Cooperació
ANNEX I: REGLAMENT DEL CEDAT
ANNEX II: ALTRES PUBLICACIONS DELS MEMBRES DEL CEDAT
ANNEX III: ALTRES PROJECTES DE RECERCA AMB PARTICIPACIÓ D’INVESTIGADORS DEL CEDAT
ANNEX IV: ALTRES PROJECTES O CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA AMB PARTICIPACIÓ DE MEMBRES DEL CEDAT
ANNEX V: ALTRES CONFERÈNCIES, CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS PER MEMBRES DEL CEDAT
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PRESENTACIÓ

El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT) és un projecte que implica l’Ajuntament de Tarragona,
l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat
Rovira i Virgili (URV) que van subscriure el Conveni de creació el 23 de maig de 2007. Respon a una llarga trajectòria de col!laboració
entre l’Ajuntament de Tarragona i la Facultat de Ciències Jurídiques i el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili en
l’àmbit del dret ambiental i representa la institucionalització d’aquesta cooperació. Mitjançant una addenda al Conveni signada el 15 de
novembre de 2010 s'hi va afegir el Servei Municipal d'Habitatge i Actuaciones Urbanes SA de Tarragona (SMHAUSA).
S’ha obert un procés de negociació per renovar el Conveni a partir de 2014.
El Centre, que s’integra en l’estructura de la Universitat Rovira i Virgili duu el nom d’Alcalde Pere Lloret, com a reconegut jurista i alcalde
tarragoní que fou, a fi de reconèixer la seva defensa dels principis democràtics i dels valors humans en el govern de la ciutat de
Tarragona. Els objectius del CEDAT són la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit del dret ambiental.
Per això i a proposta dels investigadors implicats, el Consell de Govern en sessió de 10 juliol de 2008 va aprovar iniciar el procés de
constitució del CEDAT com a centre de recerca de la URV. Aquest procés culmina amb l‘aprovació del Pla estratègic i el Reglament del
CEDAT, formalitzats en el Consell de Govern, en sessió de 30 d’abril de 2009.
El CEDAT és un Centre compartit entre la URV i altres entitats, creat mitjançant un Conveni, a l’empara de l'article 127 de l'Estatut de la
URV, en la modalitat prevista en l'apartat 2.b. El CEDAT té doncs el reconeixement com a centre de recerca de la Universitat Rovira i
Virgili. Des del punt de vista de l’estructura administrativa, el CEDAT queda sota el paraigües del Departament de Dret Públic.
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El 21 de juliol de 2009 el CEDAT va signar amb la URV un Contracte Programa pel període 2009-2011, que comportava un finançament
adicional, en part fix i en part condicionat a l’assoliment de determinats objectius. El 15 de maig de 2012, l’acord es va renovar per al
perìode 2012-2014.
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I. ÓRGANS DE GOVERN
1. Director
El Dr. Antoni Pigrau Solé és director del CEDAT des de l’1 de desembre de 2007. Amb data 1/05/2012 el Rector ha renovat de nou el
Dr. Antoni Pigrau com a director del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
2. Consell de Direcció
Està format per les següents persones, amb les responsabilitats que s’esmenten:

•

Director: Dr. Antoni Pigrau Solé

•

Responsable de Recerca: Dra. Lucía Casado Casado

•

Responsable del Master de Dret Ambiental: Dra. Susana Borràs Pentinat

•

Directora de la Clínica Jurídica Ambiental: Dra. Maria Marquès Banqué

•

Responsable del Doctorat: Dra. Àngels Galiana Saura

•

Responsable del Projecte de Revista Catalana de Dret Ambiental: Dr. Jordi Jaria Manzano

•

Responsable de Relacions Externes: Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

•

Responsable de Cooperació: Dr. Alfonso González Bondia
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•

Dra. Anna Pallarès Serrano (actualment responsable de l’Ensenyament de Dret de la FCJ)

•

Responsable del fons bibliogràfic: Dra. Aitana de la Varga Pastor

•

Secretària: Sra. Mercè Figueras Saludes

Durant l'any 2013 el Consell de Direcció s'ha reunit en cinc ocasions, en les següents dates: 29/01/2013, 02/04/2013, 28/05/2013,
18/09/2013 i 28/10/2013.
Des de 2013 participen com a convidats a les reunions del Consell de Direcció del CEDAT els Dr. Santiago Castellà Sorribas, Dr. Víctor
Merino i Sancho, el Dr. Endrius Cocciolo, i el Dr. Antonio Cardesa.
3. Consell Assessor
El Conveni de creació del CEDAT i el seu Reglament preveuen la creació d’un Consell Assessor. El seu desplegament, previst per l’any
2011, s’ha ajornat ateses les dificultats pressupostàries per fer front a les seves despeses.
4. Comissió de Seguiment
El Conveni de creació del CEDAT preveu la constitució d’una Comissió de seguiment. La Comissió de seguiment es va constituir el 9 de
febrer de 2010. La seva compossició va ser modifcada per l’Addenda al Conveni de creació, signada el 15 de novembre de 2011 i va
quedar com segueix:
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•

Per part de l'Ajuntament de Tarragona: l'alcalde-president i el regidor/a responsable de les activitats universitàries o persones en
qui deleguin.

•

Per part de la URV: el rector, el degà/na de la Facultat de Ciències Jurídiques, i el director/a del Departament de Dret Públic o
persones en qui deleguin.

•

Per part de l'EMT: el president o persona en qui delegui.

•

Per part d'EMATSA: el president o persona en qui delegui.

•

Per part de SMHAUSA: el president o persona en qui delegui.

• El Director/a.
• El coordinador/a o un professor/a del Departament de Dret Públic, proposat pel director/a.
II. ORGANITZACIÓ
1. Personal
1.1. Investigadors del CEDAT

Personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili
Àrea de Dret internacional públic i Relacions Internacionals, Departament de Dret Públic:
•

Dr. Antoni Pigrau Solé, Catedràtic d’Universitat

•

Dr. Santiago José Castellà Surribas, Titular d’Universitat
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•

Dr. Alfons Gonzàlez Bondia, Titular d’escola universitària

•

Dra. Susana Borràs Pentinat, Professora Agregada

Àrea de Dret Penal, Departament de Dret Públic:
•

Dr. Gonzalo Quintero Olivares, Catedràtic d’Universitat

•

Dra. Maria Marquès Banqué, Professora Col!laboradora Permanent

•

Dra. Núria Torres Rosell, Professora Lectora

Àrea de Dret Constitucional, Departament de Dret Públic:
•

Dr. Jaume Vernet Llobet, Catedràtic d’Universitat (Serveis Especials), Associat

•

Dr. Jordi Barrat Esteve, Titular d’Universitat

•

Dr. Jordi Jaria Manzano, Professor Lector

•

Sra. Laura Roman Martín, Titular d’escola universitària

•

Sra. Neus Oliveras Jané, Titular d’Escola Universitària URV

Àrea de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic:
•

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, Titular d’Universitat

•

Dra. Lucía Casado Casado, Titular d’Universitat

•

Dr. Endrius Cocciolo, Professor Lector

•

Dra. Anna Pallarès Serrano, Professora Col!laboradora Permanent

•

Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, Professor Associat

•

Dr. Adolf Barceló Barceló, Professor Ad Honorem
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•

Dra. Aitana de la Varga Pastor, Professora Lectora

Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic:
•

Dr. Mario Ruiz Sanz, Titular d’Universitat

•

Dra. Àngels Galiana Saura, Professora Agregada

•

Dr. Víctor Merino, Lector

Àrea d’Història del Dret i de les Institucions, Departament de Dret Públic:
•

Dr. Antoni Maria Jordà Fernández, Catedràtic d’Universitat

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Departament de Dret Públic:
•

Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla, Titular d’Universitat

Investigadors externs a la URV
Universitat de Barcelona
•

Dra. Mar Campins Eritja, Titular de Dret internacional públic i relacions internacionals.

•

Dra. Laura Huici Sancho, Titular de Dret internacional públic i relacions internacionals.

Universidad del País Vasco
•

Dra. Blanca Lozano Cutanda, Catedràtica de Dret Administratiu

Universitat Autònoma de Barcelona
•

Dr. Joan Baucells Lladós, Titular d’Universitat de Dret Penal
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•

Dra. Judith Gifreu Font, Titular d’Universitat de Dret Administratiu

•

Dra. Marta Franch Seguer, Titular d’Universitat de Dret Administratiu

•

Dra. Isabel Pont Castejón, Titular d’Universitat de Dret Administratiu

Universitat Jaume I de Castelló
•

Dr. José Luís Blasco Díaz, Titular d’Universitat de Dret Administratiu

Universidad de Granada
•

Dra. Teresa Fajardo del Castillo, Titular d’Universitat de Dret Internacional Públic

Universidad de Cádiz
•

Dra. Esther Hava García, Titular d’Universitat de Dret Penal

Universidad de Murcia
•

Dr. Santiago Manuel Álvarez Carreño, Profesor Titular de Dret Administratiu

Universidade de Santiago de Compostela
•

Dra. Alba Nogueira López, Titular d’Universitat de Dret Administratiu

Admissió nous membres del CEDAT
Durant l’any 2013 s’ha incorporat al CEDAT un nou membre investigador:
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! Dr. Albert Noguera Fernández, professor contractat doctor de la Universidad de Extremadura. S’ha incorporat a la URV com a
professor visitant. Acord del Consell de direcció del Cedat del dia 28 d’octubre de 2013.
1.2. Equip Tècnic del CEDAT

•

Sra. Mercè Figueras Saludes, Tècnic de Suport a la Recerca, Grup III.

•

Sra. Natàlia Riesenbeck Centellas, Tècnic de Suport a la Docència Informatitzada (mitja jornada, fins juliol de 2013).

1.3. Becaris
Becaris d’investigació URV
a) Becaris postdoctorals
Antoni Cardesa Salzmann. Data incorporació 01/09/2010. Està contractat a càrrec del projecte : Environmental Justicie Organizations,
Liabilities and trade EJOLT, Num. Codi projecte: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1 . Grant Agreement Number 266642
b) Becaris predoctorals
•

Sra. Carolina Lourdes Riquelme Salazar (Beca CEDAT) Data incorporació 19/10/2009

•

Sra. Marina Rodríguez Beas, Data d’incorporació 01/09/2010.

•

Sra. Gabriela Fauth. (Beca CEDAT). Data incorporació 01/11/2010.
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•

Sra. Isabel Vilaseca Boixareu. (Beca FPI Ministerio de Ciencia e Innovación). Data incorporació 01/10/2011.

•

Sra. Malka San Lucas Ceballos. (Beca FI Generalitat de Catalunya). Data incorporació 01/04/2012.

•

Sra. Beatriz Irene Felipe Pérez. (Beca FI-2013 Generalitat de Catalunya). Data incorporació. 01/03/2013

•

Sr. Daniel Iglesias Márquez. Beca FPU2012. Data incorporació. 15/04/2013

•

Sra. Lorena Martínez Hernández. (Beca FI-2013 Generalitat de Catalunya). Data incorporació. 01/10/2013.

c) Beques de col!laboració específica :
Sra. Alba Cedó Guivernau. Beca de col.laboració per a l’aprenentate de la recerca i la docència-URV. Data incorporació.

•

01/09/2013.
Sra. Paola M. Villavicencio Calzadilla. Becària projecte a temps parcial. Data incorporació 01/04/2013. Data Acabament:

•

31/12/2013.
•

Sra. Thays Ricarte Lopes. Becària projecte a temps parcial. Data d’incorporació. 01/03/2013. Data acabament: 31/07/2014.

•

Sra. Laura Picó Reig. Becària projecte a temps parcial. Data d’incorporació 01/03/2013. Data Acabament : 31/07/2014

d) Becaris pràctiques externes al Cedat:
Durant el curs 2012-13 al Cedat li han estat assignats tres alumnes del grau de Dret per a la realització de pràctiques externes (135
hores):
!

Sra. Paula Navarro Pujol. Data incorporació 04/02/2013 . Data finalització 24/05/2013

!

Sra. Núria Giner Gil . Data incorporació 04/02/2013 . Data finalització 24/05/2013
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!

Sra. Kristina Krasimirova Apostolova. Data incorporació 04/02/2013 . Data finalització 24/05/2013

1.4. Investigadors convidats
El Sr. Aguinaldo Alemar (Professor de la Universidade Federal de Uberlandia- Brasil) va fer una estada de recerca al CEDAT des del dia
21 de setembre fins al 14 de

novembre de 2013 per aprofundir en el seu estudi de soberania de l’Estat des de la perspectiva de la

responsabilitat de danys ambientals transfronterers. També va impartir el Seminari titulat “El daño ambiental transfronterizo en el
contexto de América de América del Sur: doctrina y casos recientes“ el día 21 de octubre de 2013.
La Comissió d’Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i els Estats Units d’Amèrica (Comissió Fullbright) concedeix al
Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) una Beca Fulbright, per al Curs 2013-2014. La beca Fullbirght va estar
concedida al professor Steven Weissman, Director del Energy Law Programm en el Center for Law, Energy and Environment de la
University of California Berkeley, qui va fer una estada de recerca del 16/09/2013 al 22/12/2013. El Sr. Steven Weissman , Director del
Energy Law Programm en el Center for Law, Energy and Environment de la University of California Berkeley va impartir dos seminaris
en el Master Universitari en Dret Ambiental:
-

Competetion in electricity markets. Waht does It Mean? Is it a goot Thing? El dia 25/11/2013

-

Climate change and Washigton D.C.- What Could the U.S Governement do to

fight climate change ? What Will it do? Dia 2/12/2013
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2. Seu i adreces de contacte
La seu del Cedat està ubicada a la Facultat de Ciències Jurídiques (Campus Catalunya), Av. Catalunya, 35 de Tarragona (Despatx 104 i
19 bis, 2ona planta).
L’adreça de correu electrònic del cedat és: cedat@urv.cat.
L’adreça comuna dels becaris del CEDAT és: becaris.cedat@urv.cat.
El gener de 2012 es va crear una pàgina de de Facebook i Twitter del CEDAT. Aquest és el link de la

pàgina del facebook:

http://www.facebook.com/pages/CEDAT-Centro-de-Estudios-en-Derecho-Ambiental-de-Tarragona/348465681848718?ref=ts
3. Comunicació
3.1. Registre de la Marca CEDAT
El CEDAT disposa del Certificat de registre i la protecció per a tota la Unió Europea de la marca CEDAT en les categories d’educació,
serveis científics i tecnològics, i publicacions i papereria (Nº 008758691).
3.2. Pàgina Web
El 2008 es va crear la web del CEDAT i es va adquiri el domini cedat.cat. L’adreça de la web és: www.cedat.cat. Durant l’any 2012 s’han
rebut 10.374 visites des de 83 països.
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Durant el 2010 es va construir l’intranet del CEDAT així com la pàgina web de la Revista Catalana de Dret Ambiental, www.rcda.cat. Al
llarg del 2012 la web d’aquesta publicació ha rebut 3.191 visites des de 51 països.
3.3. Butlletí electrònic
El butlletí del Cedat és mensual i surt el dia 15 de cada mes, onze cops a l’any, perquè el mes d’agost no es publica. El butlletí inclou
novetats normatives, notícies, jurisprudència, i una agenda amb convocatòries de Seminaris, Jornades, etc. S’edita en versions catalana
i castellana. Es distribueix per subscripció i de forma gratuïta. Durant l’any 2013 s’han publicat els butlletins nº 41 a nº 51.
Els butlletins es poden consultar a http://cedat.ca/butlleti/index.php
3.4. Impacte en els mitjans de comunicació
El CEDAT ha aparegut en el següent mitjà de comunicació en el decurs del 2013:
El dia 8 de gener de 2013 surt a la Vanguardia un titular sobre “Eduación de calidad y muy orientada al mundo profesional” on fa menció
del Master Universitari en Dret Ambiental com un referent en el Dret Ambiental.
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4. Fons bibliogràfic
Entre els anys 1993 i 2013, la FCJ ha adquirit documents en matèria de Medi Ambient per un import aproximat de 121.250 " a través del
pressupost ordinari, diversos projectes de recerca, d’un ajut de la CIRIT (1994) i de quatre ajuts específics: PIR (2003), PEIR (2004),
PEIR (2005) i PEIR (2007). Això inclou un fons de més de 3.000 volums, aproximadament, i 31 publicacions periòdiques en paper a més
d’altres revistes jurídiques electròniques.
A través del CBUC, el CEDAT té accés a més de 300 revistes relatives al medi ambient, en tots els seus aspectes, en format electronic,
disponibles en les bases de dades Lexis-Nexis, Ecoiuris, Iustel, i Ecolegis; els portals de revistes electròniques JSTORI, JSTORII,
Taylor&Francis i Scopus i els Llibres-e Oxford Referencie Online i Springer.
Des del 2010 el fons de llibres juntament amb altres documents afins procedents de la Facultat de Lletres i l’Escola d’Infermeria ocupen
un espai singular a l’Aula de Medi Ambient, en el sí de la biblioteca del Campus.
III. RELACIONS INSTITUCIONALS
2.Trobades institucionals
Durant el 2013 es poden destacar les següents trobades:

•

El dia 11 de desembre el Dr. Pigrau es va reunir amb el Dr. Josep Manuel Ricart, vicerector de política acadèmica i científica
en relació al Contracte Programa del Cedat.
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•

El dia 22 de gener el Dr. Antoni Pigrau es va reunir amb el Sr. Ignasi Soler del Gabinet de comunicació i Relacions externes,
per tractar el tema de la guia d’estil de la marca de la Universitat.

•

El dia 19 de febrer el Dr. Pigrau i el Dr. Josep Ramon Fuentes es van reunir amb el Sr. Antoni Huber, president del Consorci
d’Aigües de Tarragona, per tractar sobre la possbilitat d’establir un conveni de col!laboració.

•

El dia 22 de febrer el Dr. Pigrau i el Dr. Victor Merino varen participar a Barcelona en una reunió que va convocar l’oficina
antifrau de Catalunya.

•

El dia 20 de març el Dr. Josep Ramon Fuentes i el Dr. Antoni Pigrau van tenir una reunió a l’alcaldia de Tarragona. Es van
reunir amb l’alcalde, els regidors de Medi Ambient i Relacions amb les universitats i el Vicesecretari per parlar del tema de la
renovació del conveni del CEDAT.
•

El dia 10 d’abril es va reunir amb el Sr. Josep Planas per
parlar del tema de la Revista Catalana de Dret
Ambiental.

•

Una delegació del CEDAT composada pels professors
Antoni Pigrau, Maria Marquès, Victor Merino i Aitana de
la Varga han visitat el Centre Neozelandès de Dret
Ambiental, a la Universitat d’Auckland, el divendres 21
de juny. Allà s’han reunit amb diversos professor i amb
el director del Centre, el Professor Klaus Bosselmann.
Els membres del CEDAT es trobaven a Nova Zelanda
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per assistir al 11 Congrés de la IUCN Academy of Environmental Law que va tenir lloc la propera setmana a la Universitat
deWaikato, a la ciutat de Hamilton.
El dia 16 de setembre el Dr. Pigrau es va reunir amb el rector de la URV, el Dr. Francesc Xavier Grau, per parlar de diversos

•

temes d’interès per al CEDAT.
El dia 8 d’octubre el Dr. Pigrau es va reunir amb el Sr. Josep Enric Llebot, Secretari de Medi Ambient i Sosteniblitat de la

•

Generalitat de Catalunya per presentar-li el Congrés de la IUCNAEL que tindrà lloc a Tarragona el juliol de 2014.
El dia 27 d’octubre el Dr. Pigrau i el Dr. Fuentes van assistir a una reunió al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, per

•

presentar el Congrés de la IUCNAEL que tindrà lloc a Tarragona el juliol del 2014. i els va rebre una vocal assesora del
secretari d’estat de medi ambient.

2. Convenis de la URV impulsats pel CEDAT
Durant el 2013 el CEDAT ha impulsat la signatura dels següents Convenis de col.laboració relatius als estudis de Dret Ambiental o a les
activitats del Centre:

•

Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili per tal de donar suport als estudis de Dret
Ambiental durant el curs 2012-13 (signat el dia 28/12/2012).

•

Conveni marc de col.laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Facultat Latinoamericana de Ciencias Sociales sede amb
seu a Flacso-Ecuador (signat el dia 06/02/2013)
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• Conveni general de col.laboració i cooperació entre el Consorci d’Aigües de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili en relació
amb els Estudis de Dret Local i Dret Ambiental ( signat el dia 30/09/2013).
• Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili, la Fundació URV, la Fundació tarragona Smart Mediterranean City, l’Autoritat
Portuària de Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona relactiu al Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere
Lloret ( 10/12/2013, pendent de signatura).
3. Altres
Afiliació a la IUCN Academy of Environmental Law
A proposta del CEDAT, el Consell de Govern de la URV, en la seva sessió de 18 de desembre de 2008, va acordar sol!licitar l’afiliació
de la Universitat a la IUCN Academy of Environmental Law (http://www.iucnael.org). La IUCN va confirmar l’admissió de la URV el 27 de
gener de 2009.
L'Acadèmia és una xarxa internacional dels departaments jurídics de les universitats i de les facultats de dret que es dediquen a
l'ensenyament del dret ambiental i la recerca. Té una Secretaria a nivell mundial localitzada per la Facultat de Dret de la Universitat
d'Ottawa. Compta amb l'adhesió de 152 universitats i centres de recerca de tot el món i amb la participació de més de 500 professors de
dret ambiental.
Per ser admesa, una Universitat ha d’acreditar:
(1) Tenir un o més professors de Dret, membres permanents del seu departament de dret, l'escola o facultat, especialitzats en
l'ensenyament d'una o més matèries de dret ambiental;
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(2) Ensenyar, de forma regular, dos o més de les següents matèries: Dret ambiental nacional, subestatal o estatal, Dret Ambiental
Comparat, Dret Ambiental Internacional, o d'altres temes d'interès en el dret ambiental;
(3) Tenir un o més professors que hagin publicat una revista de dret ambiental articles o llibres sobre dret ambiental;
(4) El compromís de donar suport a la participació d'un o més dels seus especialistes en dret ambiental en la recerca en col•laboració i
en el foment del reforçament de l'Acadèmia.
La Dra. Maria Marquès i Banqué és membre i copresidenta del Teaching and Capacity Building Committee de la IUCN Academy of
Environmental Law.
El CEDAT ha assumit l’elaboració dels informes relatius a Espanya que es publiquen a l’IUCN Academy of Environmental Law e-Journal
(http://www.iucnael.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=75&lang=en
D’altra banda la IUCNAEL participa en el Consell Assessor de la Revista Catalana de Dret Ambiental a través de dos dels seus
membres.
En el Col!loqui Anual de la IUCNAEL celebrat a Sudàfrica el mes de juliol de 2011 es
va designar la Universitat Rovira i Virgili com a seu de l’edició del Congrés anual de
l’IUCNEAL corresponent a l’any 2014.
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Centre de Recherche en Droit Public de la Université de Montréal
Des de 2010 el CEDAT és una centre associat al Centre de Recherche en Droit Public de la Université de Montréal.
Observatorio de Políticas Ambientales
El 2012 es va formalitzar la participació del CEDAT a l’informe anual de l’Observatorio de Políticas Ambientales. Dos membres del
CEDAT, la doctora Lucía Casado i el Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, s’han integrat al Grup de Treball de l’Observatori coordinat pel
Dr. Fernando López Ramon, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Zaragoza.
Aquest Observatori és un projecte de recerca permanent integrat actualment per 47 professors de 30 universitats diferents, que realitza
anàlisis anuals independents de les polítiques ambientals de les comunitats autònomes i dels ens locals en el seu context estatal,
comparat, europeu i internacional.
Fruit d’aquesta tasca de recerca, cada any es publiquen per l’editorial Thomsom-Aranzadi els estudis realitzats en el marc de
l’Observatori. Fins ara ja s’han publicat els estudis corresponents al període 1978-2006 i a les anualitats 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i
2012. Col!laboren amb l’Observatori el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, i el Centro Internacional de Estudios
de Derecho Ambiental (CIEDA), que depèn del Ministeri d’Educació i Ciència. També presta el seu suport a l’Observatori per a
l’organització material, la Fundación Ecología y Desarrollo.!
En el marc d’aquest Grup de Treball, els professors Lucía Casado i Josep Ramon Fuentes s’encarreguen de l’anàlisi de les actuacions
de l’Administració local en matèria de protecció del medi ambient.
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IV. ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL CEDAT

1. Formació
1.1. Màster Universitari en Dret Ambiental
El Màster en Dret ambiental es va començar a impartir, amb caràcter oficial, el curs 2006-2007, en substitució de l’antiga titulació pròpia
de la URV de Graduat Superior en Dret Ambiental (que s’impartia des del curs 2002-2003).
El Dr. Jordi Jaria va ser-ne el Coordinador els cursos 2006-2007 i 2007-2008. La Dra. Susana Borràs n’és la coordinadora des
d’aleshores.
1.1.1. Nous Alumnes
Durant el curs 2013-2014 s’ha assolit el nombre de 26 estudiants matriculats al Master Universitari en Dret Ambiental, dels qual 12 són
nous estudiants. Durant el curs 2013-2014 s’ha assolit el nombre de 14 estudiants estrangers matriculats al Master Universitari en Dret
Ambiental, dels qual 7 (procedents de Perú, Bolivia, Itàlia, Argentina i Colòmbia) són nous estudiants.
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1.1.2. Ajuts, beques i premis
El Master Universitari en Dret Ambiental es beneficia del programa de beques de postgrau de la URV, que inclou beques d’estudis i/o de
mobilitat.
Els alumnes del Master poden accedir també a altres programes de beques de postgrau del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació o de
l’Agència Catalana de Cooperació.
Finalment el Master Universitari en Dret Ambiental pot oferir beques d’estudis gràcies al suport de diversos ajuntaments de les
comarques de Tarragona, materializat en convenis de col!laboració que gestiona el Departament de Dret Públic.
Quatre estudiants del Màster s’han beneficiat dels ajuts CEDAT en el curs 2011-2012 en concepte d’ajut de matrícula. I sis més s’han
beneficiat dels ajuts de la Universitat Rovira i Virgili per a la realització del Master Universitari en Dret Ambiental, quatre en la modalitat
d’ajut d’estudis per a estudiants internacionals i dos en la modalitat d’ajuts d’estudi per a estudiants residents a Espanya.
1.1.3. Activitats del Master
1.1.3.1. Actes d’inauguració i cloenda
- Acte de Cloenda del Curs 2012-2013. 30 de maig de 2013. Sota la presidència del Rector de la URV Dr. Francesc Xavier Grau i amb la
participació del Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, Dr. Alfonso González Bondia i el Director del CEDAT, la conferència de
cloenda va anar a càrrec del Conseller de Territori i Sostenibilitat de al Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Santi Vila, amb el títol
“Transició nacional: transició ambiental?”
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- Acte d’inauguració del Curs 2013-2014. 4 de novembre de 2013, La Lliçó inaugural va
anar a càrrec del Dr. Arcadi Oliveras, Professor Titular del Departament d’Economia
Aoplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el títol “Economia i Societat:
Transformacions urgents”
1.1.3.2. Activitat acadèmica
1.1.3.2.1. Assignatures impartides
En cadascun dels cursos acadèmics s’imparteixen les següents matèries:
Primer curs
•

Fonaments de dret públic ambiental - 4,5 crèdits

•

Dret internacional del medi ambient - 4,5 crèdits

•

Règim Jurídic de l'ordenació del territori i dret urbanístic - 4,5 crèdits

•

Intervenció administrativa ambiental - 4,5 crèdits

•

Introducció al medi ambient - 4,5 crèdits

•

Dret comunitari ambiental - 4,5 crèdits

•

Dret ambiental comparat - 4,5 crèdits

•

Economia del medi ambient - 4,5 crèdits

•

Introducció al dret ambiental sectorial - 4,5 crèdits
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•

La responsabilitat per danys ambientals - 4,5 crèdits

•

Introducció a les ciències ambientals - 4,5 crèdits

•

Clínica Jurídica ambiental - 5 crèdits

Segon curs
•

Gestió de la qualitat ambiental i responsabilitat corporativa a
l'empresa - 4,5 crèdits

•

Dret d'aigües - 4,5 crèdits

•

Dret de la contaminació - 3 crèdits

•

Dret de l'energia - 4,5 crèdits

•

Dret dels residus – 3 crèdits

•

Fiscalitat ambiental – 3 crèdits

•

Protecció del medi natural – 3 crèdits

•

Anàlisi i gestió del conflicte ambiental – 3 crèdits

•

Dret penal ambiental – 3 crèdits

•

Introducció a la tecnologia ambiental - 4,5 crèdits

•

Seminaris - 4,5 crèdits

•

Pràctiques I (itinerari professionalitzador) 4,5 crèdits

•

Pràctiques II (itinerari professionalitzador)
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•

Metodologia de la investigació jurídica (itinerari de recerca) Mario Ruíz 3

•

Tècniques d'investigació (itinerari de recerca) Antoni Pigrau

•

Memòria (itinerari professionalitzador)

En el curs 2010-11 s’ha continuat oferint dues de les assignatures del Màster en llengua anglesa: Dret ambiental comparat i Dret
ambiental de la Unió Europea.
1.1.3.2.2. Sortides de Camp
Les sortides de camp són una activitat d’aprenentatge complementària a la formació teòrica de l’alumnat, que els hi permet familiaritzarse amb el funcionament de diverses instal!lacions, empreses i altres centres dedicats a la gestió ambiental.
Tenen la finalitat de permetre a l’alumnat aprofundir en l'estudi de temes específics a nivell pràctic relatius a la protecció i gestió
ambiental, mitjançant l’observació sobre el terreny. L’alumnat té l’oportunitat de treballar i observar els aspectes de caràcter més tècnics
i tecnològics de la intervenció pràctica sobre el medi ambient.
Al llarg del curs acadèmic es realitzen diferents sortides de camp i visites d'estudi a instal!lacions, empreses i a esdeveniments de
singular rellevància per a completar la formació de l’alumnat.
Curs acadèmic 2012-2013:
Assignatura: SEMINARI “IMPLICACIONES LEGALES EN LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS”
Professor: Jordi Escolà Rovira
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Data: 18/02/2013.
Lloc de la sortida: EDAR VILA-SECA I SALOU (TARRAGONA)
Breu descripció de la sortida:
Visita de l’Estació depuradora d’aigües residuals de Vila-seca i de
Salou, explotada per CADAGUA, la qual disposa d’un procés de
tractament terciari de l’aigua depurada que permet el seu reaprofitament
per a usos lúdics i recreatius (concessions de reg d’enjardinament de
Portaventura , reg dels camps de golf de Lumine Golf Beach Club i reg
del Parc urbà de la Torre d’en Dolça de Vila-seca) i de concessió
d’aigua depurada per a la planta de tractament terciari de l’AEQT per a
usos industrials.
La visita va servir per aprofundir en el context tècnic i jurídic en el marc de les concessions administratives establertes entre el productor
de l’aigua regenerada i els usuaris finals d’aquesta, així com observar “in situ” el procés de regeneració aplicat a l’aigua depurada per
ser apta per al seu reaprofitament.

Assignatura: INTRODUCCIÓ AL MEDI AMBIENT
Professor: Dr. Òscar Saladié
Data: 28 de novembre de 2013
Lloc de la sortida: Serres de Tivissa – Vandellòs. Paratge de Sant Blai
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Breu descripció de la sortida:
A les 10 del matí del dijous dia 28 de novembre i amb una temperatura propera als 0ºC, vam iniciar el recorregut a peu des del nucli
urbà de Tivissa (310 m sobre el nivell del mar) fins a l’ermita de Sant Blai (390 m). El punt de sortida va ser el parc de Bombers
d’aquesta localitat de la Ribera d’Ebre i es va seguir un camí que en bona part es correspon amb el GR7.
Durant el recorregut es va fer incidència en els elements del medi natural, com ara els relleus (serralada Prelitoral), materials
(majoritàriament calcaris), el clima, la hidrografia i la vegetació, tant la que es pot trobar actualment com la potencial de la zona. També
es va analitzar la secular presència del grups humans a la zona amb els marges i bancals d’antigues zones conreades des de fa anys
abandonades.
Des de la carena del paratge de Sant Blai (fotografia), situada a 435 m, es va poder observar la configuració del terreny que s’obre en
direcció a la Depressió de l’Ebre, concretament la zona de la cubeta de Móra, encerclada per les Serres de Tivissa i Vandellòs, la Serra
de Llaberia, la Serra del Montsant, les Serres de la Fatarella i la Serra de Cardó.
Assignatura: DRET DELS RESIDUS
Professora: Aitana De la Varga Pastor
Data: 4 de desembre de 2013
Lloc de la sortida: Tratamientos y Recuperaciones industriales, S.A. (TRISA) al polígon de Constantí.
Breu descripció de la sortida:
A les 9 del matí el Sr. Jaume Bresó, cap de la planta, va rebre els alumnes i la professora de l’assignatura de dret de residus, a les
instal!lacions de TRISA al Polígon de Constantí.
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La visita es va dividir en dues parts. En primer lloc, ens vam reunir amb ell a la sala de reunions i ens va explicar el funcionament de la
planta, així com va atendre els dubtes que poguessin sorgir. A continuació ens va ensenyar les instal!lacions i els diversos processos
que segueixen a l’hora de gestionar els residus industrials que reben, des de l’anàlisi al laboratori, l’emmagatzematge o el sotmetiment a
diversos processos fisicoquímics.
1.1.3.2.3. Pràctiques externes
S’han conclòs convenis de pràctiques curriculars entre la Facultat de Ciències Jurídiques i diverses entitats que han tutoritzat els
alumnes de Màster de l’itinerari professionalitzador. I s’han continuat els contactes amb el Centre d’Atenció als Estudiants de la URV per
permetre als alumnes de l’itinerari de recerca, els quals no estan obligats a realitzar les assignatures de Pràctiques I i II, puguin fer
pràctiques extracurriculars i així adquirir experiència pràctica al llarg dels seus estudis de postgrau, gaudint dels avantatges d’estar
coberts per un Conveni recolzat per la URV. L’instrument és el Conveni específic de col.laboració per al desenvolupament d’un
programa de pràctiques externes entre la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i l’entitat externa
col.laboradora.
Durant el curs 2012-2013 s’han realitzat les pràctiques curriculars en les següents entitats:
•
LAVOLA 1981, SA
•
ENVIRONMENT AGENCY OF ICELAND, Islàndia.
•
FRIENDS OF THE EARTH FINLAND (MAAM YSTAVAI)
•
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
•
CORPORACIÓN FISCALÍA DEL MEDIO AMBIENTE (FIMA), Xile.
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Durant el curs 2012-2013 cinc estudiants han realitzat pràctiques extracurriculars a les següents entitats:
•
CTAIMA Outsourcing & Consulting S.L., 27/12/2012-30/08/2013
Durant el curs 2012-2013 estudiants han realitzat les pràctiques a l’estranger amb conveni Erasmus a:
•
Sicília (Itàlia)
•
Centro di Documentazione sui Confitti Ambientali, Roma (Itàlia).
1.1.3.2.4. Clínica Jurídica Ambiental
Curs 2012-2013

•

Client: Xarxa de Custòdia del Territori

Cas: Valoració, priorització, proposta de canvis normatius i/o de noves
formes de contracte en acords de custòdia del territori
La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) va encarregar a la Clínica
Jurídica Ambiental de la URV que proposés un model de contracte o la
caracterització d’una institució jurídica existent per tal d’establir un règim
jurídic que pogués interessar tant als propietaris dels terrenys, com a les
entitats que promouen la protecció del paisatge i del medi natural.
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•

Client: Plataforma en Defensa de l'Ebre

Cas: Encaix del Pla de Conca en les directives europees.
La Clínica Jurídica va rebre l’encàrrec d’elaborar un dictamen jurídic amb la finalitat d assessorar a la Plataforma en Defensa de l’Ebre
sobre la possible vulneració de les Directives ambientals de la Unió Europea del Pla Hidrològic de l’Ebre, que aleshores estava pendent
d’aprovació. En concret, s’analitza el possible incompliment per part d’Espanya de les Directives d’aus, hàbitat, la Directiva Marc de
l’aigua, la de nitrats i d’avaluació ambiental estratègica, entre d’altres. La constatació d’un possible incompliment permetria al client
elaborar una queixa i presentar-la davant de la Comissió Europea contra el presumpte incompliment de l’Estat espanyol.

•

Client: SEO / Birdlife

Cas: "Venenono"
La Clínica elabora un informe sobre l’article 336 del Codi Penal (caça i pesca no selectiva), en el qual es recullen i classifiquen les
sentències dictades fins al moment i s’analitza des del punt de vista doctrinal aquest delicte, fent especial èmfasi en el verí com a forma
comissiva, per tal d’oferir estratègies jurídiques idònies a la defensa dels interessos de l’entitat.
En el marc del curs acadèmic 2013/2014, la Clínica Jurídica Ambiental ha començat a treballar en els casos següents:
• Client: Xarxa de Custòdia del Territori. Segona Fase. Cas: Valoració, priorització, proposta de canvis normatius i/o denoves
formes de contracte en acords de custòdia del territori
• Client: Unió de Pagesos de Catalunya. Cas.Impacte de la Línia de Molt Alta Tensió al Priorat.
• Client: Plataforma El Cabezo libre de Petróleo. Cas: Projecte de magatzem subterrani d’hidrocarburs.
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• Client: Plataforma en Defensa de l'Ebre: Preparació d’una queixa a la Comissió Europea en relació amb el Pla de Conca
1.1.3.2.5. Acció tutorial i de coordinació
Des del curs 2010-2011 s’aplica el Pla d’acció tutorial (PAT) adaptat als estudis de Màster.
El PAT actúa en tres fases:
a) Presentació al conjunt dels estudiants del programa el primer dia de curs per part del coordinador del programa, en la qual els
estudiants poden formular els dubtes que se’ls poden plantejar (cal notar, de tota manera, que el nombre elevat d’estudiants estrangers i
els problemes de visats fan impossible, en ocasions, que realment tots els estudiants puguin ser presents el primer dia del curs).
b) Reunió personalitzada durant els primers dos mesos del màster entre cada estudiant i el coordinador del Màster així com el
responsable del Grup de Recerca, en la qual es determina l’orientació professional i investigadora del alumne i se li assigna un tutor que
haurà de fer-ne el seguiment durant el programa i dirigir el treball de recerca de final de màster corresponent.
c) Contactes periòdics entre l’estudiant i el seu tutor. S’ha establert un cronograma estàndard, que estudiant i tutor poden alterar, però
que els serveix de guia.
A banda, es compta amb una tutoria conjunta específica en relació amb la Biblioteca. Es realitzar un curset impartit pel personal de la
Biblioteca als alumnes del màster.
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1.1.3.3. Treballs finals i publicacions del Màster
Els treballs de fi de màster corresponents al curs 2012/2013 que han estat defensats son els següents:
•

“El règim jurídic aplicable als incendis forestals. Especial referència a la responsabilitat patrimonial de l'administració "

•

“Análisis de la normativa en materia de bienestar animal en el sector porcino"

•

“Algunas preguntas sobre la reforma de la Ley de Costas"

•

"Retos en la creación de un Corredor Biológico en el Caribe"

•

"La funció social en el marc de la política forestal a Catalunya. La recol!lecció de bolets com una activitat vinculada a la funció

social del bosc"
•

"Las vías de la responsabilidad de las Empresas Transnacionales de la Unión Europea por daños ambientales en un mundo

globalizado: La Vía de la responsabilidad Civil "
•

"La aplicación de la ISO 14001:2004 para la obtención de la certif cación en gestión ambiental"

•

“Estudi de la creació i la gestió d'una reserva marina a Tarragona"

•

“El abordaje jurídico de la deuda ecológica: de la génesis socio económica hacia la justicia ambiental"

•

"Contaminación de aguas subterráneas por la utilización de nitratos en actividades agrárias. Estudio de la aplicación de la

Directiva de Nitratos"
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1.1.4. Activitats dels alumnes
1.1.4.1. Associació
El 27 de novembre de 2009, un grup d’alumnes i antics alumnes del Master en Dret Ambiental, reunits a aquest efecte, va decidir crear
una Associació d’alumnes i antics alumnes del Master.
La primera Directiva es va encarregar de la redacció dels estatuts de la Associació d´alumnes i exalumnes de Dret Ambiental de
Tarragona (AAEDAT) i va efectuar els tràmits legals de constitució i registre de l'associació davant els òrgans de l'administració
corresponents, així com en el registre d'associacions i grups d'estudiants de la URV, per donar inici a les activitats. Una vegada
constituïda legalment l'associació al març de 2010, es va determinar un projecte d'activitats de la AAEDAT i es va presentar una
sol!licitud d'ajudes econòmiques per a associacions d'estudiants de la URV, ajuda que va ser concedida i que va facilitar la realització de
les primeres activitats.
Per posar-se en contacte amb la directiva es va crear un compte de correus de l'associació: aaedat@gmail.com.
Entre les activitats realitzades destaquen les següents:
a) Col.loquis de medi ambient i Llatinoamèrica
Els “Col.loquis de medi ambient i Llatinoamèrica” són un espai de debat i discussió de
l'alumnat del Màster Universitari en Dret Ambiental, relatiu a diversos temes d'actualitat
ambiental, sociocultural i política, que tenen un únic punt en común: Llatinoamèrica.
Aquests col.loquis, creats com a una activitat extracurricular a iniciativa del mateix
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alumnat, són dirigits per un/a alumne/a que presenta una ponència sobre un tema específic de lliure elecció –generalment del seu país
de procedència -. A continuació, s'obre el debat a tots els participants. La dinàmica de l'activitat permet l'enriquiment recíproc dels
estudiants, que intercanvien les seves experiències sobre temes ambientals i desenvolupen les habilitats adquirides en el Màster.
Durant l’any 2013 s’han celebrat el següents col!loquis:
1. Col!loqui: “Maíz transgénico y soberanía alimentaria en México”
El 29 d’abril de 2013 va tenir lloc el Coloqui sobre “Maíz transgénico y soberanía alimentaria en México”, a càrrec de Gisselle García
Maning, estudiant del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV.
Al seminari es va reflexionar sobre els problemes que genera la producció d’aliments transgènics a un país com Mèxic. S’analitzaren els
impactes sobre la salut, impactes socials i econòmics, i també els impactes ecològics que provoquen els aliments transgènics, i com
aquests afecte a l’agricultura tradicional.
2. Col!loqui: “La naturaleza como sujeto de derecho en el Ecuador”
El 22 de octubre 2013, va tenir lloc el coloqui “La naturaleza como sujeto de derecho en el Ecuador”, a càrrec de Fred Larreategui y
Pablo Ramírez, alumnes del Màster de Dret Ambiental. El col!loqui ha pretés donar una mirada a l'evolució constitucional ocorreguda a
Equador, a partir de l'aprovació de la Carta Magna mitjançant el Referèndum Constitucional de 28 de setembre de 2008. Els ponents
van començar explicant el context normatiu, social i polític que va portar a l'Equador a aquest canvi de paradigma. També es van
abordar els principis relacionats amb el medi ambient que recull la Constitució, així com les eines que preveu per garantir el respecte
dels drets de la Natura. Finalment, els ponents van proposar algunes accions que, al seu entendre, s'havien de dur a terme perquè el
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sistema judicial equatorià aconsegueixi una major eficàcia en l'aplicació d'aquests abast jurídics sense precedents, per a un posterior
debat amb els assistents.
3. Col!loqui: “Impactos ambientales y vulneración de derechos indígenas: el caso de Belo-Monte en Brasil y del ‘Acueducto
Independencia’ en Sonora, México.”
El dia 3 de desembre 2013 va tenir lloc el col!loqui titulat "Impactes ambientals i vulneració de drets indígenes: el cas de Belo-Monte al
Brasil i del 'Aqüeducte independència a Sonora, Mèxic ", a càrrec de Jerónimo Basilio Sao Mateus i Itzel Ramos Olivares, alumnes del
Màster en Dret Ambiental de la URV.
b) Green Sessions
L'activitat anomenada Green Sessions consisteix en la presentació de documentals internacionals de temes ambientals i drets humans
que promouen la difusió d'assumptes relacionats amb els drets humans i el medi ambient en diferents països.
Cada presentació d'un documental tracta d'un tema específic amb les característiques abans descrites, amb la finalitat que els
estudiants del Màster en Dret Ambiental i socis de l'AAEDAT puguin donar a conèixer assumptes socials, jurídics i també ambientals
dels seus països de procedència.
En cada sessió, el proponent o autor del documental ofereix als assistents una petita ressenya d'aquest, i a la conclusió del documental,
s'obre un debat en què els assistents manifesten les idees i dubtes que el documental els hagi generat.

38

Green Session: “Los Espigadores y la Espigadora”
Iniciant el cicle de presentació de documentals, el divendres 17 de maig de 2013, la AAEDAT va presentar el documental titulado1 "Els
espigadors i la espigadora ". La presentació va anar a càrrec de Núria Ruiz Morillas, Professora Titular de Química Inorgànica de la
URV. La projecció va tenir lloc a l'Aula 425 de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili .
El documental tracta sobre una sèrie de "recol!lectors" que busquen menjar, foteses i relacions interpersonals. L'autora del documental
viatja pels camps i ciutats de França filmant no només espigadors, sinó també drapaires i recol!lectors urbans. Aquesta pel!lícula recull
la forma de vida dels moderns espigadors urbans, que ja no rebusquen els grans solts de les collites, sinó els iogurts que van caducar el
dia anterior o les restes de fruita i verdura dels mercats que poden trobar als contenidors o directament abandonats en els camps.
Alguns d'ells ho fan per necessitat, altres animats pel desig d'acabar amb el malbaratament consumista.
La idea que s'extreu del documental és que vivim en la societat del malbaratament, on una patata de menys de quatre centímetres o
una de més de set es queda fora del circuit de venda, igual que una poma una mica bronzejada pel sol. Prevalen l'estètica, la uniformitat
i les lleis de màrqueting. No obstant això, a França la llei permet que, un cop realitzada la collita, qualsevol pugui recollir les sobres. En
forma de reportatge periodístic, "Els espigadors i la espigadora " explica la història de personatges que viuen del que la societat
desaprofita.
Un cop finalitzat el documental, els assistents van poder debatre sobre la problemàtica en qüestió analitzant els problemes actuals i les
accions que es podrien seguir a nivell mundial per trobar possibles solucions.
c) Jornades de difusió de temes actuals relacionats amb el dret ambiental
L'objectiu d'aquesta activitat consisteix en la difusió de temes d'actualitat relacionats amb el dret ambiental, perquè els alumnes puguin
adquirir nous coneixements que siguin d'utilitat per al seu enriquiment intel!lectual.
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Aquestes jornades són dirigides per un/a ponent aliè a la URV que presenta una ponència sobre un tema ambiental específic, escollit
per la AAEDAT .
Després de la ponència, s'obre el debat a tots els participants. La dinàmica de l'activitat permet l'enriquiment recíproc dels estudiants,
que intercanvien les seves experiències sobre temes ambientals i desenvolupen les habilitats adquirides en el Màster.
1. Jornada de Dret Ambiental: " Xarxa d' intercavi amb moneda social: Consum responsable, Comerç just i Compromís ambiental .
Iniciant el cicle Jornades de Dret Ambiental, el t 8 d'abril de 2013, va tenir lloc el col!loqui sobre "Xarxa d' intercavi AMB moneda social :
Consum responsable, Comerç just i Compromís ambiental ", que va anar a càrrec de Roger Luis Càceres Pari, economista, cooperant
internacional, usuari i coordinador a la Xarxa Eco de Tarragona..
2 Jornada de Dret Ambiental : "Les migracions induïdes pel canvi climàtic"
Seguint amb el cicle Jornades de Dret Ambiental, el 19 de novembre de 2013, va tenir lloc el col ! loqui "Les migracions induïdes pel
canvi climàtic". Aquesta ponència forma part del cicle de col!loquis titulats " Canvi climàtic . la paradoxa del desenvolupamen ", que
organitzen la URV solidària i el CEDAT ( entre d'altres ).
3 Jornades de Dret Ambiental : "I jornada sobre Drets dels animals"
Seguint amb el cicle Jornades de Dret Ambiental , el 9 de desembre de 2013 va
tenir lloc la "I jornada sobre Drets dels animals" .
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d) Descobrint un entorn ambiental : Visita a un cultiu ecològic
El propòsit d'aquesta activitat consisteix a aconseguir que els alumnes del Màster en dret ambiental de la URV i socis de l' AAEDAT
puguin tenir una aproximació i contacte directe amb l'entorn natural de Catalunya. L'agricultura ecològica és la integració dels
coneixements de l'agricultura tradicional amb la investigació científica i metodològica. La visita a un cultiu ecològic és el context idoni per
fomentar la difusió de tots els aspectes relacionats amb l'agricultura ecològica i donar a conèixer els beneficis econòmics i ambientals
que comporta, i que al mateix temps els alumnes puguin posar en pràctica els coneixements que adquireixen al llarg del Màster .
Visita a un celler ecològic a la comarca del Priorat ( Tarragona ) .
Per tal d'iniciar el nou curs acadèmic realitzant una activitat que permeti entrar en contacte amb la riquesa natural de Catalunya i al
mateix temps donar la benvinguda als nous alumnes del Màster en Dret Ambiental de la URV , així com als alumnes del segon curs ,
exalumnes i socis de l' AAEDAT, el 9 de novembre de 2013, l'associació va organitzar una visita un celler ecològic situada a la comarca
del Priorat .
e) Acte de benvinguda del Màster Universitari en Dret Ambiental 2013-2014.
L'activitat va tenir lloc el dia 7 d'octubre de 2013. En aquest cas , la difusió per correu electrònic va ser a càrrec de la Aaedat , però els
cartells van ser realitzats i difosos pel CEDAT.
L'objectiu d'aquesta activitat era posar en contacte els alumnes de primer any del Màster, amb els alumnes de segon curs , exalumnes ,
doctorands i professors. El Dr Antoni Pigrau , director del CEDAT, va presentar l'acte i va donar la benvinguda als nous alumnes, seguit
per la coordinadora del Màster, la Dra Susana Borràs, i el Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, el Dr . Alfons Gonzàlez Bondia.
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f) Altres activitats
URV pel Comerç Just
L'objectiu d'aquesta activitat era promoure que tant el cacau com el cafè que es consumeix a la cafeteria de la universitat fossin de
comerç just El 10 de Maig de 2013 van realitzar una sèrie d'activitats per mostrar els avantatges d'aquest tipus de productes i que la
gent pogués comprar i provar el cafè de comerç just
La Aaedat va col!laborar amb el disseny dels cartells i la difusió de l'activitat a través del Facebook de l'associació.
Seminari "Investigacions pre-doctorals en Dret Ambiental"
El 15 d’octubre es va realitzar el primer seminari sobre investigacions pre-doctorals en dret ambiental, amb la presentación de l’estat de
les diferents tesis en curs de realització per part dels respectius autors i autores. És una oportunitat excel!lent perquè els estudiants del
Màster puguin conèixer de primera mà el treball d'aquells exalumnes
del Màster en Dret Ambiental que actualment estan realitzant el
doctorat. També dona l'oportunitat de comentar els dubtes que de
vegades es plantegen a l'hora de desenvolupar el doctorat i les
possibilitats de futur que oferia.

1.1.5. Seguiment de la qualitat del Màster
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El curs 2009-10 el Màster Universitari en Dret Ambiental va rebre la verificació positiva de l'ANECA.
El 7 de setembre de 2009, en el marc de la Convocatòria d’Ajuts ICE de la Universitat Rovira i Virgili es va concedir al CEDAT un ajut de
per a realització del projecte: “Manual de procediments de gestió acadèmica i de millora de la qualitat docent dels estudis oficials de
Màster: un objectiu estratègic del Màster Universitari en Dret Ambiental, El Manual es va acabar el mes de setembre de 2010. El
projecte contempla l'adopció d'un Pla d’acció tutorial (PAT) adaptat als estudis de Màster i la creació d'un Comitè de seguiment de la
qualitat del Màster.
El Comitè de Qualitat del Màster s’encarrega de realitzar l'avaluació interna de la qualitat de la titulació de Màster. El comitè de qualitat
té un caràcter tècnic, centrat en l'emissió d'informes de seguiment sobre la qualitat de la titulació.
El Comitè es va crear formalment el febrer de 2011. Des d’aleshores s’han celebrat dues reunions, de les quals es poden destacar els
següents resultats:
-

La implantació d’una assignatura introductòria per als estudiants de nou accés al Màster, tant pels juristes estrangers que no

coneixen els fonaments del sistema jurídic espanyol, com pels estudiants que no són juristes. Durant el curs 2011-12, es va activar com
a Assignatura 0 del Màster Universitari en dret Ambiental.
-

Millora del sistema i mecanismes de captació de nou alumnat. S’ha editat un llibret informatiu del Màster encatalà, castellà i

anglès i d’un tríptic informatiu bàsic del Màster en català i castellà;
-

Potenciar la internacionalització del Màster.

-

Millora de la informació docent de les diverses assignatures: guies docents, moodle, pàgina web.

-

Suport en l’elaboració de l’Informe de Seguiment del Màster Universitari en Dret Ambiental (curs 2010-11).
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1.2. Altres Titulacions
La formació en dret ambiental que es coordina des del CEDAT, a banda del Màster Universitari en Dret Ambiental, és la següent:
•

Llicenciatura de Dret (2002) / Grau de Dret (2009)

S’han impartit com a assignatures optatives (4,5 crèdits en la Llicenciatura; 4 crèdits en el Grau)
o

Fonaments de dret públic ambiental - 4,5 crèdits

o

Règim Jurídic de l'ordenació del territori i dret urbanístic - 4,5 crèdits

o

Intervenció administrativa ambiental - 4,5 crèdits

S’ha impartit com a assignatura obligatòria en la Llicenciatura de Dret el Practicum I i II (10,5 crèdits), corresponent a l’itinerari de medi
ambient.
•

Llicenciatura de Biotecnologia (Pla 2005)

o

Aspectes legals i socials de la biotecnologia - 6 crèdits

•

Grau de Biotecnologia (Pla 2009) (Prevista, encara no activada)

o

Aspectes legals, socials i comunicatius de la biotecnologia - 6 crèdits

•

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

Assignatures optatives:
o

Medi ambient i relacions laborals - 3 crèdits
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o

Règim jurídic del medi ambient – 3 crèdits

1.3. Seminaris de formació i conferències
•Seminari de presentación de casos per part dels advocats que hi treballen, en col!laboració amb la Red de Aabogados para la Defensa
Ambiental (RADA) “LA PRÁCTICA AMBIENTAL EN TRIBUNALES”
•Sra. Cristina Álvarez Baquerizo, 1ª sessió, 12 de novembre de 2012.
•Sra. Reyes Cortés Martínez de Carvajal, 2ª Sessió, 3 de desembre de 2012.
•

Sra. Sonia Ortiga, 3ª Sessió. 14 de gener de 2013.

•

Sra. Ana Barreira, 4ª Sessió. 4 de febrer de 2013.

•

Sra María Soledad Gallego, 5ª Sessió, 4 de març de 2013

•

Sr. Raúl Burgos, 6ª Sessió, 8 d’abril de 2013

•

Sra. Isabel Junquera, 28 de gener de 2013, Seminari: “Participació ciutadana en espais naturals protegits”.

•

Sr. Jordi Escolà. 11 i 18 de febrer de 2013, Seminari: “Implicacions legals en la reutilització d’aigües residuals depurades”

•

Dr. Xavier Fernández Pons, Universitat de Barcelona, Seminari “Comerç i Medi Ambiente”, 11 i 18 de març de 2013

•

Dra Mar Campins Eritja, Universidad de Barcelona, Seminario: “La gobernanza ambiental del Ártico: Una oportundad para la

Unión Europea?”, 12 de abril de 2013.
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•

Dra. Dolors Collellmir Morales (URV), “Los pueblos aborígenes australianos y su conexión con la cultura aborigen de la

naturaliza”, 15 de abril de 2013.
•

Dr. Gregorio Mesa Cuadros, Universidad Nacional de Colombia, “Derechos Ambientales y Justicia ambiental: algunos elementos

para la concreción del Estado Ambiental de Derecho”, 22 de abril de 2013.
•

CEDAT: Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible. Presentació de l’estudi: “Impacte econòmic de l’energeia eòlica a

escala local a Catalunya. Estudi comparatiu”. Sr. Sergi Saladié. 29 d’abril de 2013.
•

Dr. Gabriel Real Ferrer, Universitat d’Alacant, “Sostenibilida y acción municipal”, 6 de maig de 2013.

•

Seminario “La protección del territorio y del medio ambiente: La responsabilidade de las administraciones y de los funcionarios

públicos”. Participan: Dr. Gonzalo Quintero Olivares, Catedrático de Derecho Penal de la URV, Francisco Bañeres Santos, Fiscal del
TSJ de Catalunya, Dr. Javier Hernández García, magistrado, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Carlos Rubio,
Magistrado de la Sala de Derecho civil y penal del TSJ de Catalunya, 13
de mayo de 2013.
•

Alberto Olivares Gallardo, Universidad Católica de Temuco (Chile):

“Análisis comparativo de las políticas energéticas de la Unión Europea y
Chile”, 20 de mayo de 2013.
•

Dra. Pilar Moraga, Universidad de Chile, va impartir el seminari

titulat: “Los tribunales ambientales en Chile”. 7 d’octubre de 2013.
•

El Professor Aguinaldo Alemar, Universidad Federal de Uberlandia,
Brasil,

va

impartir

el

Seminari

titulat

“El

daño

ambiental
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transfronterizo en el contexto de América de América del Sur: doctrina y casos recientes“. 21 de octubre de 2013.
•

Dra. Alba Nogueira, Universidade de Santiago de Compostela: “Medio ambiente y desarrollo económico. Ambientalismo
menguante con la crisis como excusa”. 28 d’octubre de 2013.

•

El professor Steven

Weissman, Director del Energy Law Programm en el Center for Law, Energy and Environment de la

University of California Berkeley, va impartir dos seminaris en el Master Universitari en Dret Ambiental:
•

“Competition in electricity markets. Waht does It Mean? Is it a goot Thing?” El dia 25/11/2013

•

“Climate change and Washigton D.C.- What Could the U.S Governement do to fight climate change? What Will it do?” Dia

2/12/2013.
"

Dr. RODOLFO GODÍNEZ, Director de Medio Ambiente. Secretaría de Relaciones Exteriores de México: “La Conferencias de
Cambio Climático de Varsovia: avances y expectativas”. Dia 20/11/2013.

1.4. Projectes d’innovació docent
Els projectes d’innovació docent en que els investigadors del CEDAT han treballat durant el 2013:
!

Proyecto de Innovación docente: “Innovació docent a través de l’aprenentatge virtual: l’experiència pilot de l’e-learning aplicada
als estudis de dret ambiental de la URV”. Coordinadora. Dra. Susana Borràs.

!

Grup d’Innovació Docent “Clínica Jurídica de Drets Humans”, dirigit pel Dr. Víctor M. Merino Sancho. Ajut atorgat per l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili, en el marc de la convocatòria d’Ajuts a la Innovació Docent 2013-2014.
Codi A01/13. Curs 2013-2014.
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!

Projecte: “Xarxa docent per a la promoció de l’aprenentatge, servei i la recerca basada en la comunitat. Entitat finançadora: ICEURV Referència de la convocatòria: B01 Des de/d’ 14/07/2010 fins a 31/08/2012. Aquest projecte ha estat renovat per dos anys
més. Aitana de la Varga.

!

Projecte: “Programa de aprendizaje servicio de investigación basada en la comunidad de la URV, fase de implantación”. Entitat
finançadora: Ministeri d’Educació. EDU/234/2011. Des de 02/12/2012 fins a 30/09/2014. Responsable: Maria Marqués. Hi
participen Aitana de la Varga i Víctor Merino.

2. Recerca
2.1. Projectes
2.1.1. Projecte finançats
Els projectes de recerca, en l’àmbit del dret ambiental o connectat amb ell, en que els investigadors del CEDAT estan treballant
actualment són els següents:
Projectes amb finançament, amb Investigador Principal membre del CEDAT:
• Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria de ayudas de proyectos de investigación fundamental no orientada. “Derecho
ambiental y libertad de servicios en el mercado interior: nuevos retos, transformaciones y oportunidades (el caso español)”. DER201019343. Investigadora principal: Dra. Lucía Casado. Període 2011-2013.
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• Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria de ayudas de proyectos de investigación fundamental no orientada. “La garantía
jurídica de la vertiente intrageneracional de la justicia ambiental como aspecto social del desarrollo sostenible”. DER2010-19529.
Investigador Principal: Dr. Antoni Pigrau Solé. Període 2011-2013.
En aquests projectes participen investigadors procedents de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat de Vigo, la Universitat de Santiago de Compostela, la Universitat Jaime I de Castelló, la Universitat de Cádiz y la Universitat
de Murcia.
Projectes amb finançament europeu i participació de membres del CEDAT
• Participació del CEDAT en el Projecte: “Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade”. VIIè Programa Marc Unió
Europea. Programa “Science in Society Part 5.” Coordination and Support Action. Número de Projecte: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY2010–1. Grant Agreement Number 266642. Coordinador: Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, Universitat Autónoma de Barcelona.
Període: 15/03/2011- 14/03/2014. Hi participen els Drs. Antoni Pigrau, Susana Borràs, Jordi Jaria i Antonio Cardesa.
Ha estat aprovat un nou projecte amb finançament europeu que es desenvoluparà entre 2014 i 2016:
• Direcció General de Justicia, Unió Europea. “Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union”.
Investigador/a principal a la URV: Antoni Pigrau Solé Coordina: Globernance. Instituto de Gobernanza Democràtica. Referència de la
concessió: JUST/2013/ACTION GRANTS.
Projectes amb finançament, amb participació de membres del CEDAT:
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•

“Información y participación en materia de territorio y medio ambiente”. Plan de promoción de la investigación de la Universitat
Jaume I. Des del 01/01/2011 hasta 31/12/2013.. Investigador principal: Ricardo García Macho. Hi participa José Luís Blasco
Díaz.

A més el Grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” de la URV, al que pertanyen la major part dels investigadors del CEDAT,
està reconegut com a grup de recerca consolidat de la Generalitat.
Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. Programa de Suport a Grups de Recerca, Convocatòria SGR 2009
Referència: 2009 SGR 81. Període 2009-2013. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé.
Això ha comportat la inclusió en el Programa de suport als grups de recerca reconeguts de la URV. 2010PFR-URV-B2-20. Durada:
2009-2013. Investigador principal: Antoni Pigrau Solé.
2.2. Participació en Jornades i Congressos
1. BORRÀS PENTINAT, S., “Diálogo entre Cortes: a interaçao jurisprudencial entre a Corte Internacional de Justiça e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos”; Conferencia invitada. Congreso internacional Os desafios do Barreau Invisible: a contribuçao dos
Conselheiros Jurídicos dos Estados à consolidaçao da Corte Internacional de Justiça, Florianapolis (Brasil) Año: 2013.
2. BORRÀS PENTINAT, S., “Segurança Internacional e Meio Ambiente”. Conferencia invitada. IV Semana de Direitos Humanos da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianopolis, Brasil, 2013..
3. BORRAS PENTINAT, S., “Strategies for the protection and defense against the harassment of environmental defenders “, EJOLT
Meeting, Roma, Itàlia, 9-15 novembre 2013, WP8 Workshop, Liabilities and evaluation.
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4. CARDESA SALZMANN, A., “Desarrollo sostenible, preocupación común de la humanidad y bienes públicos globales. Reflexiones en
torno a su incidencia en el Derecho internacional del medio ambiente”, Comunicació. XXV Jornadas ordinarias de la Asociación
Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 19-20/09/2013
5. CARDESA SALZMANN.A. “Acceso a los tribunales de los Estados miembros de la UE para reclamar por daño ambiental causado en
países terceros”, en Seminario internacional sobre el acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales, CEDAT-AIDA,
Tarragona, 8-9 enero 2013.
6. CARDESA SALZMANN.A., “Strategies for legal action against environmental injustice before national courts”; EJOLT Meeting, Roma,
Itàlia, 9-15 novembre 2013, WP8 Workshop, Liabilities and evaluation.
7. CARDESA SALZMANN.A., “Strategies for legal action against environmental injustice before national courts”; EJOLT Meeting, Roma,
Itàlia, 9-15 novembre 2013, WP8 Workshop, Liabilities and evaluation.
8.CASADO CASADO, L., Ponència “La competencia para otorgar autorizaciones de vertido en cuencas intercomunitarias”, en XVIII
Jornadas de Derecho de Aguas. Usos del Agua. Concesiones, autorizaciones y mercados de agua, Zaragoza, 28 de febrer i 1 de març
de 2013.
9.CASADO CASADO, L., “Inspección ambiental y liberalización de servicios y actividades económicas”; Conferencia en “La
ecologización del Mercado: Límites Jurídicos a las libertades económicas e incentivos a la responsabilidad social”, La Coruña, 2013 (3,
4 y 5 de julio)
10.COCCIOLO, E.; RICARTE, T., “Towards a Legal Theory of Sustainable Energiewende”, Comunicació. First European Environmental
Law Forum, Environmental law and energy and climate law as instruments to achieve sustainable energy, 4-6 September 2013,
Groningen, The Netherlands
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11.DE LA VARGA PASTOR, A.; MERINO SANCHO, V.M.: “Territory and Environmental Justice: the making decision process”,
Comunicació, Eleventh Colloquium 2013 IUCN Academy of the Law. University of Waikato, Hamilton (Nova Zelanda), juny 2013.
12.DE LA VARGA PASTOR, A.- MARQUÈS BANQUÉ, M., “The Environmental Law Clinic at Universitat Rovira i Virgili”, 6th International
Barcelona Conference on Higher Education: Lets build transformative knowledge to drive social change”. Barcelona, 2013.
13.GALIANA SAURA, A., “La flexibilización del Derecho y su repercusión en la formación de los juristes”, Comunicació. Quinto
Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas. Transformaciones en la docencia y el aprendizaje del Derecho. 11-13 de
septiemnbre de 2013, Facultat de Dret, Universitat de València, 2013.
14.JARIA MANZANO, J., “Environmental Justice and Ecological Debt: a Challenge to Hegemonic Views on International Law“, EJOLT
Meeting, Roma, Itàlia, 9-15 novembre 2013, WP8 Workshop, Liabilities and evaluation.
15.MARQUÈS I BANQUÉ, M., “La disciplina acadèmica entre la prevenció i la reacció: instruments i estratègies”. Ponencia. XIII
Jornades d’Inspecció de Serveis de les Universitats. Barcelona. 2013
16.MARQUÈS I BANQUÉ, M., Teaching and Capacity Building Workshop: “ICT and Environmental Law Education. Mooc’s: threat or
opportunity?”. Ponencia. 2013 IUCN Academy of Environmental Law Annual Colloquium (University of Waikato, Hamilton Nova Zelanda,
24-28 June 2013)
17.MERINO SANCHO, V.M. “Constructing gender identities: Asylum Law and Gender-based violence”, Comunicació. 3rd European
Conference on Politics and Gender (ECPG), Barcelona, 2013.
18.MERINO SANCHO, V.M.; DE LA VARGA PASTOR, A.: “Seeking an effective access to environmental justice within the Spanish
Legal System”, Comunicació, Eleventh Colloquium 2013 IUCN Academy of the Law. University of Waikato, Hamilton (Nova Zelanda),
juny 2013.

52

19.MERINO SANCHO, V.M.; VAÑÓ VICEDO, R.; “The concept of gender violence in the European Protection Order”; Comunicación.
Kick-off Meeting of the Daphne III Programme project: EPOGENDER-Gender Violence: protocols for the protection of victims and
effectiveness of protection orders. Towards an efficient implementation of Directive 2011/99/EU: Tarragona, 2013.
20.PIGRAU SOLÉ, A.; Director del Seminario Internacional organizado conjuntamente por el CEDAT (Universitat Rovira i Virgili) y la
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales. Facultad
de Ciencias Jurídicas, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 9 !10 enero de 2013.
21.PIGRAU SOLÉ, A.; Director de la International Research Conference. Building a research network on ‘Companies, conflict and
human rights’. Institut Català Internacional per la Pau. Barcelona, 17th and 18th January 2013.
22.PIGRAU SOLÉ, A.; “Legal Avenues Available to Victims Demanding Liability for Environmental Damage. The EJOLT Project”, Panel
3: Fostering Accountabilty through Rules, Attribution, Investigation and Prosecution. Institut Català Internacional per la Pau. International
Research Conference. Building a research network on ‘Companies, conflict and human rights’. Barcelona, 17th and 18th January 2013.
23.PIGRAU SOLÉ, A.; “The PPT session in Colombia: a situation tailor-made for the International Criminal Court”; Ponencia. Tribunale
Permanente dei Popoli / Australian Human Rights Centre - Faculty of Law, University of New South Wales, Sydney / Fondazione Lelio e
Lisli Basso – ISSOCO, International Seminar on Peoples’ Tribunals and International Law, Roma, Italia, 27-28 September 2013.
24.PIGRAU SOLÉ, A.; JARIA MANZANO, J., “Principios Rectores y medio ambiente”. Comunicación. Congreso Internacional La
implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos en España, Universidad de Sevilla, Sevilla,
4-6 Noviembre 2013.
25.PIGRAU SOLÉ, A.; “Strategies for legal action against environmental injustice before international courts”; EJOLT Meeting, Roma,
Itàlia, 9-15 novembre 2013, WP8 Workshop, Liabilities and evaluation.
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26.QUINTERO OLIVARES, G., “La alteración mental en el derecho penal” , Trastornos mentales y delincuencia, Alicante, julio de 2013,
Conferencia inaugural
27.QUINTERO OLIVARES, G., “El blanqueo, el comiso, y la tributación del dinero sucio”; “Crisis económica y Derecho penal”, UCLM,
Toledo, 2013
28.QUINTERO OLIVARES, G., “La imputación a personas físicas y jurídicas de los delitos generados en actividades empresariales”;
7th European Jurists' Forum, Barcelona 18-20 de abril 2013.
29.QUINTERO OLIVARES, G., “Métodos alternativos para la solución de los conflictos penales: la valoración del resarcimiento”,
Mediación de actualidad: mediación en asuntos civiles y mercantiles y mediación penal, Universidad de Santiago de Compostela, 2013.
2.3. Seminaris de recerca
Seminario Internacional CEDAT-AIDA: “El acceso de las víctimas de daños ambientales a la Justicia”. 9 y 10 de enero de 2013.
Els dies 9 i 10 de gener de 2013 a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona es va celebrar un
seminari organitzat de manera conjunta per l'Associació Interamericana per a la Defensa de l'Ambient (AIDA) i pel Centre d'Estudis de
Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) al voltant del tema de l'accés a la justícia per a les víctimes de danys ambientals. Hi van
participar advocats d’AIDA i d’algunes de les organitzacions que en formen part: Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), Chile; Justicia
para la Naturaleza, Costa Rica; Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Argentina; Centro de Incidencia Ambiental (CIAMPanamá), Panamá; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México, y Corporación de Gestión y Derecho Ambiental
ECOLEX, Ecuador. Les ponències presentades han estat recollides en un llibre.
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2.4. Publicacions de recerca
Es detallen a continuació les publicacions de recerca relatives al dret ambiental o connectades directament amb el dret ambiental.
2.4.1. Llibres dirigits, coordinats o editats
1.

BORRÀS PENTINAT, S. (Dir.), Retos y Realidades de la adaptación al cambio climático. Perspectivas técnico-jurídicas, Thomson
Reuters, Aranzadi, 2013. ISBN: 978-84-9014-837-2.

2.

CASADO CASADO, L,i FUENTES GASÓ, J. R. (dirs.), Prestación de Servicios, Administraciones Públicas y Derecho
Administrativo. Especial referencia al Derecho ambiental, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. ISBN: 9788490334959 (versió en
paper). ISBN: 9788490334966 (e-book).

3.

PIGRAU SOLÉ, A. (Ed,), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de
Bolivia y Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013. ISBN: V-1865-2013.

2.4.2. Monografies
1.

BORRÀS PENTINAT, S., ¿Apariencias o realidades? El control internacional de los tratados multilaterales de protección del
medio ambiente, Tirant lo Blanch , Valencia, 2013. ISBN: 978-84-9033-262-7, 726 pp.

2.

QUINTERO OLIVARES, G., Derecho penal ambiental, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. ISBN: 978-84-9033-462-1, 288 pp.
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2.4.3 Capítols de llibre
1.

BORRÀS PENTINAT, S.; OLIVEIRA DO PRADO, Rafael Clemente. “A proteção jurídica internacional dos deslocamentos
humanos forçados por causas ambientais”. In: BÓSIO CAMPELLO, Lívia Gaigher; ANTUNES DE SOUZA, Maria Cláudia da
Silva; PADILHA, Norma Sueli (Coord.). Direito Ambiental no Século XXI: Efetividade e Desafios, vol. 2. Curitiba: Editora
Clássica, 2013, p. 325-354. ISBN 978-85-99651-78-0.

2.

BORRÀS PENTINAT, S., "La adaptación al cambio climático en la Unión Europea", en Borràs Pentinat, S. (Dir.), Retos y
Realidades de la adaptación al cambio climático. Perspectivas técnico-jurídicas, Thomson Reuters, Aranzadi. 2013. ISBN:
978-84-9014-837-2, pp. 167-194.

3.

BORRÀS PENTINAT, S., “Pueblos indígenas y medio ambiente”, en PIGRAU SOLÉ, A. (Ed,), Pueblos indígenas, diversidad
cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013.
ISBN: 978-84-9033-130-9, pp. 111-146.

4.

BORRÀS PENTINAT, S., "The urban governance of climate change: local responses to global challenges", en R. Paraízo &
R.L. Cavallazzi (Eds.)., Heritage, Environment and Society: new spatial challenges, PROURB/UFRJ, ISBN: 978-85-88027-275. (en premsa).

5.

BORRÀS PENTINAT, S, “La protección de los pueblos indígenas a través de la protección del medio ambiente* en Direitos
Humanos e Desenvolvimento Sustentável, coordinado por los profesores de la UEMS, Gabriel L. B. Vidrih Ferreira e
Alessandro M. Prado, /Editora UEMS, Brasil. (en premsa)
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6.

CAMPINS ERITJA, M., “El principio de precaución como base de la normativa de la Unión Europea relative a los nuevos
alimentos y nuevos ingredients alimentarios”, en PONS RÁFOLS , X. (Ed.), Alimentación y derecho internacional. Normas,
instituciones y procesos, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 279-304, ISBN 9788415948155.

7.

CAMPINS ERITJA, M. – PIGRAU SOLÉ, A., “Environmental Law of Spain”, en Robinson, Nicholas A.; Heng, Lye Lin;
Burleson, Elizabeth (Eds.); Comparative Environmental Law and Regulation, Vol.3, Thomson Reuters/West, Vol.3 (en prensa).

8.

CASADO CASADO, L., “Excepciones al marco normativo de la libre prestación de servicios. La protección del medio ambiente
como razón imperiosa de interés general”, en CASADO CASADO, L., FUENTES I GASÓ, J. R. i GIFREU FONT, J. (dirs.),
Prestación de Servicios, Administraciones Públicas y Derecho Administrativo. Especial referencia al Derecho ambiental, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2013. ISBN: 9788490334959 (format paper). ISBN: 9788490334966 (format electrònic).

9.

CASADO CASADO, L., “Inspección ambiental y liberalización de servicios y actividades económicas”, en SANZ LARRUGA, F.
J., GARCÍA PÉREZ, M. y PERNAS GARCÍA, J. J. (dirs.), Libre mercado y protección ambiental. Intervención y orientación
ambiental de las actividades económicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2013, pp. 143-191. ISBN:
978-84-7088-837-3 (formato papel)/ 978-84-7088-840-3 (format electrònic). NIPO: 635-13-014-6 (format paper)/ 635-13-015-1
(format electrònic). Dipòsit Legal: M-11760-2013.

10.

CASADO CASADO, L., “La competencia para otorgar autorizaciones de vertido en las cuencas intercomunitarias”, en EMBID
IRUJO, A. (dir.), Usos del Agua. Concesiones, Autorizaciones y Mercados del Agua, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013,
pp. 201-292.

11.

CASADO CASADO, L. i FUENTES GASÓ, J. R., “Administración local y medio ambiente: supresión de licencias de actividad
y avance de los regímenes de comunicación y declaración responsable”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (dir.), Observatorio de
Políticas Ambientales, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2013, pp. 429-462. ISBN: 978-84-9014-741-2.
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12.

CASTELLA SURRIBAS, S.J.: “La tierra en ls espiritualidad indígena: una aproximación al derecho de los pueblos indígenas a
mantener y fortalecer su propia relación esperirual con la tierra” en PIGRAU, A, (Dir.): Pueblos indígenas, diversidad cultural y
justicia ambiental, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, , pp. 229-255. ISBN 978-84-9004.

13.

COCCIOLO, E., “Las catastrofes Na-Tech, los planes de emergencia nuclear y su coordinación con otros sectores de
emergencia ambiental”, en A. Ruiz de Apodaca Espinoza (dir.), La responsabilidad por daños nucleares o radiactivos.
Comentario a la Ley 12/2011 de 27 de Mayo, Thompson Reuters Aranzadi, 2013, pp. 201-237. ISBN: *978-84-9014-577-7.

14.

DE LA VARGA PASTOR, A., “Autonomía indígena: del reconocimiento formal a la ejecución material”, en PIGRAU SOLÉ, A.
(Ed,), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y
Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013. ISBN: V-1865-2013. pp. 371-414.

15.

GONZÁLEZ BONDIA, A., “El reconocimiento constitucional en Ecuador y Bolivia del derecho de participación de los pueblos
indígenas en la protección del ambiente: especial referencia a la consulta en el ámbito ambiental”, en PIGRAU SOLÉ, A. (Ed,),
Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador,
Tirant lo blanch, Valencia, 2013. ISBN: V-1865-2013. pp. 415-455.

16.

HAVA GARCIA, E.; MUÑOZ LORENTE, J., ”Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, en
ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (Dir.), Estudio Crítico Sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012, Tirant lo Blanch, Valencia,
2013, pp.893-902, 909-911. ISBN 9788490338759.

17.

HAVA GARCIA, E.; VÁZQUEZ PORTOMEÑE, F., ”Incendios forestales”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (Dir.), Estudio Crítico
Sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 903-908. ISBN 9788490338759.
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18.

JARIA I MANZANO, J., "El «modo de vida» en las constituciones de Ecuador y Bolivia: perspectiva indígena, naturaleza y
bienestar (un balance crítico)", Antoni PIGRAU SOLÉ (ed.), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un
estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo Blanch, València, 2013, pp. 285-331.

19.

JARIA I MANZANO, J., "La sombra del Leviatán es alargada: ¿Puede establecerse un marco político común para la
convivencia de lo «indígena» y lo «occidental»?", Antoni PIGRAU SOLÉ (ed.), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia
ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo Blanch, València, 2013, pp. 525-554.

20.

JARIA MANZANO, J., "El medio ambiente como bien jurídico reconocido en la Constitución española y su significación para el
Derecho penal", a Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Derecho penal ambiental, Tirant lo Blanch, València, 2013, pp. 21-45.

21.

LOZANO CUTANDA B.; RÁBADE BLANCO, J.M.: “El pago por servicios ambientales para el desarrollo sostenible del medio
rural: los contratos territoriales”, en Libre mercado y protección ambiental: intervención y orientación ambiental de las actividades
económicas / Francisco Javier Sanz Larruga (dir.) Árbol académico, Marta María García Pérez (dir.) Árbol académico, Juan José
Pernas García (dir.), Jaime Rodríguez-Arana Muñoz (pr.), 2013, ISBN 9788470888373, págs. 337-357.

22.

NOGUEIRA LÓPEZ, A -“Responsabilidad por daños ambientales”, en QUINTANA LÓPEZ, T. (dir.), La responsabilidad
patrimonial de la Administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 (2ª edición
corregida y ampliada), p. 1225-1255, ISBN 978-84-9033-312-9.

23.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Los aprovechamientos de las aguas minerales y termales. Título habilitante”, en EMBID IRUJO, A.,
Usos del agua. Concesiones, autorizaciones y mercados de agua, Aranzadi, 2013, p.145-177.

24.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., “Galicia. Calma legislativa y protección judicial ambiental en año electoral”, en LÓPEZ RAMÓN, F.,
Observatorio de políticas ambientales 2013, p. 693-714
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25.

PIGRAU SOLÉ A., “Introducción”, en PIGRAU SOLÉ, A. (Ed.), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental. Un
estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013, pp. 11-25. ISBN: V-1865-2013.

26.

PIGRAU SOLÉ A.,, “Los pueblos indígenas ante el Derecho Internacional”, en Pigrau Solé, A. (Ed.), Pueblos indígenas,
diversidad cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo blanch,
Valencia, 2013, pp. 61-109. ISBN: V-1865-2013.

27.

PIGRAU SOLÉ, A., BORRÀS PENTINAT, S., “Medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas en el sistema
interamericano de derechos humanos”, en Pigrau Solé, A. (Ed.), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental.
Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013, pp. 147-209. ISBN: V-18652013.

28.

PIGRAU SOLÉ A., “A study in the framework of the EJOLT project: legal avenues available to victims demanding liability for
environmental damage”, ICIP Research 01 / Companies in Conflict Situations. Building a Research Network on Bussiness,
Conflicts and Human Rights, ICIP, 2013, pp. 57-69.

29.

QUINTERO OLIVARES, G., “Urbanismo y corrupción en la Administración Local”, en Urbanismo y corrupción política . (una
visisón penal, civil y administrativa) / coord. por José María Suárez López; Lorenzo Morillas Cueva (dir.), 2013, ISBN 978-849031-264-3, págs. 21-58.

30.

RODRÍGUEZ BEAS, M.; “Les competències locals en matèria de costes”, en FUENTES I GASÓ, J.R. (dir.); Dret Ambiental
local de Catalunya (pendent de publicació).

31.

RODRÍGUEZ BEAS, M.; “Les competències locals en matèria de forest”, en FUENTES I GASÓ, J.R. (dir.); Dret Ambiental
local de Catalunya (pendent de publicació).
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32.

RODRÍGUEZ BEAS, M.; FAUTH, G.; “Políticas locales de adaptación al cambio climático: especial referencia al pacto de
alcaldes”, en BORRÀS PENTINAT, S. (dir.); VILLAVICENCIO CALZADILLA, P. (coord.); Retos y realidades de la adaptación
al cambio climático: perspectiva técnico-jurídica, 2013.

33.

ROMÁN MARTÍN, L.., “Los derechos de los pueblos indígenas en las constituciones de Bolivia y Ecuador” en PIGRAU SOLÉ,
A. (Ed,), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justícia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y
Ecuador, Tirant lo blanch, Valencia, 2013. ISBN: V-1865-2013. pp. 333-369.

34.

TELLO. E. – PIGRAU, A. – GARCIA, M., “Sostenibilidad y descentralización en las políticas locales de energía”, en Ramon
Canal (Ed.), Ciudades y pueblos que puedan durar. Políticas locales para una nueva época, Icaria editorial, Barcelona, 2013,
pp. 29-43. ISBN: 978-84-9888-405-0.

35.

VILLAVICENCIO, C., P., “La sociedad civil y la Adaptación al cambio climático: A propósito de la adaptación comunitaria”, en
BORRÀS S. (dir.), Retos y realidades de la adaptación al cambio climático, Thomson Aranzadi, Pamplona, España, 2013.

2.4.4 Articles en revistes científiques indexades
1.

BAUCELLS LLADÓS, J., BENOît PETIT, “Possibilities and limits of environmental criminal protection Reflections on the Erika
and Prestige cases (or how an organized irresponsibility system carries on)”, InDret.. Juliol 2013.

2.

BAUCELLS I LLADÓS,N J. - HAVA GARCÍA, E. - MARQUÈS I BANQUÉ, M.,”Jurisprudencia general: Derecho penal”,
Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 4, Núm. 1 (2013).

3.

BAUCELLS I LLADÓS,N J. - HAVA GARCÍA, E. - MARQUÈS I BANQUÉ, M.,”Jurisprudencia general: Derecho penal”,
Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 4, Núm. 2 (2013).
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4.

BORRÀS PENTINAT, S., “Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente”, en Revista Catalana de Dret
Ambiental, Vol. 4, Núm. 1 (2013), http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda..

5.

BORRÀS PENTINAT, S., “Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente”, en Revista Catalana de Dret
Ambiental, Vol. 4 Núm. 2 (2013), http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda.

6.

BORRÀS PENTINAT, S., "El derecho a defender el medio ambiente::la protección de los defensores y defensoras
ambientales", en Derecho PUCP (Perú), N. 70, 2013, ISSN: 0251-3420, pp. 291-324.

7.

BORRAS PENTINAT, S., "La justicia climática: entre la tutela y la fiscalización de las responsabilidades", Anuario Mexicano
de Derecho Internacional, /volumen XIII, 2013, ISSN 1870-4654, http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoInternacional

8.

CAMPINS ERITJA, M., “The European Union and the North: Towards the Development of an EU Arctic Policy?”, Ocean
Yearbook 27; 2013, pp. 459 – 485. ISSN: 0191-8575; http://www.brill.com/ocean-yearbook-27

9.

CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental, 2013, Vol.
4 Núm. 1, .

10.

CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental, 2013, Vol.
4 Núm.2,.

11.

CASADO CASADO, L., “El acceso a la información ambiental en España: luces y sombras”, Revista Derecho PUCP, “Retos
del Derecho ambiental”, núm. 70, 2013, pp. 241-278. ISSN: 0251-3420 (imprès). ISSN: 2305-2546 (en línia).

12.

CASADO CASADO, L., FUENTES I GASÓ, J. R., “La inspección ambiental en la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, de emisiones industriales, y en la normativa española de transposición”, Revista
Vasca de Administración Pública, núm. 97, 2013, pp. 291-326.

13.

CASADO CASADO, L., "El Dret ambiental a Catalunya", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 4, núm. 1, 2013.
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14.

CASADO CASADO, L., "El Dret ambiental a Catalunya", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 4, núm. 2, 2013.

15.

DE LA VARGA PASTOR, A. “jurisprudencia general: derecho administrativo/ jurisprudència general: Dret administratiu”
Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 4, núm. 1, (2013). (www.rcda.cat).

16.

DE LA VARGA PASTOR, A. “jurisprudencia general: derecho administrativo/ jurisprudència general: Dret administratiu”
Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 4, núm. 2, (2013). (www.rcda.cat).

17.

FAUTH, G.; VILLAVICENCIO, C., P., “Una reflexión sobre los ‘nuevos’ derechos: perspectivas y desafíos en el siglo XXI”,
Revista Derecho PUCP. Retos del Derecho Ambiental, No. 70, 2013, pp. 279-289.

18.

GIFREU FONT, J,, "Un cambio de rumbo en las políticas de suelo y urbanísticas: la mudanza del urbanismo expansivo y el
redescubrimiento de la ciudad consolidada", Cuadernos de Derecho Local nº33, octubre 2013, pp. 30-54.

19.

JARIA MANZANO, J., "Si fuera solo una cuestión de fe... --- una crítica sobre el sentido y la utilidad del reconocimiento de
derechos a la naturaleza (en la Constitución del Ecuador)", Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, vol. 4, núm. 1,
2013, pp. 43-86.

20.

JARIA MANZANO, J., "Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente", Revista Catalana de Dret
Ambiental, vol. 4, núm. 1, 2013: http://rcda.cedat.cat/, 72 pp.

21.

JARIA MANZANO, J., "Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente", Revista Catalana de Dret
Ambiental, vol. 4, núm. 2, 2013: http://rcda.cedat.cat/, 72 pp.

22.

PALLARES SERRANO, A., "Estudio sobre la necesidad de incorporar el criterio de la justa distribución de beneficios y cargas
ambientales en alguno de nuestros instrumentos ambientales trasversales", en Revista Vasca de Administración Pública,
núm. 97, sep-diciembre 2013, pp. 183-220.
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23.

PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Volumen: 4 Número:
1 (2013).

24.

PALLARÈS SERRANO, A., “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Volumen: 4 Número:
2 (2013).

25.

PIGRAU, A., CARDESA-SALZMANN, A., “Acciones entrelazadas contra daños ambientales graves: el impacto de Shell en
Nigeria “ Derecho PUCP (Perú), nº70, 2013. ISSN: 2305-2546 (En línea) ISSN: 0251-3420 (Impreso), pp. 217-240.

2.4.5 Articles en altres revistes científiques
1.

CASADO CASADO, L., “Country Report: Spain. Contemporary Shifts in Sapin’s Environmental Regime”, en IUCN Academy of
Environmental Law, IUCNAEL e-Journal, issue 4, 2013 (http://www.iucnael.org/en/e-journal/current-issue-.html).

2.

GIFREU FONT, J., "Una breve reflexión sobre la planificación urbanística y el medio ambiente", a Revista Democracia y
Gobierno Local, núm. 21, 2013, pp. 8-10.

3.

LOZANO CUTANDA B.: “Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral: las diez reformas clave de la ley
de costas”, Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 8096, 2013.

4.

LOZANO CUTANDA B.: “Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental: las 10 reformas clave”, Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº
8188, 2013.

5.

PIGRAU SOLÉ, A,, El impacto ambiental y social de las operaciones de Shell en Nigeria”, Institut Català Internacional per la
Pau, Revista Por la Paz / Peace in Progress, nº 18, noviembre 2013 (también en versión catalana e inglesa).. Disponible [en
línea] en http://www.icip-perlapau.cat/revista-cas/numero-18-noviembre-2013/
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2.4.6 Altres publicacions
1.

CASADO CASADO L., Recensió del llibre de Aitana de la Varga Pastor, El nuevo régimen jurídico de los suelos
contaminados, Revista de Administración Pública, núm. 190, 2013, pp. 468-471. ISSN: 0034-7639.

2.

CASADO CASADO L., Recensió del llibre de Judith Gifreu i Font, L’ordenació urbanística a Catalunya, Revista de
Administración Pública, núm. 191, 2013, pp. 521-525. ISSN: 0034-7639.

3.

PIGRAU SOLÉ, A., Preface: Constructing a Research Network on “Companies, conflicts and human rights”, ICIP Research 01
/ Companies in Conflict Situations. Building a Research Network on Bussiness, Conflicts and Human Rights, ICIP, 2013, pp. 56.

4.

A. PIGRAU, S. BORRÀS, A. CARDESA-SALZMANN & J. JARIA I MANZANO, 2013. International Law and Ecological Debt.
International

Claims,

Debates

and

Struggles

for

Environmental

Justice.

EJOLT

Report

No.

11,

128

p.

http://www.ejolt.org/2014/01/international-law-and-ecological-debt/
5.

RICARTE LOPES, T., Recensión : ALEMAR, Aguinaldo, Direito e ambientalismo: fundamentos para o estudo do direito
ambiental. Arraes Editores, Belo Horizonte, 2013, 189 pp. Revista Catalana de Dret Ambiental. Vol. IV Núm. 2 (2013).

6.

SAN LUCAS, M., Recensión: MARTIN, Pamela L., Oil in the Soil. The Politics of Paying to Preserve the Amazon. Rowman &
Littlefield Publishers, Inc., Maryland, 2011, 147 pp. Revista Catalana de Dret Ambiental. Vol. IV Núm. 1 (2013): 1-5.

7.

VILASECA BOIXAREU, I., Recensió: POMADE, Adélie, La Société Civile et le droit de l'environnement. Contribution à la
réflexion sur les sources et la validité des normes juridiques, Lextenso, DL, París, 2010, 716 pp. Revista Catalana de Dret
Ambiental. Vol. IV Núm. 2 (2013).
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8.

VILASECA, I. Crònica: Seminari sobre participació ciutadana en el món local. Bloc de la Revista Catalana de Dret Públic, 18
gener 2013. Enllaç: http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rcdp/page/5/

9.

VILASECA, I. Nota bibliogràfica: “Revista de Derecho Ambiental. Doctrina, jurisprudencia, legislación y práctica.
Octubre/Desembre 2012, numéro spécial sur le Sommet Rio+20. Conférence des Nations Unies sur le développement
durable”. Revue Jurdique de l'Environnement 3/2013.

10.

VILASECA, I. Nota bibliográfica: “Revue du Centre d'Étude du Droit de l'Urbanisme de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement (RevCEDOUA) (numéro 28, 2/2011; numéro 29, 1/2012; numéro 30, 2/2012)”. Revue Juridique de
l'Environnement 3/2013.

2.5. Tesis doctorals

•

El dia 13 de setembre de 2013 es va dur a terme la lectura de la Tesi doctoral de la Sra. Paola Milenka Villavicencio Calzadilla
titulada "El mecanismo para un desarrollo limpio del Protocolo de Kioto: consideraciones sobre su contribución al desarrollo
sostenible", dirigida per la Dra. Susana Borràs Pentinat.

•

El dia 7 d’octubre de 2013 es va dur a terme la lectura de la Tesi doctoral de la Sra. Carolina L. Riquelme Salazar titulada “Los
mercados del agua en Chile y España: Un estudio de Derecho Comparado”, dirigida per la Dra. Lucía Casado Casado.

•

El dia 22 de novembre de 2013 es va dur a terme la lectura de la Tesi doctoral del Sr. Francisco José Montoya Font, titulada
“Propuesta de metodologia para la determinación del límite interior del dominio público marítimo terrestre en algunos supuestos",
co-dirigida pel Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó.
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•

El dia 17 de desembre de 2013 es va dur a terme la lectura de la Tesi doctoral de la Sra. Marina Rodríguez.Beas, titulada “El
comercio y el ordenamiento jurídico español: el urbanismo comercial y la sostenibilidad urbana", co-dirigida pel Dr. Josep Ramon
Fuentes Gasó i la Dra. Judith Gifreu Font.

2.6. Quaderns de Dret Ambiental
El Grup de recerca i els Estudis en Dret Ambiental de la URV l’any 2005 va decidir iniciar, amb el patrocini de l’Ajuntament de Vila-seca
una col!lecció amb el títol “Quaderns de Dret Ambiental”, on es publicaria entre d’altres el millor treball de fi de Màster dels Estudis de
Dret Ambiental de la URV.
Fins a l’actualitat hi ha els números següents:

•

Quadern número 1: “L’informe ambiental en el planejament urbanístic”, Irene Martín Abellan, Publicacions URV, USBN: 978-

8424-082-2, 2007.
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•

Quadern número 2: “ La contaminació lumínica a Catalunya”, especial referencia als municipis, Isabel Junquera i Muriana

Publicacions URV, ISBN : 978-84-8424-099-0.
•

Quadern número 3: “Régimen jurídico de la edificación sostenible”, Isabel Toro Flores Publicacions URV, ISBN 978-84-8424-

410-9.
•

Quadern número 4:

“El derecho ambiental como instrumento de gestión del riesgo tecnológico”, Paula Cerski Lavratti.

Publicacions URV, ISBN 978-84-8424-176-8, 2011. 2011.
•

Quadern número 5: “La investigación e ‘imputación policial’ en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”,

Pedro Fernández Sánchez, Publicacions URV, ISBN 978-84-8424-193-5, 2011.
•

Quadern número 6: “Marc jurídic de l’estalvi d’aigua. Especial referència a l’àmbit local”, Jordi Recordà Cos. Publicacions URV,

ISBN: 978-84-8424-226-0.
En aquests moments tenim 3 quaderns nous pendents de publicació:
•“La regulació dels serveis ambientals dels ecosistemes a Catalunya: Anàlisi d’eines i metodologies, Joan Pons Solé.
•“El règim jurídic aplicable als incendis forestals. Especial referència a la responsabilitat patrimonial de l'administració”, Marta Aguilera
Sánchez
•“La funció social en el marc de la política forestal a Catalunya. La recol!lecció de bolets com una activitat vinculada a la funció social del
bosc

68

El dia 15 d’abril de 2013 es va fer la presentació del llibre “Marc jurídic de l’estalvi d’aigua. Especial referència a l’àmbit local”. Hi van
participar l’autor, Sr. Jordi Recordà Cos, el Dr. Pablo Herraéz Vilas, Director de l’Assessoria Jurídica de l’Agència Catalana de l’Aigua,
de la Generalitat de Catalunya, el Dr. Francesc Xavier Farriol Roigés, Primer Tinent d'Alcalde i Regidor d'Hisenda i Promoció Econòmica
de l'Ajuntament de Vila-seca i la Dra. Lucía Casado Casado, Professora Titular de Dret Administratiu de la URV.
2.7. Revista Catalana de Dret Ambiental
Després de la realització d’un estudi de viabilitat i com a conseqüència de les converses iniciades el 2008, a través de la Subdirecció
General d’Informació i Educació Ambiental, es va arribat a un acord amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat,
a través del qual la URV i l’esmentat Departament coeditarien una nova publicació científica: la Revista Catalana de Dret Ambiental. El
corresponent conveni es va signar amb data 25 de febrer de 2010. El 9 de novembre de 2010 es va signar una Addenda que modifica
alguns aspectes del Conveni de col!laboració.
El 30 de setembre de 2009 es va constituir el Consell de Redacció de la revista. En formen part 41 persones, tots ells acadèmics o
advocats experts en dret ambiental. Hi són representades 18 universitats: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Almería,
Universidad de Cádiz, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Granada, Universidad de Murcia, Universidad Pública de
Navarra, Universidad de Valladolid, Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat d’Alacant, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Jaume I de Castelló,
Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Virgili
Igualment s’ha format el Consell Assessor de la Revista, del que formen part prestigiosos experts, nacionals i estrangers.
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Aquesta publicació té la següent llicéncia Creative Commons Attribution 3.0 License.
L’ISSN és: 2014-038X. La seva web és: www.rcda.cat.
La revista té una periodicitat semestral, és electrònica i d’accés obert. Durant el 2013 s’han editat els números 1 i 2 de 2013.
Durant el 2011 s’ha sol.licitat la incorporació de la RCDA a diversos índexs de revistes científiques.
La RCDA ha estat inclosa en el directori de revistes d’accés obert DOAJ. També a Dialnet I també s’ha autoritzat el Portal VLEX (portal)
perquè publiqui la RCDA.
La RCDA ha estat també incorporada a DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias
Sociales y Jurídicas), del CSIC i l’ANECA (http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=2014-038X)
La RCDA ha estat també incorporada a LATINDEX-Catálogo i reuneix 35 dels 36 criteris de qualitat per a revistes electròniques
(http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=20777)
Finalment, la RCDA ja està present a RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) on es reconeix a la RCDA
l’acompliment de 18 criteris de qualitat de la CNEAI, sobre 19 possibles, i també 18 criteris de qualitat d’ANECA, sobre 21 possibles
(http://epuc.cchs.csic.es/resh/).
La RCDA serà incorporada a la nova edició de CARHUS+, segons comunicació de l’AGAUR, amb data 19 de juliol de 2013.
Es continuen les gestions per incorporar la RCDA a altres índexs i bases de dades.
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2.8. Assistència a Congressos i estades de recerca
El Sr. Daniel Iglesias va realitzar una estada de tres mesos al Heidelberg Institute for International Conflict (HIIK), Heidelberg, Alemanya,
entre desembre de 2012 i febrer de 2013.
La Sra. Lorena Martínez va realitzar una estada de recerca al Environmental Law Centre (ELC) of the International Union for
Conservation of Nature (IUCN), Bonn, Alemanya, entre octubre de 2012 i abril de 2013.
La Sra. Isabel Vilaseca Boixareu va realitzar una estada de recerca al Centre de recherches interdisciplinaires en droit de
l'environnement de l'aménagement et de l'urbanisme (CRIDEAU) - Centre International de Droit Comparé de l'Environnement (CIDCE),
Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Université de Limoges, França. 14 /01/ 2013 a 14/05/ 2013.
La Sra. Malka Sanlucas va realitzar una estada de recerca al Environmental Law Centre (ELC) of the International Union for
Conservation of Nature (IUCN), Bonn, Alemanya, entre 1/09/2013 - 29/11/2013.
Durant l’any 2013 Sr. Daniel Iglesias va realitzar una estada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a l’Organización de
los Estados Americanos (OEA) Washington, D.C (EE.UU), des de setembre a desembre de 2013.
Assistència a Congressos:
!

CASADO CASADO, L., Seminari Internacional El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales, dirigit pel Dr. Antoni
Pigrau Solé i organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i l’Associació Interamericana per a la Defensa
de l’Ambient (AIDA) i realitzat a Tarragona els dies 9 i 10 de gener de 2013.

!

CASADO CASADO, L., VIII Congrés de l’Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu, organitzat per l’Associació
Espanyola de Professors de Dret Administratiu i la Universitat d’Alacant i realitzat a Alacant els dies 8 i 9 de febrer de 2013.
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!

CASADO CASADO, L., Seminario: 10 años de Directiva Marco del Agua en España, coordinat per la Dra. Isabel Caro-Patón
Carmona i organitzat per l’Institut de l’Aigua de la Universitat de Barcelona, realitzat a la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona, el dia 18 d’abril de 2013.

!

CASADO CASADO, L., Curso de Verano “La ecologización del Mercado: Límites Jurídicos a las libertades económicas e incentivos
a la responsabilidad social”, realitzat del 3 al 5 de juliol de 2013, Facultat de Dret de la Universidad de A Coruña.

!

MARQUÈS BANQUÉ, M., “In Search for Environmental Justice”, 11th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium – University
of Waikato, Hamilton, Nueva Zelanda, 24-28 de junio de 2013.

!

PIGRAU SOLÉ, A. “In Search for Environmental Justice”, 11th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium – University of
Waikato, Hamilton, Nueva Zelanda, 24-28 de junio de 2013.

!

PIGRAU SOLÉ, A., XXV Jornadas ordinarias de la AEPDIRI: "La gobernanza del interés público global", Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona, 19-20 de septiembre de 2013.

3. Transferència
3.1. Projectes o contractes finançats de transferència en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins
•"ELABORACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I VIA PÚBLICA PER A L'AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANY".
Investigador/a principal: Antoni Pigrau Solé. Entitat finançadora: Ajuntament de Figaró-Montmany. Duració: de

01/09/2012 fins a

30/04/2013.
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3.2. Conferències, cursos i seminaris impartits per membres del CEDAT, en l’àmbit del dret ambiental o en temes afins
•PIGRAU SOLÉ, A, Programa de "Master en Estudios Internacionales", Departament de Dret i Economia Internacionals, Universitat de
Barcelona. Seminari: "La Conferencia Rio + 20: El futuro que queremos", 18 de febrer de 2013.
•PIGRAU SOLÉ, A, Participacíón en l’acte “El caso Sarayaku”. Casa Amèrica-Catalunya, Barcelona, 5 de març de 2013.
•PIGRAU SOLÉ, A, Participación en el curs Una Economia sense Política? Eines per a l’anàlisi crñitica de la situación actual: “Empreses
transnacionals, conflictes ambientals i accés a la justicia de les victimes”, FURV. Tarragona. 3 d’octubre de 2013.
•PIGRAU SOLÉ, A, Cicle de Conferències del Programa de PósGraduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Faculdade de Direito – UFRGS, Porto Alegre, Brasil, 22, 23 e 24 de outubro de 2013.
oSesión I – “Empresas transnacionales, daños ambientales graves y acceso a la justicia (i): Aspectos generales.”
oSesión II – “Empresas transnacionales, daños ambientales graves y acceso a la justicia (ii): Los casos de Shell en Nigeria y TexacoChevron en Ecuador”
oSesión III – “La represión de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Especial referencia a la Corte Penal
Internacional.”
3.3. Clínica Jurídica Ambiental
La Clínica Jurídica Ambiental del CEDAT ha estat esmentada expressament com a pionera a Espanya, en la prestigiosa publicació The
Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice, Francis S. Bloch (Ed), Oxford University Press, New York, 2011, en el
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capítol dedicat a ”The Bologna Process and the Future of Clinical Education in Europe”. Traducció al castellà: Bloch, Frank (ed.): El
Movimiento Global de Clínicas Jurídicas, Tirant lo blanch, València, 2013.
4. Cooperació
Presentació del documental “Cooperació al desenvolupament a la URV. Medi Ambient i Drets Humans a Equador”
El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc la presentació del documental “ Cooperació al desenvolupament a la URV . Medi Ambient i
Drets Humans a Equador” . Hi van participar Miquel Carrillo, director del documental; Susana Borràs, professora de Dret a la URV i
participant en el projecte; Beatriz Felipe, estudiant participant en el projecte; Carlos Alcalde, coordinador de Enginyeria Sense Fronteres
(ESF) a Tarragona i Marina Vidal, tècnica de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona. Va moderar l’acte Joan Fuster , tècnic del
Centre de Cooperació al Desenvolupament 'URV Solidària'. També es va presentar l'exposició "Paradís verd, futur negre?" dissenyada
per estudiants del CEDAT participants en el projecte.
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•ANNEX I
REGLAMENT DEL CENTRE D’ESTUDIS DE DRET AMBIENTAL DE TARRAGONA ALCALDE PERE LLORET, DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI
Preàmbul
El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) és un projecte que implica l’Ajuntament de Tarragona, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de
Tarragona (EMATSA), l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). El 23 de maig de 2007 es va signar el Conveni
de creació d’un Centre que té com a finalitats l’organització d’activitats de formació, de recerca, de transferència de coneixements i de sensibilització i creació
d’opinió en el camp del dret ambiental. El Centre, que s’integra en l’estructura de la Universitat Rovira i Virgili duu el nom d’Alcalde Pere Lloret, com a reconegut
jurista i alcalde tarragoní que fou, a fi de reconèixer la seva defensa dels principis democràtics i dels valors humans en el govern de la ciutat de Tarragona. Els
objectius del CEDAT són la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit del dret ambiental.
Per això i a proposta dels investigadors implicats, el Consell de Govern en sessió de juliol de 2008 va aprovar iniciar el procés de constitució del CEDAT com a
centre de recerca de la URV. Aquest procés culmina amb l‘aprovació del Pla estratègic i el Reglament del CEDAT, formalitzats en el Consell de Govern, en sessió
de 30 d’abril de 2009.
L'Article 127.1 de l'Estatut de la URV disposa que “La Universitat pot crear, en els àmbits que consideri apropiats, altres centres dedicats a la investigació, sens
perjudici dels instituts universitaris de recerca.” I l'apartat 2 del mateix Article diu que “Aquests centres poden ser: a) Propis de la Universitat Rovira i Virgili. b)
Compartits, amb la participació d’una universitat o més d’una, soles o amb altres entitats públiques o privades, mitjançant un conveni o altres formes de cooperació.
c) Vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant un conveni, quan la titularitat és d’una altra entitat pública o privada, incloses les empreses de base científica,
tecnològica o artística que hagin sorgit de l’activitat universitària.” En aquest marc, el CEDAT és un Centre compartit entre la URV i altres entitats, creat mitjançant
un Conveni, a l’empara de l'article 127 de l'Estatut de la URV, en la modalitat prevista en l'apartat 2.b. El CEDAT té doncs el reconeixement com a centre de
recerca de la Universitat Rovira i Virgili.
Des del punt de vista de l’estructura administrativa, el CEDAT queda sota el paraigües del Departament de Dret Públic.
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D’acord amb les normes aplicables, els Instituts i Centres de Recerca propis de la URV han de dotar-se d’un Reglament de funcionament intern.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1 - Denominació i règim jurídic
1- El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT) és una estructura de recerca pròpia de la URV d’acord amb allò que preveu
l’article 127.2.b de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Es configura com un centre virtual que no modifica l’adscripció del personal docent i investigador o el
personal d’administració i serveis als departaments.
2- El CEDAT es regeix:
a) per la legislació vigent que sigui d’aplicació;
b) per l’Estatut de la URV;
c) Per la normativa de la URV reguladora dels centres de Recerca i altres normatives de desenvolupament adoptades o que es puguin adoptar pels òrgans
competents de la URV que els puguin afectar.
d) Per les disposicions d’aquest Reglament intern i altres normes que es desenvolupin sempre que no envaeixin l’àmbit competencial d’un altre òrgan o
administració.
Article 2 - Objectius i activitats
1- L’objectiu del CEDAT és la generació i la socialització del coneixement en l’àmbit del dret ambiental, sobre la base del compromís pel desenvolupament
sostenible.
2- Per a l’assoliment d’aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies, el CEDAT realitzarà les activitats següents:
a) Desenvolupar projectes de recerca i difondre els seus resultats mitjançant l’edició i la participació en publicacions i l’organització i la participació en congressos,
col!loquis i seminaris científics;
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b) Participar en l’organització i impartir estudis de postgrau, doctorat i altres cursos d’especialització i d’actualització professional en l’àmbit de les seves
competències d’acord amb la normativa vigent.
c) Dur a terme treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació
vigent, amb especial atenció a les qüestions d’interès per a la ciutat de Tarragona i el Camp de Tarragona.
d) Desenvolupar activitats de divulgació científica i de prestació de serveis pro bono en l’àmbit del dret ambiental, mitjançant la formació, l’elaboració d’estudis o
l’assessorament
Article 3 – Composició i recursos
1.

El CEDAT podrà comptar amb els recursos humans, materials i de gestió assignats pels departaments als grups de recerca que l’integren, així com

investigadors externs quan col!laborin activament en les activitats del CEDAT.

2. En el moment de constitució del CEDAT, s’hi integren les persones que es relacionen en la disposició addicional.
3. La vinculació de nous membres al Centre, a proposta del director o la directora, ha de ser acordada pel Consell de Direcció.
4. En el cas dels investigadors, per poder ser membre del Centre, un investigador ha d’acreditar, en els darrers 5 anys, una producció equivalent a la que atorga la
qualificació d’investigador actiu a la URV.
5. Es poden vincular temporalment al CEDAT persones procedents d’altres universitats i/o institucions públiques o privades mitjançant un conveni de col!laboració
que ha de definir les persones que es vinculin, la durada i, les condicions de la seva vinculació.
6. La desvinculació de membres del Centre a proposta del director o la directora o de la persona interessada, ha de ser acordada pel Consell de Direcció del
Centre.
7. El director o la directora ha de mantenir actualitzada la relació dels membres del CEDAT.
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Capítol II. Organització
Article 4 – Estructura del CEDAT
1- El CEDAT té els òrgans de govern i gestió següents:
a) el Director o Directora,
b) el Consell de Direcció,
c) la Comissió de Seguiment
2. El CEDAT té un Consell Assessor.
Article 5 - El director o la directora del CEDAT
1. El director o la directora del CEDAT és proposat o proposada de comú acord per les parts en el Conveni, mitjançant la Comissió de Seguiment, entre els
professors i professores del Departament de Dret Públic de la URV, a proposta del Consell de Direcció.
2- El director o la directora és nomenat o nomenada pel rector o rectora de la URV, per un mandat de tres anys, renovable per períodes d’igual durada. El director o
la directora pot ser cessat o cessada en qualsevol moment pel rector o la rectora de la URV, a proposta de les Parts en el conveni de creació a través de la
Comissió de Seguiment.
3- Són funcions del director o la directora:
a) Representar el Centre, dirigir-lo i realitzar la gestió ordinària.
b) proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans propis;
d) desenvolupar el programa d’accions aprovat pel Consell de Direcció;
e) signar els contractes programes que es puguin establir entre el Centre de Recerca i la URV;
f) convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció;
g) autoritzar les despeses del CEDAT,
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h) trametre anualment al vicerector competent les modificacions que s’hagin pogut produir en la relació dels membres del CEDAT;
i) totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament i aquelles altres relatives a la direcció de la gestió ordinària del CEDAT que aquest Reglament no
atribueixi al Consell de Direcció.
4. Quan el volum d’activitat del Centre ho requereixi el director o la directora podrà designar un coordinador o coordinadora que l’assisteixi en la gestió de les
activitats del CEDAT.
Article 6 - El Consell de Direcció
1- El Consell de Direcció, presidit pel director o la directora, està format per un nombre no inferior a set investigadors amb grau de doctor, entre els investigadors de
la URV vinculats al CEDAT, un representant dels investigadors en formació que desenvolupin la seva activitat de recerca al CEDAT i un membre del personal
tècnic de suport vinculat al CEDAT. Tots ells són designats pel director o directora.
2. El membre del personal tècnic de suport farà les funcions de secretari o secretària encarregat/ada d’elaborar les actes de les reunions del Consell de Direcció.
3. Són competències del Consell de Direcció:
a) elaborar i garantir el desenvolupament del pla estratègic del CEDAT, així com la seva revisió;
b) aprovar el pressupost anual del CEDAT;
c) aprovar les línies de recerca i la programació d’activitats del CEDAT;
d) aprovar la memòria anual d’activitats del CEDAT;
e) elaborar el Reglament del CEDAT i les seves possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació;
f) acordar la vinculació i desvinculació dels membres del CEDAT;
g) aprovar la proposta dels contractes-programa que eventualment es puguin establir amb la URV:
h) avaluar i autoritzar els projectes de transferència que es desenvolupin des del CEDAT;
i) aprovar les accions formatives en les que participi el CEDAT.
3- El Consell es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada al mes, i en sessió extraordinària sempre que el seu director ho cregui oportú per iniciativa
pròpia, o a petició d’una tercera part dels seus membres.
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4- Les convocatòries s’han de fer per escrit, amb l’ordre del dia corresponent, amb una antelació mínima de quaranta vuit hores. No es poden prendre acords vàlids
respecte de nous assumptes no inclosos en l’ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Consell i s’aprovi la seva inclusió amb el
vot favorable de la majoria.
5- Per a la vàlida constitució del Consell de Direcció en primera convocatòria és necessària, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres del
Consell, a més a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que es realitzarà
mitja hora després de la primera, el Consell de Direcció quedarà vàlidament constituït si hi són presents, a més a més del president o presidenta i del secretari o
secretària o les persones que els substitueixin, un terç dels seus membres. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres que es trobin presents en
el moment de la votació. En supòsits d'empat, el vot del director té valor diriment.
6- Per a l'adopció d'acords sobre la modificació del Reglament, l'aprovació del pressupost i de la memòria caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres del Consell.
Article 7 – La Comissió de Seguiment
1- La Comissió de Seguiment del CEDAT està formada per vuit persones; quatre en representació de la URV i quatre més, en representació de les altres parts en
el Conveni de creació, d’acord amb el que estableix el mateix Conveni.
2- La Comissió de Seguiment ha de vetllar per l’acompliment del Conveni de creació del CEDAT i fer el seguiment de les activitats del CEDAT mitjançant la
memòria anual i el programa d’activitats. Es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any.
3. El rector de la URV convoca les reunions de la Comissió. El rector de la URV i l’Alcalde de Tarragona, o les persones a qui designin comparteixen la presidència
de la Comissió.
Article 8: El Consell Assessor
El Consell Assessor del CEDAT està format per experts reconeguts en l’àmbit jurídic i/o ambiental, proposats pel Director o la Directora, d’acord amb les parts en el
Conveni de creació del CEDAT.
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El/la Director/a pot sotmetre a la consideració del Consell Assessor les qüestions que consideri oportunes.
Capítol III. Règim econòmic
Article 9 - Gestió econòmica
1. Les despeses del Centre de Recerca han de ser autoritzades pel seu director o directora.
2. La gestió econòmica depèn directament del CEDAT i a efectes administratius es du a terme des del Departament de Dret Públic.
3. Tots els projectes de recerca o de transferència relatius al dret ambiental en que el responsable o Investigador Principal sigui un membre del Centre vinculat a la
URV, es gestionaran al CEDAT des del Departament de Dret Públic.
4. La part d’overheads corresponent a Departaments de projectes de recerca i transferència obtinguts pel CEDAT seran distribuïts entre els departaments
participants en el projecte de manera proporcional al nombre d’investigadors de cadascun dels departaments.
Article 10 - Drets de propietat intel!lectual i/o industrial
1- Les patents, models d’utilitat, creacions intel!lectuals o qualsevol altre tipus de drets derivats de l’activitat desenvolupada pels membres del CEDAT vinculats a la
URV en l´àmbit del dret ambiental són de titularitat de la URV. En tot cas, aquest fet no afectarà a la condició d’autors.
2- En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l’activitat del Centre i en la participació en conferències, cursos o congressos, en
l’àmbit del dret ambiental, els investigadors de la URV han d’identificar la pertinença al CEDAT, al Departament al qual pertanyen i a la URV.
Disposició addicional
A l’entrada en vigor d’aquest Reglament resten vinculades al CEDAT les persones següents:
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Investigadors propis de la URV

1.

Dr. Adolf Barceló Barceló

2.

Dra. Susana Borràs Pentinat

3.

Dr. Santiago José Castellà Surribas

4.

Dra. Lucía Casado Casado

5.

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

6.

Dra. Àngels Galiana Saura

7.

Dr. Alfons González Bondia

8.

Dr. Jordi Jaria Manzano

9.

Dr. Antoni Maria Jordà Fernández

10.

Dra. Maria Marquès Banqué

11.

Dra. Anna Pallarès Serrano

12.

Dr. Antoni Pigrau Solé

13.

Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla

14.

Dr. Gonzalo Quintero Olivares

15.

Sra. Laura Roman Martín

16.

Dr. Mario Ruiz Sanz

17.

Dr. Josep Maria Sabaté Vidal

18.

Dra. Núria Torres Rosell

19.

Dr. Jaume Vernet Llobet

Investigadors en formació

1.

Sra. Aitana de la Varga Pastor
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2.

Sr. Oliver Klein, Becari

3.

Sr. Alberto Olivares, Becari

Personal tècnic de suport

1.

Sra. Mercè Figueras Saludes

Investigadors externs a la URV
Universitat de Barcelona

1.

Dra. Mar Campins Eritja.

2.

Sra. Neus Oliveras Jané (URV en comissió de serveis a la UB)

Universidad del País Vasco

3.

Dra. Blanca Lozano Cutanda

Universitat Autònoma de Barcelona

4.

Dr. Joan Baucells Lladós (URV en comissió de serveis a la UAB)

5.

Dra. Judith Gifreu Font

6.

Dra. Marta Franch Seguer

7.

Dra. Isabel Pont Castejón

Universitat Jaume I de Castelló

8.

Dr. José Luís Blasco Díaz

Universidad de Granada

9.

Dra. Teresa Fajardo del Castillo

Universidad de Cádiz

10.

Dra. Esther Hava García

Universidade de Santiago de Compostela
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11.

Dra. Alba Nogueira López

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell de Govern.
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ANNEX II

ALTRES PUBLICACIONS DELS MEMBRES DEL CEDAT

1. Llibres dirigits, coordinats o editats

1.

GARCÍA AÑÓN, J. (coord.), RUIZ SANZ, M. (coord.), Discriminación racial y ètnica. Balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas, Universidad de
Valencia, Valencia, 2013. ISBN: 978-84-370-9025-2

2. Monografies

1.

SANTIAGO J. CASTELLÁ, ANTONIO COMÍN, JOANA ORTEGA-RAYA Y JOFFRE VILLANUEVA, ¿Qué hacemos por una sociedad laica?, Editorial AKAL, .Madrid,
2013. ISBN 978-84-460-3779-8

2.

HAVA GARCÍA, E., El tipo de injusto del delito imprudente. Un análisis de sus elementos orientado a la práctica, Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, Argentina, 2013.
ISBN 978-987-30-0360-8.

3.

QUINTERO OLIVARES, G., Materiales Didácticos , Universitat Oberta de Catalunya, Derecho penal Parte especial y Derecho penal económico, 2013

4.

VENCE DEZA,X., TURNES, A., NOGUEIRA, A., An alternative economic governance for the European Union, Centre Mauritzs Coppieters, Brussels, 2013.

3. Capítols de Llibre
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1.

BAUCELLS LLADÓS, J., “Desordenes públicos”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (Dir.), Estudio Crítico Sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2013, pp. 975-983. ISBN 9788490338759.

2.

DE VICENTE MARTÍNEZ, R.; BAUCELLS LLADÓS, J., BRAGE CENDÁN, S.B., “Deito de hurto” en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (Dir.), Estudio Crítico Sobre el
Anteproyecto de Reforma Penal de 2012, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 717-725. ISBN 9788490338759.

3.

BAUCELLS LLADÓS, J., "El delito publicitario" en GARCIA ARAN (Dir) Prevención y sanción de la delincuencia económica. Tirant lo blanch. Valencia, 2013 (en prensa)

4.

BAUCELLS LLADÓS, J., "Las penas para la delincuencia económica en derecho español" en GARCIA ARAN (Dir) Prevención y sanción de la delincuencia económica.
Tirant lo blanch. Valencia, 2013 (en prensa)

5.

CASADO CASADO, L., “La ejecución forzosa de los actos administrativos”, en FUENTES I GASÓ, J. R., GIFREU FONT, J. (dirs.), Esquemas de procedimiento
administrativo. Tomo IX, 2ª edició, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 87-101. ISBN: 978-84-9033-288-7.

6.

CASADO CASADO, L., “Los procedimientos de expropiación forzosa”, en FUENTES I GASÓ, J. R., GIFREU FONT, J. (dirs.), Esquemas de procedimiento
administrativo. Tomo IX, 2ª edició, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 125-147. ISBN: 978-84-9033-288-7.

7.

CASADO CASADO, L., “Recopilación y documentación de asuntos tramitados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos relacionados con la
discriminación por motivos raciales, étnicos o por razón de nacionalidad”, en GARCÍA AÑÓN, J. y RUIZ SANZ, M. (eds.), Discriminación racial y étnica. Balance de la
aplicación y eficacia de las garantías normativas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 57-148. ISBN: 978-84-370-9025-2/ 978-84-9004-606-7. Dipòsit Legal: V-33522012.

8.

FRANCH SAGUER, M. - TORRELLES TORRELLES, J. “The Implementation of the Services Directive in Spain”, en The Implementation of the EU Services Directive Transposition, Problems and Strategies; Ulrich Stelkens - Wolfgang Weiß - Michael Mirschberger (Eds.) , T.M.C. ASSER PRESS, The Hague. ISBN: 978-90-6704839-2; (en premsa).

9.

GALIANA SAURA, A., "Propuestas de desarrollo de la legislación antidiscriminatoria racial en España a partir de las observacions de organismos internacionales", en en
GARCÍA AÑÓN, J. y RUIZ SANZ, M. (eds.), Discriminación racial y étnica. Balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas, Tirant lo Blanch, Valencia,
2013, pp. 149-196. ISBN: 978-84-370-9025-2/ 978-84-9004-606-7.

10.

GALIANA SAURA, A., "La flexibilización del Derecho y su repercusión en la formación de los juristas", en VV.AA., GARCÍA AÑÓN, J. (ed.), Transformaciones en la
docencia y el aprendizaje del Derecho. Actas del Quinto Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas. Valencia, 11-13 de septiembre de 2013. Unitat
d'innovació educativa, Universitat de València, 2013, ISBN: 978-84-695-8300-5.
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11.

JARIA MANZANO, J., "Cultural Diversity, Human Rights and Democratic Process: A Case of Limits", Alberto LÓPEZ BASAGUREN, Leire ESCAJEDO SAN EPIFANIO,
The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain (2), Springer, Heidelberg / Nova York / Dordrecht / Londres, 2013, pp.
521-533.

12.

PALLARES SERRANO, A., ”La instrucción en el procedimiento administrativo”, en Esquemas de Procedimiento Administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, Tomo
IX, pp. 149-163. ISBN: 978-84-9033-288-7.

13.

PALLARES SERRANO, A., ”Los procedimientos del régimen de subvenciones”, en Esquemas de Procedimiento Administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, Tomo
IX, pp.31-41. ISBN: 978-84-9033-288-7.

14.

PIGRAU SOLÉ A., “Colombia: La investigación pendiente de la Corte Penal Internacional”, en Cástor Díaz Barrado - Carlos R. Fernández Liesa - José Luis RodríguezVillasante (Directores), Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Reflexiones sobre el Conflicto Colombiano. Civitas - Thomson Reuters, 2013,
Pamplona; ISBN: 978-84-470-4601-0; pp. 655-690.

15.

PIGRAU SOLÉ A., “Colombia: La investigación pendiente de la Corte Penal Internacional”, en Cástor Díaz Barrado - Carlos R. Fernández Liesa - José Luis RodríguezVillasante (Coordinadores), Doce miradas del conflicto colombiano, Coleccion Electrónica, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, Nº 2,
Año 2013. Madrid; pp. 221-248. ISBN: 978-84-695-8064-6. Disponible en http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/17217.

16.

QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la mediación y la conciliación en el sistema penal español: situación y perspectiva de futuro”, en Violencia de género, justicia
restaurativa y mediación, Directora: Castillejo Manzanares, Raquel; Coordinadora: Catalina Benavente, Mª Ángeles; ISBN: 9788481263770, La Ley Actualidad, Madrid.
España (en prensa).

17.

QUINTERO OLIVARES, G., “Problemas de la dimensión internacional de la lucha contra la corrupción” en Libro homenaje al prof. Luis Rodríguez Ramos / coord. por
Francisco Javier Alvarez García, Miguel Angel Cobos Gómez de Linares, Pilar Gómez Pavón, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, Amparo Martínez Guerra, 2013, ISBN
9788490049518 , págs. 1083-1106.

18.

QUINTERO OLIVARES, G., “El concepto legal de violencia de género y sus límites”, en Violencia de género y justicia / coord. por Cristina Alonso Salgado; Raquel
Castillejo Manzanares (dir.), 2013, ISBN 9788415876014, págs. 323-335.

19.

RUIZ SANZ, M., “Contradiciones argumentales sobre la discriminación étnica y racial: el caso de la pensión de viudedad ante la boda gitana”, en GARCÍA AÑÓN, J. y
RUIZ SANZ, M. (eds.), Discriminación racial y étnica. Balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 317-358.
ISBN: 978-84-370-9025-2/ 978-84-9004-606-7.
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20.

RUIZ SANZ, M., Introducción (coautoría con J. García Añón), al libro Discriminaciónracial y étnica: : balance de la aplicación y eficacia de las garantíasnormativas
(García Añón J.; Ruiz Sanz, M., eds.), Tirant lo blanch(colección Derechos Humanos), Valencia, 2013, pp. 17-21 (ISBN:978-84-02370-9025-2 y 978-84-9004-606-7.

4. Articles en revistes científiques indexades

1.

AMOEDO SOUTO,C.; NOGUEIRA LÓPEZ, A, “Regateando hacia la excelencia. Tasa de reposición de efectivos y universidades públicas”, en Revista Española de
Derecho Administrativo, nº157/2013, p. 249-281.

2.

BAUCELLS LLADÓS, "Las penas previstas para la persona jurídica en el código penal español. Un análisis crítico" en Estudios penales y criminológicos. vol. XXXIII
(2013). ISSN 1137-7550: pp. 175-218.

3.

MERINO SANCHO, V., “Implications of the debate on irregular migration in the European and Spanish asylum regime [Implicaciones del debate sobre la migración irregular en
el régimen de asilo de Europa y España]”, Migraciones Internacionales, Vol. 7

4.

Número: 2; pp. 101-125

2013, México. ISSN: 1665-8906.

QUINTERO OLIVARES, G., “La responsabilidad penal de los partidos políticos como personas jurídicas”, Actualidad jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 859, 2013.

5. Articles en altres revistes científiques

1.

LOZANO CUTANDA B; VÁZQUEZ COBOS, C.: “Anteproyecto de ley de unidad de mercado: hacia una licencia comercial única para actividades y productos”, Diario La Ley,
ISSN 1138-9907, Nº 8017, 2013.

2.

LOZANO CUTANDA B.: “Un simple oficio de la Administración sin procedimiento previo no sirve para enervar la vía de hecho”, Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 8034, 2013.

3.

LOZANO CUTANDA B.: “Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio minorista y de determinados servicios”, Revista CESCO de
Derecho de Consumo, ISSN-e 2254-2582, Nº. 5, 2013, págs. 210-213.

4.

LOZANO CUTANDA B; VÁZQUEZ COBOS, C: “Anteproyecto de ley de unidad de mercado: hacia una licencia comercial única para actividades y productos”, Revista CESCO
de Derecho de Consumo, ISSN-e 2254-2582, Nº. 5, 2013, págs. 255-261.

5.

PIGRAU SOLÉ, A., Correspondents’ Reports, “Spain”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 15, 2012,T.M.C. Asser Instituut, The Netherlands, 2013.
Disponible [en línea] en http://www.asser.nl/upload/documents/20130621T013656-Spain%20YIHL%2015%202012.pdf
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6.

QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la crisis y evolución de la teoría de la participación”, Revista Peruana de Ciencias Penales, en prensa.

7.

QUINTERO OLIVARES, G. “La situación social, la irrupción del positivismo naturalista y la vuelta al pasado”, En prensa en Holística Jurídica, publicación adscrita a la
Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura, Medellín (Colombia) en prensa

6. Altres publicacions

1.

LOZANO CUTANDA, B., Recensión al libro "La fundación, ¿una casa sin dueño?", de Juan-Cruz Alli Turrillas. Civitas. Revista española de derecho administrativo, ISSN
0210-8461, Nº 157, 2013, págs. 285-288.

2.

PIGRAU SOLÉ, A., Recensión de: MARÍA JOSÉ CERVELL HORTAL, Genocidio, responsabilidad internacional e inmunidad de los jefes de Estado, Iustel, Madrid, 2013,
272 págs. ISBN: 978-84-9890-220-4. Anuario Español de Derecho Internacional (en prensa).

ANNEX III
ALTRES PROJECTES DE RECERCA AMB PARTICIPACIÓ D’INVESTIGADORS DEL CEDAT
Projectes vigents durant el 2013

•

Mòdul Jean Monnet "European Integration and Gender" del Jean Monnet Programme-Key Activity 1,l Lifelong Learning Programme. Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency (2011-2014). 200698-LLP-1-2011-ES-AJM-MO Coordinadora: Laura Román Martín.
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•

Comissió Europea. “Gender Violence: protocols for the protection of victims and efectiveness of protection orders. Towards an efficient implementation of
Directives 2011/99/EU”. JUST / 2012/ DAP / AG 3531. Investigadora principal: Laura Román. Hi participen la Sra. Neus Oliveras, el Dr. Victor Manuel
Merina, i la Dra. Núria Torres. Període: 1 de gener de 2013 a 1 de gener de 2015.

•

“El procedimiento electoral ante las nuevas tecnologías: el voto electrónico”, Ministerio de Ciencia e Innovación (DER2010-16741), 2011-2013;
Investigador responsable: Jordi Barrat Esteve.

•

Ministerio de Ciencia e Innovación. El papel de las agencias de calificación crediticia entre regulación pública y mercados financieros. CAS12/00221.
01/02/2013 hasta 31/07/2013. Investigador/a principal: Dr. Endrius Cocciolo.

•

“Salud Humana y Seguridad Alimentaria: Elementos de Cooperación Internacional” Ref. DER2009-12476. Des de 2010 fins el 2012. Investigador/a
Principal: Xavier Pons Rafols (Universitat de Barcelona). Hi participen la Dra. Mar Campins Eritja i la Dra. Laura Huici Sancho.

•

Ministerio de Ciencia e Innovación, “Estado autonómico y democracia: los derechos de participación en los Estatutos de Autonomía”, 2009-2012,
DER2009-12921 (subprograma JURI); investigador principal: Josep M. Castellà Andreu, (Universitat de Barcelona). Hi participa el Dr. Jordi Jaria Manzano.

•

Projecte "Prevención y sanción de la delincuencia económica". Projecte de recerca dirigit per la Dra. Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de
Barcelona) i finançat pel Ministeri de Ciència i Investigació [DER2010-18688]. Del 2010 al 2013. Hi participa el Dr. Joan Baucells Lladós.

•

“Derecho Administrativo, transparencia e intervención económica: hacia un nuevo modelo de Administración Pública”. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2013. Investigador principal: Ricardo García Macho. Hi participa José Luís Blasco Díaz.

•

“Desafios regulatorios del derecho internacional y europeo ante los avances de las ciencias de la vida y la biotecnología moderna”
Entidad de realización: Universitat de Barcelona.
Investigador/es responsable/es: Xavier Pons Rafols
Número de investigadores/as.: Ministerio de Economía y Competitividad. Ref. DER2012-36793. Período: 2013-2015. Hi participa la Dra. Mar Campins
Eritja.

•

Proyecto DER2012-35997- C03-01: "Estudio jurídico-criminológico del uso de las defensas policiales y de las técnicas de intervención policial". Universidad
de Cádiz, Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Hi participa la Dra. Esther Hava
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•

“El ejercicio de las competencias comunitarias entre la Unión Europea y sus Estados Miembros: técnicas jurídicas de coordinación”. Ministerio de Ciencia e
Innovación. Universitat de Barcelona.
Investigador responsable: Andreu Olesti Rayo. Referencia: DER 2011-234921JUR. 2012-2014. Hi participa la Dra. Laura Huici.

•

“Mas allá de la integración social: políticas de igualdad y normalización de las personas de origen extranjero. un análisis sectorial y multinivel”,
Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes de recerca en Ciències Socials i Humanitats. Universitat de Barcelona. Investigador/a Principal: Natalia
Caicedo. Durada, des de: 2012 fins: 2013. Hi participa la Dra. Laura Huici.

•

“La exigibilidad jurídica internacional de los derechos económicos, sociales y culturales en períodos de crisis”. Ministerio de Economía y Competitividad.
Durada, des de: 2013 fins: 2015. Universitat de Barcelona. Investigador/a Principal: Jordi Bonet Perez. Referencia: DER2012-30652. Hi participa la Dra.
Laura Huici.

•

“Democracia multinivel: la participación de los ciudadanos y de los entes territoriales en los procesos de decisión pública, Ministerio de Economía y
Competitividad per al trienni 2013-2015. Referencia: DER2012-37561; investigador principal: Josep M. Castellà Andreu, Universotat de Barcelona. Hi
participa el Dr. Jordi Jaria.

•

"El tiempo de los derechos" (CONSOLIDER HURI-AGE). Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica. Programa Nacional del Proyectos de Investigación Fundamental. Plan de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (Resolución de 26 de noviembre de 2007). Referencia: CONSOLIDER 2008-00007. Universitat de
València. 15.12.2008-14.12.2013. Investigador principal. Fco. Javier de Lucas Martín. Hi participen el Dr. Mario Ruiz Sanz i el Dr. Víctor Merino..

ANNEX IV
ALTRES PROJECTES O CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA AMB PARTICIPACIÓ DE MEMBRES DEL CEDAT
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Projectes vigents durant el 2013

•DICTAMEN RELATIU A LA VIABILITAT JURÍDICA DE L’ENTITAT PER A COOPERACIÓ DE SERVEIS SANITARIS INTERHOSPITALÀRIA,
AGRUPACIÓ D’INTERÈS ECONÒMIC (COSS). Investigador/a principal: Lucía Casado Casado. Entitat finançadora: l’Entitat per a Cooperació de
Serveis Sanitaris Interhospitalària, Agrupació d’Interès Econòmic (COSS). Duració: de 08/02/2013

fins a 18/03/2013.

•DICTAMEN SOBRE EL REGIM JURIDIC I RELACIONS EXISTENTS EN UNA CONCESSIO ADMINISTRATIVA. Investigador/a principal: Josep
Ramon Fuentes Gasó. Entitat finançadora: AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA. Duració: de 03/04/2013fins a 02/05/2013.

•ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN PROCESSOS SELECTIUS DE PERSONAL I DE DEFENSA JURÍDICA. Investigador/a
principal: Josep Ramon Fuentes Gasó. Entitat finançadora: Ajuntament de Valls. Duració: de 01/01/2013 fins a 31/12/2013.

•ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE FORMACION, ESTUDIO, INVESTIGACION Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
Investigador/a principal: Josep Ramon Fuentes Gasó. Entitat finaçadora: Fundacion Democracia y Gobierno Local. Duració: de 01/05/2013 fins a
30/04/2014.

•"DETERMINACIO DELS RECURSOS HUMANS NECESSARIS EN VIRTUT DE CRITERIS DE SEGURETAT, D'ORDENACIO DE LES
RELACIONS LABORALS I D'ESTALVI ECONOMIC”. "Investigador/a principal: Josep Ramon Fuentes Gasó. Entitat finançadora: Serveis
d'Incineracio De Residus Urbans, S.A. Duració: de 20/06/2013 fins a 05/07/2013.

•"INFORME JURIDIC SOBRE UNA CONCESSIO D''UNA OBRA PUBLICA”. "Investigador/a principal: Josep Ramon Fuentes Gasó. Entitat
finançadora: AJUNTAMENT DE ROQUETES. Duració: de 11/07/2013 fins a 30/07/2013.
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ANNEX V
ALTRES CONFERÈNCIES, CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS PER MEMBRES DEL CEDAT DURANT EL 2013
•PIGRAU SOLÉ, A, Participación en l’acte “Deu anys de guerra i ocupación a l’Iraq. Prou impunitat!”. Espai Jove, Barcelona, 16 de febrero de 2013.
•QUINTERO OLIVARES, G., “La alteración mental en el derecho penal” , Curso sobre trastornos mentales y delincuencia, Alicante, julio de 2013,
Conferencia inaugural

•QUINTERO OLIVARES, G., “La imputación a personas físicas y jurídicas de los delitos generados en actividades empresariales”, 7th European
Jurists' Forum, Barcelona 18-20 de abril 2013.

•QUINTERO OLIVARES, G., “Métodos alternativos para la solución de los conflictos penales: la valoración del resarcimiento”, en Mediación de
actualidad: mediación en asuntos civiles y mercantiles y mediación penal, Curso de Verano 2013 , Universidad de Santiago de Compostela

•QUINTERO OLIVARES, G., “La prima lezione di ditritto penale”, para “Ius 17 Studi e Materiali di diritto penale”, Università di Bologna, 2º semestre,
2013.
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1. INTRODU
UCCIÓ
La c
càtedra d’h
habitatge de la Univ
versitat Ro
ovira i Virg
gili (URV) va ser creada
pel C
Consell de
e Govern de
d la Univ ersitat l’11 de juliol de 2013,, constituïd
da el
18 d
desembres
s de 2013 i la prese
entació ofic
cial es va realitzar e
el 19 de fe
ebrer
de 2
2014.

És e
el resultat de la recerca i els p
projectes que
q
sobre habitatge es venien fent
des de l’àmbit jurídic des
d
de l’a ny 1996 i que vene
en sota e ls auspicis
s del
p de Rece
erca d’Accé
és a l’Hab
bitatge de la URV (dit grup v
va estudia
ar de
Grup
form
ma interdis
sciplinària el fenom
men de l’habitatge i, especial ment, l’an
nàlisi
legal de les estructures
e
s jurídico--privades dels orden
naments jjurídics ca
atalà,
anyol i eurropeu que hi afecten
n).
espa

La c
càtedra té
é com a objectiu ccrear una
a plataform
ma establle en rece
erca,
docè
ència i tra
ansferència
a de cone
eixements en matèrria d’habittatge des d’un
puntt de vista
a interdis
sciplinar i internaciional. És la prime
era d’aque
estes
cara
acterístique
es a Catalunya i una
a de les prrimeres a tota Espan
nya.

3

Foto de
e la presen
ntació oficiial 19 de febrer
f
de 2
2014

2. O
OBJECTIU
US DE LA
A CÀTED
DRA
Tres
s són els objectius de la càted ra:
1. E
En primer lloc, impulsar els treballs de recerca centrats a nivell local,
nacional i inte
ernacional.
1.1 A l’habita
atge té llloc el dessenvolupament individual i familiar de
d la
pers
sona, és a dir, és un
n espai qu e garanteix el lliure desenvol upament de
d la
pers
sonalitat. En aquestt punt es plantegen diversos reptes e
en l’actua
alitat,
com poden se
er els següents:
- L’habitatg
ge social en
e lloguerr, és a dir, com ges
stionar l’ha
abitatge públic
p
de la
a manera més eficient possi ble tot po
ossibilitantt al ciutad
dà amb menys
recu
ursos un habitatge digne
d
i ade
equat. La realitat en
ns mostra
a que els parcs
p
públlics d´hab
bitatge són
n deficitar is i, per ta
ant, es fa palesa la
a necessita
at de
proffessionalitz
zar i fer viables aque
ests parcs
s.
- Analitzarr la manerra d’optim itzar les formes de tinença im
mmobiliàriia en
l’actualitat, co
om són pe
er exemp le la prop
pietat, la propietat horitzonta
al, el
uer, l’aprofitament per torn
ns de bé
éns immo
obles d’úss turístic,, les
llogu
coop
peratives d’habitatg
ge, el dre
et de sup
perfície o el cens e
emfitèutic
c. En
4

aquest sentit, un nou model d’innovació social per a la provisió d’habitatges
ha estat el model de cooperativa impulsat per Sostre Cívic.
- La identificació de noves fórmules d’innovació de tinences a l’habitatge,
és a dir, nous règims de tinença immobiliària, com poden ser la propietat
temporal i la propietat compartida, que el legislador català té intenció de
regular com a formes alternatives d’accés a l’habitatge, per donar sortida
als 3,5 milions d’habitatges buits.
1.2 Quant a l’habitatge com a bé d’inversió i de consum, els punts d’interès
i reptes en aquest punt són els següents:
- En general, el finançament hipotecari dels habitatges. Dintre d’aquest
àmbit podem incloure l’anàlisi de les operacions actives i passives del
mercat hipotecari, és a dir, tant la flexibilitat, seguretat i eficiència de la
hipoteca com a dret real de garantia immobiliària, com la titulització de
préstecs hipotecaris com a mecanisme de refinançament del sistema
financer.
- La informació i la protecció en la compravenda i el lloguer
d´habitatges. Tot això està relacionat amb el dret del consumidors i
usuaris, que preveuen generalment deures d’informació precontractual a
complir per l´empresari. En aquest sentit, el Grup de Recerca d’Accés a
l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili va redactar el text base del
Projecte de Llei que actualment es discuteix en el Parlament, que té com a
principal objectiu modificar el Codi de Consum i protegir d’una manera
òptima als consumidors.
- Responsabilitat civil en la construcció d’edificis.
- El contracte d’obra.
- La permuta de solar per edificació futura.
- La declaració d’obra nova i la llicència d’obres.
2. En segon lloc portar a terme activitats de formació (cursos, jornades,
postgraus de la FURV, etc.) de suport a les activitats que contribueixen a
millorar la formació dels agents econòmics del territori involucrats en el
fenomen de l’habitatge.
3. I en tercer lloc, portar a terme activitats de transferència de
reconeixement i de divulgació científica, tant a nivell local, nacional com
internacional; i destinats a les institucions privades i públiques. De fet,
Espanya, a diferència d’altres països (ex. Països Baixos, Anglaterra), no té
tradició d’estudi interdisciplinar de l’habitatge: no hi ha graus i pocs
postgraus (tots sectorials: arquitectura, dret, administració, etc.); només
una càtedra (Saragossa). Per tant, és la primera càtedra a Catalunya i la
segona d’Espanya (primera, de fet, amb vocació més enllà de l’àmbit local)
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3. P
PARTNER
RS
La c
càtedra d’h
habitatge té els seg
güents partners. Qu
uatre són fundacion
nals i
els a
altres quattre s’han afegit
a
en e
el procés post-funda
p
acional (de
esembre 2013febre
er 2014).
Secretaria
a d’Habita
atge de la
e Cataluny
ya-Agència
a de
Generalitat de
l’Habitatg
ge (FUNDA
ACIONAL)

Cambra de la Propieta
at Urbana de
ACIONAL)
Tarragona (FUNDA

Co
ol·legi de Notaris de
e Cataluny
ya
(FUNDACIONA
AL)

Ajun
ntament de Tarragona-SMAHU
USA
(FUNDACIONA
AL)

C
Col·legi de
e Registrad
dors de la
P
Propietat i Mercantil d’Espanya
a
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Ajuntament de Reus

Consejo Ge
eneral de Colegios
C
de
A
Administra
adores de Fincas de
España

Col·legi d’APIs de Tarragona
T

Fina
alment, té un acord trianual a
amb
ura,
la Dirección General
G
de Arquitectu
V
Vivienda y Suelo, Ministerio de
e
Fo
omento per l’encàrre
ec d’estudiis,
ess
sent el primer per a 2014 sob
bre
els lloguers a Europa a la llum de
e la
3.
Llei 4/2013

4. C
CONSELL
L ASSESS
SOR
Es v
va constittuir el Co
onsell Asssessor de
e la Càtedra amb els segü
üents
mem
mbres:
-

Javier Burón,
B
gerrent a Urba
ania ZH Gestión

-

Prof. Dr.
D Peter Boelhowe r, Directo
or de l’OT
TB (Onderrzoek voo
or de
gebouw
wde omgev
ving)

-

Guillem
m Fernánde
ez, expert en habitatge.

-

Dr. Padraic Kenna
a, profess or a la National Univ
versity of Ireland

-

Prof. Dr.
D
Jesús Leal, ca
atedràtic de
d Sociologia de la Univerrsitat
Complu
utense de Madrid.
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-

Dra. Montse Pareja Eastaway, professora titular d’Economia de la
Universitat de Barcelona.

-

Dr. Juli Ponce, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat
de Barcelona.

-

Dr. Julio Rodríguez, ex-President del Banc Hipotecari d’Espanya i exassessor al Banc d’Espanya

-

Xavier Climent, arquitecte.

5. RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES PER LA CÀTEDRA
DURANT EL 2013
5.1 CONFERÈNCIES IMPARTIDES PELS MEMBRES DE LA CÀTEDRA
- Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència “L’eficiència energètica.
Sostenibilitat i nous materials” al II Congreso de Eficiencia Energetica y
Smarts Citis, celebrat a Palau de Fires i Congressos de Tarragona el 7 de
novembre de 2013.
http://www.congresoeficienciaenergetica.com/
A l’annex 1 està el programa de la Jornada
- Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència que porta per títol
“Decisions judicials a favor de la vivienda” . I Héctor Simón Moreno, “La
vivienda com a dret humà”. Ambdues conferències presentades a la
Jornada de la Càtedra d’inclusió social, “Dia Internacional del Drets
Humans”, organitzada per la Càtedra d’inclusió Social i realitzada a la
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV el 10 desembre de 2013.
A l’annex 2 està el programa de la Jornada.
- Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència “Tenencias
intermedias
en derecho español”, conferencia ad hoc, Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Gobierno de España, Madrid,
16 de octubre de 2013.
A l’annex 3 està el programa de la Jornada.

5.2 COMUNICACIONS
CÀTEDRA

PRESENTADES

PELS

MEMBRES

DE

LA

Blanca Deusdad Ayala va participar en el Workshop COST Action IS1102
Social services, welfare state and places realitzat a la Universidad de Galati,
8

Romania. Galati, els dies 5 a 8 de novembre de 2013. Va presentar la
comunicació en el Plenary de Older Adults, Housing Accessibility And
Consequences of the Economic Crisis.

5.3 ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS
Blanca Deusdad Ayala va assistir a les Jornadas de Local stakeholders.
COST Action IS1102 Social servicees, welfare state and places.
Les
jornades Porten per títol “Un futuro deseable para las personas mayores del
mañana con actores locales”. Es van desenvolupar al Campus Catalunya de
la URV, Tarragona, el dia 12 de setembre de 2013.
http://www.cost-is1102-cohesion.unirc.it/national-pages/spain/tarragonaaction-unit
A l’annex 3 hi ha el programa de la Jornada.

5.4 PARTICIPACIONS EN REUNIONS DELS GRUPS D’INVESTIGACIÓ
Els membres de
d’investigació:

la Càtedra han participat

en els

següents

grups

- Reunió a Berlín sobre el Dret Hipotecari a Europa, Japó i Ilinois. El dia 21
de setembre de 2013.
- Reunió sobre “Las reformas hipotecarias y cédulas hipotecarias”
conjuntament amb els registradors i l’Associació de Bancs Hipotecaris
alemanys. El dia 23 de setembre de 2013 a Berlín.
- Reunion del Comitè de Coordinació de l’ENHR (European Network for
Housing Reserarch) a Leipizig, el dia 18 d’octrubre de 2013.
- Participació a les reunions del TENLAW (VDP-Meeting Barcelona, 13 de
setembre de 2013, Berlín VDP Runder Tuisch, 26 de setembre de 2013 i
Coimbra 26 de novembre de 2013).
- Elga Molina Roig participa com a ponent convidada en els Seminaris del
Màster Universitari en Dret de l´Empresa i la Contractació (MUDEC), que
ofereix el Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la URV. El dia 5 de desembre de 2013 sobre els
Aspectes Novedosos i Problemàtics de la Llei 4/2013, de 4 de juny,
d´arrendaments urbans.
- Participació al Seminari “The Housing Markets of Southern Europe in face
of the crisis” dins del Projecte DAAD a Görlitz, Alemanya, on els diversos
països participants han exposat estudis sobre problemàtiques en el seu
9

mercat d’habitatge arrel de la crisi del 2007, així com també possibles
reptes futurs, tot des d’una perspectiva multidisciplinar.
- El 10 de desembre de 2013 varis membres de la càtedra s’han reunit amb
estudiants del MBA de la URV per a ajudar-los amb la recerca sobre els
edificis de cooperativa d’habitatge amb serveis, un mètode alternatiu per a
satisfer la necessitat
d’habitatge que,
amb un fort component
social, inclouen serveis comuns i fomenta la interacció entre els usuaris.
- Col·laboració amb OFIDEUTE, que és un servei gratuït d'informació i
assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el
pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el
seu habitatge principal i que ofereix l’Agència de l’habitatge de Catalunya.
http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ca
%2Fahc%2Fweb%2Fserveis%2Fciutada%2Fofideute

5.5 PUBLICACIONS REALITZADES PELS MEMBRES DEL GRUP
- Elisabet Cerrato Guri, “El concurso de las persones físicas: análisis de dos
supuestos problemáticos”, Problemas procesales del concurso de
acreedores, editorial Atelier, Barcelona, 2013, pp. 17 a 36.
- Rosa Maria Garcia Teruel, “Participaciones preferentes, los defectos de
información de las entidades de crédito”, en Fòrum Jurídic Digital – Col·legi
d’Advocats de Tarragona, 2013. Aquest article també va ser reconegut com
el millor treball del Grau en Dret del Concurs d’Investigadors organitzat per
la FCJ.
http://www.icatarragona.com/icat/icat/fitxers/2013/12/11/262.pdf
- Héctor Simón Moreno, El proceso de armonización de los derechos reales
en Europa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 1 a 469.
- Héctor Simón Moreno i Sergio Nasarre Aznar, “Fraccionando el dominio:
las tenencias intermedias para facilitar el acceso a la vivienda”, Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario, 739, 2013, pp. 3063 a 3122.
- Sergio Nasarre i Mª José Soler, “Otras formas de acceso a la vivienda. Las
tenencias intermedias: antecedentes, concepto y cálculo del esfuerzo
familiar”, Apunta d’Habitatge, Observatori Local de l’Habitatge, Diputació de
Barcelona, núm. 4, 3er trimestre 2013, pp. 18 a 29 (junto a Mª José Soler)

5.6 DOCÈNCIA
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La càtedra organitza, juntament amb la FURV dos postgraus durant el curs
acadèmic 2013/2014
-

Curs d’especialització en Mediació. Dirigit pel Dr. Sergio Nasarre i la
Sra. Emma López. A l’annex 5 està el programa del màster.
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-mediacio/

-

Postgrau d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat. Dirigit pel Dr.
Héctor Simón.
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-agent-immobiliari/

La Càtedra també participà en el postgrau de la Universitat de Barcelona
(UB) denominat L’accés a l’habitatge en un context de crisis, el 18 de
desembre de 2013. A l’annex 6 està el programa del postgrau.
A més a més els professors implicats a la càtedra tenen docència en els
Màster oficials de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV:
-

Màster de Dret de l’empresa i de la contractació (MUDEC)
Màster en Advocacia (MA).
Màster en Administració i Estudis Avançats (MADP).

5.7 PROJECTES EN ELS QUALS INTERVÉ LA CÀTEDRA
1. Projecte TENLAW del 7è Programa Marc de la Comissió Europea
Els investigadors de la càtedra constitueixen els partner espanyols d’aquest
projecte, que és el primer que estudia els arrendaments urbans arreu de la
Unió Europea. L’objectiu del projecte TENLAW és proporcionar la primera
comparativa a escala europea del dret d’arrendament. En una primera
etapa, s’analitzen les legislacions nacionals i els seus efectes en les
polítiques i els mercats nacionals d’habitatge. En un segon pas, s’estudia
l’efecte de la legislació de la Unió Europea sobre la política nacional
d’habitatge en general i sobre la legislació arrendatícia en particular. En un
tercer pas, l’objectiu és fer una proposta per a una millor coordinació de la
Unió Europea pel que fa a la política de tinença de l’habitatge, en particular
a través de l’elaboració d’uns principis comuns amb una òptima regulació
del dret d’arrendament. Aquesta investigació s’adapta a les prioritats del
programa d’Estocolm donada la relació existent entre el dret d’arrendament
i els drets humans socials.
http://www.tenlaw.uni-bremen.de/

2. Projecte “Las tenencias intermedias para facilitar el acceso a la
vivienda” del Ministeri d’Economia i Competitivitat (Projecte de Recerca
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amental no Orientad
da, DER20
012-31409
9) per a estudiar l’e
extensió de les
Fona
Tinè
ències Inte
ermèdies a la resta d
d’Espanya.

3. P
Projecte “Eurohipo
oteca” (ja
a finalitzatt) Des de
e l’any 2
2003, dive
ersos
inve
estigadors espanyols
s van inici ar el “Projjecte Euro
ohipoteca”” que té co
om a
finallitat seguiir la recerrca iniciad
da els any
ys 60 a Europa
E
i ccontinuada
a per
stigadors, com el D
Dr. Otmar Stöcker o la VdP, e
en relació a la
diversos inves
ació d’una hipoteca comuna a Europa, la “eurohipoteca”. A
Aquest grrup a
crea
conttribuït a publicacion
p
ns com le
es “Basic Guideline
es for a E
Eurohypotthec”
(Varrsòvia, 2005) o l’ap
parició de l’”eurohip
poteca” al Llibre Ve
erd de la Unió
a (2005). Els
Euro
opea sobrre la crea
ació d’un mercat hipotecari
h
a Europa
resu
ultats van influir en diverses reformes legislative
es del merrcat hipotecari
tant a França (2006) com
c
a Esp
panya (200
07), en la
a creació d
de la Hipo
oteca
Centtreamerica
ana i en do
otzenes de
e treballs científics.
www
w.eurohypothec.com
m

4. G
Gestió d’h
habitatge
e social. E
En un context actua
al, on el p
percentatg
ge de
població amb dificultats d’accés a l’habita
atge ha crescut, Esspanya no
omés
2 d’habitatge sociial de lloguer (respe
ecte del pa
arc total). Una
disposa d’un 2%
a baixa, si
s ho comparem am
mb el 18%
% del Reg
gne Unit o el 32% dels
xifra
Països Baixos
s. Els principals m
motius va
an relacio
onats amb
b la històrica
inclinació de les polítiq
ques públ iques esp
panyoles al
a foment del règim
m en
prop
pietat, però a aquest fet sse li suma la dific
cultat que
e comportta el
finan
nçament i la gestió d’un parc d’habitatg
ge social de
d lloguer,, sobretot si es
té en compte que els principals p
proveïdors
s d’habitatge social a Espanya
a són
entittats públiq
ques.

5. P
Projecte DAAD qu
ue porta co
om a títol:
The Housing Markets
M
off Southern
n Europe in
n
face of the crrisis (Els Mercats d
d’Habitatge
e
d’Eu
uropa del sud dava
ant la crissi). Aques
st
cons
sisteix
en
l’assistèn
ncia
i
participació d’alguns
d
dels investtigadors de
e
Càtedra en el sem
minari cele
ebrat a la
a
la C
ciuta
at aleman
nya de Görlitz
G
de l’1 al 5 de desembre del 2013; i que
culm
minarà am
mb la pub
blicació d ’un llibre al 2014. A l’ann
nex 7 esttà el
prog
grama de la
l jornada.
La ttemàtica principal
p
d’aquest
d
p
projecte se
e centra, tal i com
m indica ell seu
títol,, en els mercats d’h
habitatge d
de l’Europa
a del sud, els quals són: Portugal,
Espa
anya, Itàllia, Grècia
a i Xipre
e. Aquests
s són pa
aïsos on el mercat de
l’hab
bitatge es troba en el centre de la crisi econòmica i financcera, a la qual
se lii sumen le
es retallad
des del prressupost públic en tots els sectors (e
entre
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abitatge). A més, ssón països
s amb une
es polítiqu es d’habittatge
ells, el de l’ha
semblants, am
mb estructures i ca
aracterístiq
ques comu
unes, que
e justifique
en el
seu estudi con
njunt i com
mparat. El fet de rea
alitzar inve
estigació ccomparativ
va, a
s, permet exposar,, identificcar i adop
ptar línies
s o mèto
odes de bona
més
ctica, i evittar així, errrades ja ccomeses en
e un pass
sat recent.
pràc
En d
definitiva, es pretén
n la creacció d’un grup
g
de re
ecerca intterdisciplin
nari i
multtinacional,, que apro
ofundeixi e
en els tem
mes menc
cionats i o
on es posin de
relle
eu les políttiques d’habitatge d
d’aquests països, i on
o es busq
quin i prop
posin
solucions per redreçar els
e proble mes del mercat
m
de l’habitatge
e sorgits de
d la
crisi.

Rehabilita
ació per renda. La
a rehabilittació per renda és una moda
alitat
6. R
d’accés a l’h
habitatge de llogue
er en qu
uè es substitueix l’obligació
ó de
l’arre
endatari de
d pagam
ment de l a renda en diners
s per la rrehabilitac
ció o
reforma de l’h
habitatge arrendat.
a
013, mitjançant la LLlei 4/2013
3, de
Des de 20
sures de fllexibilitzac
ció i fome nt del me
ercat de lloguer d’ha
abitatge, s’ha
mes
òs aquesta
a possibilitat en ell marc de
e la Llei d’Arrenda ments Urrbans
inclò
(LAU
U) de 1994
4, si bé aq
questa figu
ura ja s’utilitzava a la
l pràctica
a, sotmesa
a a la
regu
ulació del Codi Civil,, i en altr es ordena
aments jurrídics, com
m per exemple
la figura de la masove
eria urban
na prevista
a en la Llei 18/200
07, del drret a
l’hab
bitatge de Catalunya
a.
No o
obstant això, aques
st nou enq
quadrament en la LAU
L
presen
nta proble
emes
de compatibilitat amb
b alguns dels preceptes, donat
d
que
e és una
a llei
encialmentt prevista per als a
arrendame
ents on la
a renda é
és satisfeta en
esse
dine
er.

7. P
Projecte de
d dret a l’habitatg
ge i prevenció
dels
s desnona
aments. Al
A desemb
bre de 201
13, es
conc
cedeix el primer
p
esttudi oficial de la Com
missió
Euro
opea en relació
r
a la promo
oció del dret
d
a
l’hab
bitatge als
s països membres i les con
nseqüències dels d
desnoname
ents.
Aque
esta propo
osta realitz
zada és gu
uanyadora
a de la con
nvocatòria
a de la Dire
ecció
General de Treball, Assumpte
es Socials i Inclusió de la Com
missió
Euro
opea, sentt dotada amb 1€ millió.
Aque
est estud
di persegu
ueix anal itzar les causes socials,
s
e
econòmiqu
ues i
finan
nceres de la crisi, el context a
ures adopttades
actual, conseqüències i mesu
a cada Estat membre.
m
Per
P aconse
eguir aque
est objectiu
u, és nece
essari:
-

Analitza
ar dades reals en referènciia als des
snonamen
nts, perfils
s de
famílies
s desallotja
ades i facttors de risc.
Identific
car les mesures
m
d
de prevenció dels desnonam
ments, l’en
ntorn
legal d’aquest pro
océs i posssibles canv
vis.

13

est projec
cte es rea
alitza amb
b la partic
cipació de la Unive
ersitat Rov
vira i
Aque
Virgili, la Euro
opean Fed
deration o
of National Organisa
ations Wo rking with
h the
Hom
meless (FE
EANTSA), la Nation
nal Univerrsity of Irreland Ga
alway i Hu
uman
Euro
opean Con
nsultancy.

5.8 COL·LAB
BORACION
NS AMB E
ELS GRUPS DE RE
ECERCA I XARXES
S DE
REC
CERCA
La càtedra participa activament e
en els segü
üents grup
ps:
- Grup de Recerca
) de l’ à
R
Consolidat
C
t (SGR 2014-2016
2
àrea de Dret
interrnacional privat de la Universsitat de Ba
arcelona (UB), amb l'Investig
gador
princ
cipal: J.J. Forner De
elaygua (C
Catedràtic de Dret In
nternacion
nal Privat de la
Univ
versitat de
e Barcelona
a –UB-). P
Pendent de
e Resolució.
- Clíínica jurídiica del dre
et Immobi liari (CliHa
ab) de la Universitat
U
elona
t de Barce
(UB)).
- Grup de Recerca Consolidat Crreativitat, Innovació i Transforrmació Urbana
de la Universitat de Ba
arcelona ((UB) (2009SGR 006
628). Dirig
git per la Dra.
Montserrat Pa
areja.
erca Dret probatori,, en el qua
al l’investigador prin
ncipal és el
e Dr.
- Grrup de rece
n Picó (Cattedràtic de
e Dret Pro cessal de la URV). Pendent
P
de
e Resolució.
Joan
- Grrup de re
ecerca “Drret civil ccatalà i drret privat europeu"" (Referè
ència
2009
9SGR689)) dirigit pe
el Dr. Pedrro del Poz
zo (Catedràtica de D
Dret Civil de
d la
URV
V).
- Grrup de rece
erca “Fona
aments ro
omanístics de Dret Privat”
P
diriigit per la Dra.
Enca
arnació Ric
cart (Catedràtica de
e Dret Rom
mà de la URV)
- Eu
uropean Network
N
for
f
Housin
ing Resea
arch (ENH
HR), com a platafo
orma
d’org
ganització per a ins
stitucions i particula
ars d’Euro
opa (així ccom tamb
bé de
l’extterior) que particip
pen activa
ament en
n la investigació e
en l’àmbit de
l’hab
bitatge. Actualmen
A
t compta
a amb prrop de 1000
1
partticulars i 100
institucions membres
m
que repres enten gairrebé tots els païsoss d’Europa. Tot
er una xarxa europ
pea, els iinvestigadors no europeus ssón igualm
ment
i se
benv
vinguts a unir-se.
u

http://www.en
nhr.net/
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nternacion
nal per al Desenvolu
upament d
de la Prop
pietat
- Grrup d’Investigació in
Urba
ana i Rú
ústica (GIPUR). X
Xarxa que
e reuneix
x els tre
eballs i línies
l
d’inv
vestigació desenvo
olupats p els seus directors
s juntam ent amb els
diferrents inve
estigadors
s d’àmbit interdisc
ciplinar, espanyols
e
gers,
i estrang
teòrics i pràcttics, des dels
d
anys 90, en l’’àmbit de la propie tat – rústtica i
ana-, dels
s sistemes registra
als, del crèdit
c
hipotecari i dels mercats
urba
finan
ncers

http://www.gipur.org/

- Am
mb Sostre
e Cívic pe
er dur a tterme pro
ojectes en
n comú am
mb la càttedra
d’ha
abitatge de
e la URV.

http://www.so
ostrecivic.org/es

6. T
TRANSFE
ERÈNCIA
A DE CON
NEIXEMENTS
- Re
eunió amb
b el Minis
steri de J ustícia so
obre els projectes
p
d
de la Càttedra
(ges
stió de l’habitatge social, n
nova LAU –Llei d’’arrendam
ments urba
ans-,
tinèn
ncies interrmèdies, mediació,
m
d
desnonam
ments) 27 de
d setemb
bre de 201
13.
- Participació en la Jornades sobrre Tinèncie
es Intermè
èdies amb el Ministe
eri de
Fom
ment, 14 d’’octubre de 2013.
- Participació en les dive
erses com
missions preparatòrie
es de l’Ava
ant projectte de
Llei catalana de tinènciies interm
mèdies. Es va presentar el 24
4 de febre
er de
2014
4 a exposiició pública
a.

IMPACTE
E EN ELS MITJAN
NS DE CO
OMUNICA
ACIÓ
7. I
Resp
pecte l’im
mpacte de la càted
dra, de le
es seves actuacion s i dels seus
mem
mbres es pot
p consulttar:
http://housing
g.urv.cat/m
mitjans/
15

8. ALTRES
- Els membre de la càtedra van organitzar el Congrés ENHR 2013 a la ciutat
de Tarragona. http://www.enhr2013.com/
- Elga Molina Roig va ser escollida entre els vuit participants del concurs
“Vols saber què investigo?” que es va celebrar durant la Setmana de la
Ciència 2013 a la URV.
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ANNEX 2

Jornada de la Càtedra d’Inclusió Social
Dia Internacional dels Drets Humans

10/12/2013

L’HABITATGE I ELS
DRETS HUMANS
Dr. Héctor Simón Moreno, professor de Dret Civil, Universitat Rovira i Virgili:
"La vivenda como dret humà"
Dr. Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de Dret Civil, Universitat Rovira i Virgili,
"Decisions judicials a favor de la vivenda"

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Jurídiques. Campus Catalunya
Horari de 9:15 h a 11:15 h

ANNEX 3

FORO DE DEBATES “CIUDAD Y TERRITORIO”
JORNADA SOBRE “TENENCIAS INTERMEDIAS”
ORDEN DEL DÍA
10:00‐10:30

Bienvenida, presentación y objetivos de la jornada.
Pilar Martínez López. Directora General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo. Ministerio de Fomento.

10:30‐11:00

Análisis y perspectivas de desarrollo. Marco normativo a favor de las
tenencias intermedias.
Sergio Nasarre Aznar. Catedrático de Derecho Civil. Universidad
Rovira i Virgili.

11:00‐13:15

Turno de palabra de todos los asistentes y coloquio.

13:15‐13:30

Conclusiones fundamentales de la jornada.
Ángela de la Cruz Mera. Subdirectora General de Urbanismo.
Ministerio de Fomento.

NOTA: Están invitados a participar en esta Jornada a puerta cerrada, los siguientes expertos,
a los que acompañarán Dña. Pilar Martínez López. Directora General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, Dña. Ángela de la Cruz Mera, Subdirectora General de Urbanismo, Dña.
Dolores Aguado Fernández, Subdirectora General de Política de Suelo, D. Anselmo
Menéndez Menéndez, Subdirector General de Política de Vivienda, todos ellos del Ministerio
de Fomento y D. Julio Fuentes, Subdirector General de Política Legislativa del Ministerio de
Justicia:
• D. Sergio Nasarre Aznar, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i
Virgili.
•

Dña. Esther Muñiz Espada, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de
Valladolid.

•

Dña. Mª José Soler Tarradellas. Técnica de la Diputación de Barcelona.

•

D. Javier Burón Cuadrado, Socio de UrbaniaZHGestión.

•

D. Julio Rodríguez López, Economista. Dirección General de Regulación del Banco de
España.

•

D. Jesús Leal Maldonado. Catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

•

D. Fernando Rodríguez‐Avial Llardent. Representante de APCE (Asociación de
Promotores Constructores de España).

•

D. Pablo Olangua. Presidente de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y
Suelo.

•

D. Mario Yoldi. Responsable del Servicio de estudios y planificación del Gobierno
Vasco.

•

D. Felipe Martín Moreno. Presidente de la Sociedad PROFUTURO VALLADOLID.

ANNEX 4

COST Action IS1102
Social services, welfare state and places

UN FUTUR DESITJABLE
PER A LES PERSONES
GRANS DEL DEMÀ
Jornades amb grups d’interès local
12 de setembre de 2013
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Av. Catalunya 35, Tarragona
Sala de Juntes
Organització

Col·laboradors
Facultat de Lletres
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Facultat de Ciències Jurídiques
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

www.cost-is1102-cohesion.unirc.it

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
La jornada gira al voltant d’intentar trobar, entre els diferents professionals que hi participen, el perfil i els
models d’un Estat de benestar satisfactori per a les persones i socialment sostenible. Alhora que reflexionem
sobre l’encaix i les sinèrgies de les pròpies persones que anem envellint, contemplem els diferents sistemes
públics relacionats amb el benestar, l’entorn familiar i comunitari i les iniciatives del tercer sector. Tot això en el
marc d’un context de crisi social i fins i tot en un canvi d’època. La finalitat de la trobada és intentar extreure’n
conclusions clarificadores i viables en la seva aplicació.
La jornada consisteix en una sessió de treball d’un matí dividida en dues parts. Una primera, amb la intervenció
d’un expert en serveis socials i atenció a les persones grans, Fernando Fantova, i una segona part basada en un
diàleg obert entre tots els participants del sector (treballadors/es socials, tècnics, persones voluntàries, entre
altres).

PROGRAMA
12 de setembre de 2013
LLoc: Sala de Juntes
9.00h - 9.15h.

Benvinguda I presentació de la Jornada
Carmina Puig. Responsable d’Ensenyament del Grau de Treball Social. URV
Blanca Deusdad. Investigadora del projecte COST Action IS1102 i coordinadora de la
Jornada

9.30h - 10.15h

Ponent invitat

Fernando Fantova. Vice-conseller d’Assumptes Socials del Govern Basc (2009-11) i
Director d’Etorbizi (Fundació Basca per a la Innovació Sociosanitària) (2011-13)

10.15h -10.30h
Diàleg al voltant de la intervenció de Fernando Fantova

10.30h -11.00h

Pausa cafè

11.00h-13.00h
Diàleg de totes les persones participants, conduit per Blanca Deusdad, amb la
participació de Fernando Fantova

13.30h

Cloenda de la Jornada
Àngel Martínez. Cap de Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, URV.

IDIOMES
Català i castellà indistintament. Segons cadascú se sentí més còmode

CONTINGUTS PRINCIPALS DE REFERÈNCIA PER A LA DISCUSSIÓ
Es plantejaran els continguts en forma de pregunta, per abordar-los conjuntament des de la realitat i
l’experiència, des d’àmbit local al propositiu
-

Caracterització del col·lectiu diana amb el qual estem pensant per aquesta Jornada: Persones
grans? Persones que envelleixen? Com es caracteritzen? Persones amb limitacions funcionals
(físiques, sensorials, cognitives...)? Persones amb malalties cròniques (demències, artrosis,...)?
Com es dóna la diversitat sexual o de gènere en el col·lectiu? I la diversitat cultural i ètnica? I la
diversitat econòmica?

-

Com podem abordar la diversitat funcional entre les persones grans? I les diferències
generacionals entre les persones amb discapacitat? Com encarar la diversitat en la pròpia acció
social pel benestar? Quins serien els elements claus a tenir en compte? Quins recursos es
necessiten? Quin paper juguen les noves tecnologies?

-

Quin model de vida volem per quan siguem grans? Vida independent, servei residencial...?
Envellir a casa? Quines altres alternatives podríem trobar? Què ens aporta un enfoc comunitari,
inclusiu, ecològic i intergeneracional? Com articulem els serveis de què disposem i els suports
que tenim? Hi ha diferències entre homes i dones? I entre barris o col·lectius? I la mort?
Envellir a casa vol dir també morir a casa?

-

Quines experiències i bones practiques coneixeu en matèria de sinèrgies entre acció pública i
solidaritat comunitària? Quina valoració fem de les cuidadores informals? D’una banda, en la
majoria dels casos dones provinents de la immigració mal pagades i dedicades a la cura? De
l’altra banda, la generació de dones que han dedicat la seva vida a tenir cura de la família? Què
diríeu que ha canviat amb la crisi pel que fa a la cura?

-

Com ha afectat la crisi a les persones grans? Quins serien els col·lectius de persones grans més
vulnerables? Hi ha discriminació o rebuig per motius d’edat? Hi ha maltractaments? De quins
tipus?

-

Quines són les conseqüències que ha tingut l’aplicació de la Llei 30/2006 LAPAD? I la seva
posterior reestructuració a través de decrets? Quines són les estratègies de la població enfront
d’aquests canvis? Quines conseqüències per al benestar de les persones té? Quin efecte estan
tenint les valoracions normatives en relació a l’atenció a la dependència? Estan canviant les
valoracions i les prescripcions? Quins canvis positius i negatius pot comportar una reforma de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local?

-

Com intervenen els diferents àmbits sectorials de les polítiques públiques (inclusió i desigualtat;
construcció democràtica, descentralització i desenvolupament del territori...)? Con
contribueixen les polítiques públiques d’ordenació del territori: arquitectura urbana, habitatge i
rehabilitació? Edificis adaptats i/o assistits? I els serveis socials? I la sanitat? Com treballem de
forma coordinada i integrada aquests serveis?

-

Quina opinió tenim sobre els diferents models de gestió en els diferents àmbits? Gestió publica
directa? Concertada? Contractació de serveis? Concurs públic? Privatització? En termes
d’eficiència, d’elecció dels serveis, de qualitat?

-

A mode de conclusió: que ens diu tot el que s’ha discutit sobre el nostre model de societat,
sobre el nostre contracte social?

ANNEX 5

Diploma
d’Especialització
en Mediació
2a edició

Curs 2014-2015

housing.urv.cat

Presentació
En un món ple de conflictes és cada vegada més necessari trobar vies d’enteniment per
assolir cert grau de convivència. Les relacions interpersonals són, sovint, complicades, i
és per això que cal un professional, un especialista, en aproximar postures, en ajudar a
comprendre la posició de l’altre, un professional de la mediació.
Per poder-ho ser cal desenvolupar una sèrie de coneixements i competències. Així, és
important saber quin és l’abast de la mediació i els seus límits legals i operatius. També
ho és que el mediador comprengui el fenòmen de la comunicació i les seves tècniques. I,
finalment, s’ha de saber de la temàtica sobre la que s’ha de mediar.
És per això que el programa que us presentem reflecteix molt bé aquestes necessitats i
tot des d’unes sessions teòrico-pràctiques molt pensades i compensades. I volem també
mostrar com la mediació s’està desenvolupant en àmbits tant diferents com l’escolar, el de
l’habitatge, el penal, el familiar, el de l’àmbit del Dret privat o l’empresarial.
Això queda avalat per la sèrie de normatives que progressivament i imparable estan avalant
la mediació com a sistema adequat i viable de resolució de conflictes. No només tenim dues
lleis marc, l’una catalana i l’altra estatal, i diverses directives europees que la descriuen,
sinó que lleis generals, com el Codi Civil de Catalunya, i sectorials com el Codi de Consum
o la Llei d’Arrendaments Urbans conviden a les parts en conflicte a mediar sobre el mateix.
El programa educatiu ha estat avalat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
També compta amb el partenariat del despatx de mediadors ADDO Conflict Resolution,
amb seu a Barcelona i Tarragona.
Esteu fent una inversió de futur, que us formarà com a bons professionals i que us habilitarà
a poder ajudar amb rigor, amb recursos i amb coneixements.
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé

“L’actual crisi requereix de més treball
d’aproximació de tots els implicats. Això
és especialment cert en la problemàtica
immobiliària i familiar”
Sergio Nasarre Aznar

“La mediació com a procés permet a les
persones parlar, responsabilitzar-se i treballar
de manera col.laborativa en les possibles
solucions als seus problemes”
Emma López Solé

1

Temari del curs
Diploma d’Especialització
en Mediació
El curs que es presenta és modular. Això implica
que, tot i poder-se cursar per separat, per a
aconseguir el Diploma s’han de cursar i superar
tots els mòduls i blocs que a continuació es
relacionen, més les pràctiques.
El Diploma està homologat pel Centre de
Mediació en Dret Privat de la Generalitat de
Catalunya, que dóna lloc a poder accedir a les
llistes de mediadors, tant de família com de Dret
privat.
Així, la persona que estigui només interessada
en realizar cursos d’extensió podrà cursar
independentment tant el “Curs de mediació
en Dret Privat” (cursant tots els blocs el Mòdul
de Mediació en Dret Privat) com el “Curs de
mediació en l’àmbit familiar” (cursant tots els
blocs del Mòdul de Mediació en l’Àmbit Familiar).
Aquests cursos poden ser considerats com a
cursos d’actualització conforme a la normativa
catalana.

2

Mòdul General
Bloc I Les tècniques de gestió de conflictes

1. Paradigma de les ADR (Alternative Dispute Resolution)
2. Concepte
3. Evolució històrica
4. Diferències entre la mediació, la conciliació i l’arbitratge

Bloc II El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi de conflictes i formes de gestió

1. El conflicte Teories del conflicte. Definició i components del conflicte
2. Tipus de conflictes (de valors, d’ informació, d’interessos, identitaris, estructurals...)
3. Recursos d’aproximació, diagnosi i disseny metodològic per gestionar el conflicte
4. Les persones i el conflicte. Estils personals d’afrontament

Bloc III Les persones i el seu entorn. Desenvolupament i interacció
1. Desenvolupament
1.1. Etapes de desenvolupament.
1.2. Desenvolupament afectiu, social i cognitiu
2. Processos psicològics
2.1. Emoció i Raó
2.2. Necessitats i motivació
2.3. Creences, valors i actituds
2.4. Normes i conducta
2.5. Processos d’atribució
2.6. La percepció
3. Processos psicosocials
3.1. Aprenentatge i socialització
3.2. Rols i funcions
3.3. Grups de referència

Bloc IV La mediació, principis, escoles, disseny del procés i pràctica de la mediació
1. Principis de la mediació
2. El rol de la persona mediadora
3. Escoles o models de mediació
4. El procés de mediació i les seves fases
5. Clarificació d’interessos i necessitats
6. Identificació de punts clau
7. Treball d’opcions i localització d’interessos comuns
8. Codi deontològic de la persona mediadora

Bloc V La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu

1. La Llei 15/2009 de mediació en l’àmbit del dret privat
1.1. Objecte de la mediació.
1.2. Persones legitimades.
1.3. Deures i drets de la persona mediadora
1.4. La mediació a l’àmbit judicial
2. Validesa de l’acta final de mediació
3. Conseqüències de la mediació i repercussions jurídiques, econòmiques i fiscals 			
(normativa que grava les disposicions de béns)
4. Altres lleis que contemplen la mediació i normativa de mediació d’àmbit europeu 			
(recomanacions del Consell d’Europa, directives de la Unió Europea, Llibre Verd)
5. El Reial Decret 5/2012 sobre mediació en els àmbits civils i mercantils
6. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
6.1. Els registres de persones mediadores i la designació directa per part de les parts
o d’ofici.
6.2 Modus operandi, terminis i documentació de les mediacions gestionades pel
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
6.3. Suport a la persona mediadora i seguiment de les mediacions
6.4. Cobrament de les mediacions i supòsits de mediació gratuïta
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Bloc VI Perfil i competències de la persona mediadora

1. La comunicació
1.1. Significat de la comunicació. Procés. Nivells digital/analògic. Estils i disposicions 		
personals.
1.2. Elements de la meta comunicació
1.3. Actes de la parla: afirmacions, declaracions, judicis
1.4. Les histories: pautes d’interacció. Estructuració recíproca.
1.5. Coordinació d’accions: peticions, ofertes, promeses
1.6. Llenguatge (positiu, metafòric...). Analogies i exemples
1.7. Aspectes visuals, auditius i kinestèsics.
1.8. L’escolta: el costat silenciós de la comunicació
2. Autogestió
3. Cerca activa d’informació. Tècniques de preguntes. Tècnica d’entrevista
4. Dinàmica grupal
5. Escolta activa i empàtica
6. Retroalimentar
7. Gestió de la reactivitat (agressivitat i violència, manipulacions)
8. Assertivitat i credibilitat
9. Generació de confiança
10. La funció de contenció del mediador
11. Control del procés
12. Competències tècniques
12.1. Planificar i dur a terme processos de mediació
12.2. Tècniques de negociació i estratègies aplicables en mediació
12.3. Negociació i establiment d’acords
12.4. Exercicis pràctics i anàlisi de casos de mediació
12.5. Dinàmiques grupals: la facilitació, el World cafè i l’Open Space
12.6. Treballar multidisciplinarment. La co-mediació

Bloc VII La mediació a l’àmbit escolar

1. El conflicte a les escoles
2. Àmbits d’intervenció de la mediació escolar
3. Característiques de la mediació en l’àmbit escolar
4. La intel.ligència emocional

Bloc VIII La Mediació en l’àmbit penal

1. Concepte de justícia restaurativa
2. Característiques de la mediació penal
3. El programa de reparació i restauració penal en adults de la Generalitat de Catalunya

Tallers específics:

- Tècniques gestió del dol
- Tècniques gestió de l’estrés
			

ECTS: 12			

Durada: 140 hores semipresencials
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Mòdul de Mediació en Dret Privat
Bloc I La convivència en el context social, comunitari i en les organitzacions
1. Història i sociologia dels grups i de les comunitats
2. Comunitat versus individualitat. Les relacions interpersonals
3. La interculturalitat: una realitat multicultural
4. La diversitat religiosa

Bloc II Conflicte i convivència

1. Anàlisis del conflicte en l’àmbit social
2. Tipus de conflictes socials
3. El conflicte i el seu impacte en els àmbits comunitari i de les organitzacions
Bloc III La regulació de la convivència en l’àmbit del dret privat: aspectes jurídics i econòmics
1. El Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya
2. La propietat i la funció social
3. Regulació de la propietat horitzontal, simple, complexa i per parcel.les.
4. Els arrendaments
5. Les associacions de veïns i la seva regulació

Bloc IV La mediació en d’altres àmbits del dret privat: Mediació a les organitzacions ,
mediació empresarial i mediació en l’àmbit de l’habitatge
1. La mediació a les organitzacions
2. La mediació empresarial
3. La mediació en l’àmbit de l’habitatge

Bloc V Tallers pràctics en gestió del conflicte en l’àmbit del Dret privat

1. Tècniques, estratègies i habilitats comunicatives per mediar en conflictes a l’àmbit comunitari,
entre veïns, associacions o d’altres entitats.
2. Treball de casos pràctics i simulació de casos
3. El procés de mediació en l’àmbit de dret privat

ECTS: 6			
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Durada: 65 hores semipresencials

Mòdul de Mediació en l’Àmbit Familiar
Bloc I La família com objecte d’estudi social i relacional

1. Història i sociologia de la família
2. Dinàmiques familiars
2.1. Família d’origen i família creada. El genograma
2.2. La família extensa
2.3. Les etapes del cicle vital de la família
2.4. Les etapes del cicle vital de la parella
2.5. Conjugalitat i parentalitat. Tipus de famílies (amb especial consideració a les 			
famílies monoparentals i famílies reconstituïdes)
2.6. Elements per a una anàlisi de les dinàmiques familiars: rols i funcions dins la 		
		
família, relacions intergeneracionals, disfuncions conjugals i parentals
3. Psicologia social i entorn familiar

Bloc II El conflicte a la família

1. Anàlisis del conflicte familiar
2. Tipus de conflictes familiars
3. El conflicte familiar com a punt de partida de la mediació familiar: conjugació dels aspectes 		
legals, psicològics i socials.

Bloc III La regulació social de la família: aspectes jurídics i econòmics

1. La filiació. Determinació de la filiació. Filiació per naturalesa i per adopció.
2. La regulació del matrimoni. Drets i deures dels cònjuges. Matrimoni contret entre persones 		
de diferents comunitats autònomes i entre ciutadans espanyols i estrangers.
3. La pluralitat de regulacions autonòmiques sobre parelles de fet; normativa aplicable a la 		
parella de fet en la qual un dels membres és estranger.
4. Règims econòmics matrimonials. Separació de béns, guanys i participació. els capítols 		
matrimonials.
5. Règim jurídic de les parelles de fet.
6. Regulació i efectes de la separació, el divorci, la nul.litat i la ruptura de la parella de fet.
7. El conveni regulador i l’acta de mediació: diferent contingut i diferents efectes jurídics. 		
Aspectes objecte de pacte al conveni regulador i a l’acta de mediació i aspectes 			
indisposables: qüestions d’ordre públic. La intervenció del ministeri fiscal.
8. Obligació d’aliments entre parents.
8.1. Concepte. Persones obligades i persones beneficiàries. Quantia. Cessament del 		
dret d’aliments i de l’obligació.
8.2. La cura de persones grans o dependents, Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia 		
personal i atenció a les persones en situació de dependència.
L’acolliment de persones grans.
9. Relacions convivencials d’ajuda mútua.
10. Conflictes en l’àmbit de les successions; les qüestions relacionals.

Bloc IV La mediació en el context de la família

1. La mediació com a procés d’intervenció i gestió en conflictes familiars
2. Origen i evolució de la mediació familiar.
3. Principis i objectius de la mediació familiar.
4. Mediació familiar, teràpia familiar, assessorament tècnic psicosocial, jurídic i pericial judicial:
diferències, coincidències i complementarietat.
5. Els límits de la mediació familiar. Indicacions i contradiccions per a l’ús de la mediació familiar.
Motius per no iniciar o per suspendre el procés mediador.
6. Metodologia de la mediació familiar.
7. Etapes en el procés de mediació familiar.

Bloc V Tallers pràctics en gestió del conflicte familiar

1. Tècniques, estratègies i habilitats per mediar en conflictes familiars.
2. Especificitats del mediador familiar.
3. Treball de casos pràctics i simulació de casos
ECTS: 6			

Durada: 65 hores semipresencials
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Pràctiques
Per tal de d’obtenir el diploma d’especialista en mediació els alumnes han de
superar un mòdul pràctic en el que poden optar entre:
a) Fer pràctiques externes en diverses institucions amb les que tenim convenis
de col·laboració. Tenen una durada de 100 hores. Les hores presencials són
80, essent les 20 restants comptabilitzades per a la redacció de la memòria
de pràctiques.
b) Fer un projecte de fi de curs. S’estima que les 100 hores són de treball
personal de l’alumne, que es concreta en la redacció del projecte.
Les pràctiques externes i els projectes tenen els següents objectius:
- Avaluar que l’alumne sap identificar i comprendre els elements bàsics del
conflicte.
- Avaluar que l’alumne coneix les tècniques bàsiques del procés de mediació.
- Avaluar que l’alumne ha assolit les habilitats bàsiques necessàries per a
conduir un procés de mediació.
Algunes institucions amb les que hem col.laborat en pràctiques són les
següents:

ECTS: 5			

Durada: 100 hores

Tutories
Els alumnes es troben acompanyats en tot moment. El
seguiment dels alumnes es duu a terme mitjançant la
tutoria docent, l’anàlisi i discussió de lectures i la supervisió
i avaluació de les activitats pràctiques.
A les pràctiques externes i al projecte de fi de curs es
comptarà amb un tutor específic.
ECTS: 1			
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Durada: 10 hores

El model educatiu
El Diploma d’Especialització en Mediació combina
amb èxit docents de l’àmbit acadèmic i del món
professional, mediadors a nivell local i a nivell
internacional, mediadors escolars, empresarials
i immobiliaris, però, en qualsevol cas, experts en
mediació escollits per la seva vàlua acadèmica o
professional.
El resultat no pot ser més que unes classes
dinàmiques, que repten els alumnes, que els situen
en posicions extremes, on se senten les emocions,
on es plantegen situacions que, de primeres, semblen
irressolubles. Es tracta de sessions basades en
role-play, en l’anàlisi de casos, tot acompanyat amb
lectures recomanades i classes magistrals.
Això combinat amb un rigor interdisciplinar, essencial
per abordar la complexa matèria de la mediació i
acompanyat d’unes pràctiques amb casos reals.

Les classes
Les classes són semipresencials. S’utilitza la
plataforma virtual Moodle.
Les classes presencials tenen lloc els dissabtes
lectius al matí, al Centre de Formació Permanent de
la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (Avda.
Onze de Setembre, 112, 43203, Reus).

L’avaluació
Al final de cada mòdul es procedirà a l’avaluació
del mateix. L’avaluació consistirà, normalment, en
la presentació d’assajos, recensió de lectures i
participació a les sessions pràctiques i role-plays.
A les pràctiques s’avaluran la memòria o el projecte,
comptant amb l’opinió del tutor.
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Professorat
El Diploma combina experiència i professionalitat en
el seu quadre docent.
A continuació es recullen alguns dels nostres
professors i professores.
Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé

Advocada mediadora
ADDO Conflict Resolution

Natàlia Ferré Giró

Catedràtic de Dret Civil
Universitat Rovira i Virgili

Dra. Maria Carme Boqué i Torremorell
Pedagoga i mestra
Universitat Ramon Llull

Advocada mediadora
ADDO Conflict Resolution

Dr. Héctor Simón Moreno
Mercedes Tarazón

Mediadora. Àrbitre internacional
Dispute Management

Àngela Pujol
Psicòloga
TAU Consulting

Marta Méndez Pichot

Advocada mediadora
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

Artur Roman Soler

Treballador Social i mediador
ADDO Conflict Resolution

Xavier Plana Virgili

Psicòleg i Treballador Social
ÍCAM

Magda Barceló

Consultora
Equilibra Consulting

Professor de Dret Civil
Universitat Rovira i Virgili

Dra. Reyes Barrada Orellana
Professora Agregada de Dret Civil
Universitat Rovira i Virgili

Dra. Blanca Deusdad Ayala

Professora Lectora de Treball Social
Universitat Rovira i Virgili

Ana Bozalongo Antoñanzas

Advocada
Col.legi d’Administradors de Finques TGN

Eduard Fermín Partido

Advocat
Assessor jurídic en noves tecnologies

Mar Puga

Mediadora
Servei de mediació intrajudicial d’Euskadi

Lola Borras

Advocada mediadora
ADDO Conflict Resolution

9

Valoració de les especialistes
Maria Carme Boqué i Torremorell, pedagoga i
mestra “La formació en mediació es necessària per a tothom;
totes les persones tenim conflictes i totes necessitem saber
com gestionar-los. Aquest curs, però, va més enllà de l’interès
personal, ja que proporciona eines per afrontar els conflictes en
l’àmbit laboral i, encara més, capacita per a exercir una professió
globa: la de mediador/a.”

Natàlia Ferré Giró, sòcia fundadora de TARC i
ADDO Conflict Resolution “El Diploma d’especialització
en mediació, ofereix aquells coneixements teòrics i pràctics, que
l’experiència ens ha mostrat com essencials per a ser un bon
professional de la mediació.”

Mar Puga, mediadora del servei de mediació
intrajudicial de Euskadi “El diploma d’especialització en

mediació de la Fundació Universitat Rovira i Virgili proporciona
als alumnes una varietat de continguts molt pensats i escollits per
poder formar-te com a mediador/a professional. Personalment
crec que és un curs molt interessant i amb una mirada sistèmica”
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Admissions
Diplomats, llicenciats i graduats, així com
professionals dels àmbits empresarials, de
l’Administració Pública, social, de la salut,
centres educatius i gestió de recursos humans.
El número d’alumnes anual es tanca en 20
com a màxim, per garantir la qualitat docent.
Es podran fer entrevistes personals per acabar
d’admetre a un candidat.
Més informació i la inscripció es pot fer a
través del web de la Fundació de la Universitat
Rovira i Virgili: www.fundacio.urv.cat/formacio
Informació i matrícula:
Fundació URV - Centre de Formació Permanent,
Av. Onze de Setembre, 112 · Reus.
Raquel Ramos (raquel.ramos@fundacio.urv.cat),
Telèfon 977 779 964

Sortides professionals
La formació que oferim crea una nova categoria
professional per sí mateixa: la de mediador.
Es tracta de gestors/es de conflictes en els
àmbits civil, familiar, empresarial, habitatge
i educatiu, tant en l’àmbit públic com en el
privat.
Però, a més, complementa la formació i
desenvolupament de competències de
professionals d’altres àmbits, que veuen
incrementades les seves possibilitats laborals.
És el cas d’advocats i assessors legals en
general, psicòlegs, pedagogs o treballadors
socials i professionals d’altres branques afins.
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mediem?
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Amb la col.laboració de:

ANNEX 6

Direcció acadèmica
• Dr. Joaquín Tornos Mas, Catedràtic de Dret Administra-

Certificat d’extensió universitària

tiu, UB

• Dra. Immaculada Barral Viñals, Prof. Titular de Dret Civil,

UB

L’accés a
l’habitatge en
un context de crisi

Organitza
Facultat de Dret. Universitat de Barcelona

Col·laboren
• Agència de l’Habitatge de Catalunya
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
• Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de

Catalunya (AICEC-ADICAE)

Organitza:

Per a més informació
Dra. Immaculada Barral
Facultat de Dret. Universitat de Barcelona
Tel. 93 402 01 29
propis.dret@ub.edu

Matrícula
• La matrícula es realitzarà directament a l’Escola de Post-

grau en horari de matí de 9:30 a 14 h. El preu és de 300 €
(més 30 € de taxes).
• El preu inclou dossier amb materials i emissió del certificat acreditatiu.
• Places limitades

Avaluació
A totes les persones inscrites els serà lliurat un certificat
d’extensió universitària en cas d’assistència continuada
(80 % de les sessions) i redacció d’una memòria final de
5 fulls.

Col·laboren:

Presentació

Programa

La crisi econòmica que pateix el nostre país ha estat
especialment intensa en l’àmbit de l’habitatge. Els
problemes de manca de recursos per accedir a un
habitatge en propietat, el poc mercat de lloguer
que patim o bé els problemes d’impagament d’hipoteques que suposen la pèrdua de l’habitatge toquen de ple al món del dret i des de totes les seves
perspectives. Per aquest motiu, aquest curs pretén,
des d’una òptica multidisciplinària on es tracten
alhora elements de dret públic i de dret privat,
oferir un coneixement estructurat de les respostes
jurídiques a l’accés a l’habitatge en un context de
crisi oferint el coneixement del marc regulador de
l’accés a l’habitatge en el moment actual. El curs
proporciona expertesa en l’àmbit del dret a l’habitatge, les execucions hipotecàries i la nova regulació de l’arrendament.

Dret a l’habitatge: com garantir-lo en un context
de crisi?

Fórmules d’accés a l’habitatge: present i
futur

¬¬ El

¬¬ El sobreendeutament dels consumidors: l’origen

dret a l’habitatge en la Constitució espanyola i en
els Estatuts d’autonomia.

¬¬ Polítiques publiques i accés a l’habitatge.
¬¬ La funció social del dret de propietat i la configuració

del contingut del dret de propietat dels habitatges.
¬¬ L’habitatge protegit i el dret a l’habitatge.
¬¬ L’habitatge

com a servei d’interès general i el mercat
interior europeu.

del problema?
¬¬ L’adquirent

d’habitatge com a consumidor: la
seva protecció

¬¬ Relacions entre el procés d’execució hipotecària

i el declaratiu sobre el préstec
¬¬ Novetats en el procés d’execució hipotecària en

cas de deutors de pocs recursos
¬¬ La “dació en pagament”: és la solució?

A qui va adreçat
• Qualsevol professional del món jurídic o altres en con-

tacte amb la realitat del dret a l’habitatge i el seu accés
i manteniment
• Advocats
• Personal de l’Administració Pública
• Agents immobiliaris

Horari
• Dimecres i dijous de 15 h a 19 h

Calendari
• Del 8 de gener al 6 de febrer de 2014

Lloc de celebració
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
Aules: “Seminari 3” els dimecres
“Seminari 2” els dijous
Av. Diagonal, 684
08034 Barcelona

¬¬ Impagament,

renegociació del deute i mediació

residencial
¬¬ La resolució dels conflictes en matèria d’habitat-

ge: el CLINHAB (UB)
¬¬ Iniciatives

europees en matèria de béns immobles d’ús residencial

¬¬ La nova regulació dels arrendaments urbans. La

problemàtica dels desnonaments
¬¬ Noves formes d’accés a la propietat: la propietat

temporal i la propietat compartida

ANNEX 7

Hochschule Zittau/Görlitz · 02754 Zittau · Postfach 14 54

The Housing Markets of Southern Europe in
face of the crisis
Seminar at Alte Herberge
(www.alte-herberge.eu/ )
1. – 5. December, 2013

Hausanschrift:
Hochschule Zittau/Görlitz
Theodor-Körner-Allee 16
02763 Zittau
www.hszg.de

Kein Zugang für
elektronisch signierte
sowie für verschlüsselte
elektronische Dokumente.

Program
Sunday, December 1st, 2013
19:30 Dinner: Alte Herberge (AH), Goethestraße 17, 02826 Görlitz
Monday, December 2nd, 2013
08:00 Breakfast: AH
1. Comparative housing policy in Southern Europe before, during and after the crisis (Venue: AH)
Time

Theme

Contributor

Institution

09:00

Greetings and organisation

Prof. Dr. phil. Friedrich
Albrecht

Rector HS Zittau / Görlitz

Kathleen Scanlon

LSE

Stefan Kofner

TRAWOS

A Comparative Analysis of the Housing Regimes in
the Southern European Countries and Germany:
How the Portuguese Case Matters?

Romana Xerez

ISCP University of Lisbon

A comparison between housing policies in Greece
and in Germany

Chryssy Potsiou
Maria Filippakopoulou

National Technical
University of Athens
NTUA

The housing markets of Southern Europe in face of
the crisis: The cases of Spain, Italy and Greece

Stefan Kofner

TRAWOS

2a. The Case of Portugal (Venue: AH)
Time Theme

Contributor

Institution

11:15

News trends in housing dynamics, new ways to
rethink housing policies in times of changing. The
Portuguese case

Teresa Costa Pinto
Isabel Guerra

DINÂMIA'CET/ ISCTEIUL- Instituto Universitário
de Lisboa

Analysis of Housing Problems in Portugal to Define
a Territorialized Policy

Fátima Loureiro de Matos

University of Porto

09:15

09:45

10:15

Jamie Fonseca

10:45 Coffee break: AH

11:45

Teresa Marques
Diogo Ribeiro

12:15

Panel Discussion: Comparative housing research on
Southern European housing markets: Issues,
experiences and methodology
Discussants: N.N.

13:00 Lunch: AH
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Monday, December 2nd, 2013
3a. The social dimension of the crisis: Housing rights in Southern Europe and beyond, Part I (Venue: AH)
Time Theme
Contributor
Institution
14:00

Residential Segregation: From housing needs to
housing rights

14:30

Discourse and actions of recent housing movements Dimitra Siatitsa
in cities of Southern Europe: An approach to the
housing question

Harokopio University

Housing Rights in Times of financial crisis. The new
Portuguese law regarding home ownership and
tenancy rights

Maria Olinda Garcia

Universidade de Coimbra

2b. The Case of Spain (Venue: AH)
Time Theme

Contributor

Institution

16:00

Evolution of Housing market and housing policies in
Spain in the last years: from the bubble to the crisis

Jesús Leal

Universidad Complutense
de Madrid

16:30

The contribution of tenure systems to households’
Pareja Eastway
financial fragility and social vulnerability. The case of Sanchez-Martinez
Spain and Germany
Simó Solsona

Universitat de Barcelona

Housing Issues in Albania

National Technical University of Athens NTUA

15:00

Nadia Charalambous

University of Cyprus

Athens

15:30 Coffee break: AH

17:00

Florinda Sinani
Chryssy Potsiou

University of Granada

3b. The social dimension of the crisis: Housing rights in Southern Europe and beyond, Part II (Venue: AH)
Time Theme
Contributor
Institution
17:45

Fundamental right to housing (comparative SpainGermany and others maybe)

Héctor Simón Moreno

University Rovira i Virgili
Tarragona

18:15

Comparative research on housing market and
homelessness between Spain and Germany

Guillem Fernández

Universitat de Barcelona

20:00 Welcome Reception by Europastadt Görlitz / Zgorzelec: Zgorzelec Dom Kultury, Ulica Parkowa 1
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Tuesday, December 3rd, 2013
08:00 Breakfast: AH
4a. The role of social housing in Southern Europe, Part I (Venue: GI, Raum 0.26, Furtstraße 2)
Time

Theme

Contributor

Institution

09:00

Greetings and organisation

Stefan Kofner

TRAWOS

09:05

Summary of results

Kathleen Scanlon

LSE

09:15

Economic crisis and rental affordability in Italy

Elena Bargelli

Universita di Pisa

Ranieri Bianchi
09:45

Immigrant housing in a residual welfare context

Thomas Maloutas
George Kandylis

Harokopio University
Athens

10:15 Coffee break: GI
4b. The role of social housing in Southern Europe, Part II (Venue: GI, Raum 0.26)
Time

Theme

Contributor

Institution

10:45

From long-term to short-stay housing: new Italian
social housing solutions to cope with the crisis

Claudia Massaccesi

University of Florence

Roberto Bologna

11:15

Performance evaluation for the public social housing Paolo Carli
project to increase urban sustainability and
Anna Delera
resilience. Milan, a case study

Politecnico di Milano

11:45

Management of social housing (comparative SpainUK-Netherlands)

University Rovira i Virgili
Tarragona

12:15

Panel Discussion: Social dimension of the crisis

Núria Lambea Llop

Discussants: N.N.
OR (Participants are requested to choose according to their research interests)
5. Comparative regulation and legal aspects of housing in Southern Europe (Venue: GII, 255, Brückenstr. 1)
Time

Theme

Contributor

Institution

10:45

Comparative regulation of leases between Spain,
Portugal and Malta

Sergio Nasarre Aznar

University Rovira i Virgili
Tarragona

11:10

The regulation of the rental housing market in Italy.
On a failure of the post-regulatory State faced with
the crises and upcoming scenarios

Valentina Calderai

University of Pisa

11:35

Home Loan Subsidies in Italy after the Crisis

Ranieri Bianchi

University of Pisa

12:00

Landlord’s rights in the case of tenant’s arrears in
Portugal

Gabriela Mesquita

Universidade de Coimbra

12:25

Housing Taxation in Greece

Chryssy Potsiou

National Technical
University of Athens NTUA

Maria Filippakopoulou
13:00 Lunch: Cafeteria, Furtstraße 2
14:00 Disbursement of DAAD subsidies: Furtstraße 2
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Tuesday, December 3rd, 2013
6a. Metropolitan, urban and local housing market dynamics in Southern Europe (Venue: AH)
Time Theme
Contributor
Institution
16:00

How the housing market of Italian metropolitan
Silvia Mugnano
areas is responding to the financial crisis: a focus on Pietro Palvarini
Milan metropolitan areas

Biccoca University Milano

16:30

Local housing strategies in the midst of crisis

Paulo Santos Conceição

Universidade do Porto

17:00

Housing Systems and Sociotenurial Divergences:
comparing London and Madrid

Almudena Martinez

Universidad Complutense
de Madrid

17:30 Coffee break
6b. Metropolitan, urban and local housing market dynamics in Southern Europe (Venue: AH)
Time

Theme

Contributor

Institution

18:00

Revisiting the coupling of housing and mobility in a
time of crisis: The case of Cyprus

Andreas Savvides

University of Cyprus

18:25

The governance of housing land provision in Spain
and Germany

Thorsten Heitkamp

Technical University
Dortmund

18:50

Housing Ideals in Metropolitan Portugal: The case of Sandra Marques Pereira
Lisbon

DINÂMIA'CET/ ISCTE-IULInstituto Universitário de
Lisboa

19:15

The access to housing in Greece from 1990s until
the current crisis

Harokopio University
Athens

Dimitra Siatitsa
Dimitris Balabanidis
Elena Patatouka

20:15 Brewery tour with food and drink, Landskron-Brau-Manufaktur, An der Landskronbrauerei 116
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Wednesday, December 4th, 2013
08:00 Breakfast: Alte Herberge
7a. The Housing Markets of Southern Europe in face of the crisis (Venue: AH)
Time

Theme

Contributor

Institution

09:00

Greetings and organisation

Stefan Kofner

TRAWOS

09:10

Discussion and conclusion: All

Moderator: N.N.

LSE

Kick-off statements: Xerez / Kofner (1), N.N. (3),
Maloutas (4), Nasarre Aznar (5), N.N. (6)
10:30 Coffee break
7b. The Housing Markets of Southern Europe in face of the crisis (Venue: AH)
Time

Theme

Contributor

11:00

Structure of the book: the chapters and authors,
assignment of tasks: editors, review process,
etc.: All

Joint proposal: Pareja
Eastway / Maloutas / Leal /
Kofner

12:15

Closing words

N.N. / Stefan Kofner

12:30 Packed lunch for take away
8. Field trip to Görlitz: Aging population, Deconstruction, Modernization of historic buildings
Time Bus takes off at 12:45 at Alte Herberge
12:45

Nikolaivorstadt – Restorations of historical buildings in the WBG housing portfolio

13:15

Königshufen – Demolition / deconstruction of dwellings and adaptation to demographic change

13:45

Nordring – Adjustment of large-block buildings from the communist era to today's needs, Tenant gardens

14:15

Jochmannstraße – Problems of downtown redevelopment on the example of monumental Gründerzeit houses

14:45

Frauenburg-Karree – Living for elderly and nursing home

15:15

Albrecht-Taer-Straße – Family-friendly housing

15:45

Weinhübel – EFL-House, Use of solar energy - Photovoltaic

16:30

Short presentation of WBG (German type public housing organization)
Venue: Konsulstraße 65

16:30 Tea time: WBG, Konsulstraße 65
17:30 optional (price not included in the offered rates): Görlitz at night – guided city tour in English
(ends 19:00)
19:45 Farewell Dinner: AH
Thursday, December 5th, 2013
08:00 Breakfast
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1. Executive Summary:
Major outcomes, results and impact of the Chair, including on national policies, in relation to its
objectives as stated in Article 2 of the Chair Agreement (between the Institution and UNESCO)
(Not exceeding 300 words)	
  

	
  
The Chair was established on March 6, 2007. On November 26, 2008, it was renewed by
UNESCO until March 2011. On December 3, 2010, it was renewed for the second time by
UNESCO until March 2013. On January 8, 2013, it was renewed until March 2014. On
February 10, 2014, it was renewed until March 2018. This is the chair's seventh year activity
period, from January to December 2013.
From its very inception, the mission of the Chair is to promote, research and disseminate
technology to protect data privacy, in line with Article 12 of the Universal Declaration of
Human Rights, which mandates: "No one shall be subjected to arbitrary interference with
his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.
Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks".
During 2013, the Chair activities have been aligned with the "UNESCO Open Suite
Strategy", because the Chair has published volume no. 6 (with 2 issues so far and one
forthcoming issue by the end of 2013) of the non-profit and open-access journal
Transactions on Data Privacy. This scientific journal on data privacy is sponsored by the
Chair and the Chairholder is a co-editor-in-chief. It is freely available on the Internet
(http://www.tdp.cat) and on paper on request. Furthermore, it does not charge authors. It

	
  

	
  

2	
  
is currently indexed by DBLP, ACM Digital Library, COMPENDEX (Engineering Index),
MathSciNet and DOAJ (Directory of Open Access Journals). Also, all papers and some
privacy software produced by Chair members can be freely downloaded from the Chair's
websites: http://unescoprivacychair.urv.cat, http://crises-deim.urv.cat
Furthermore, the Chair activities are in line with several priorities set forth in the document
"UNESCO Medium-Term Strategy 2008-2013", as follows:
•

•

•

•

•

Gender equality priority. The Chairholder and his Iranian Ph.D. student, Sara Hajian,
have developed and disseminated pioneering technologies to detect and eliminate
discrimination in data mining. This refers to discriminatory decisions automatically
made by data mining software due to the presence of illegitimate biases in data sets
(e.g. deny credit based on the applicant's gender or race, instead of doing it based
on the applicant's salary). They are also showing how to combine anti-discrimination
protection with privacy preservation in data publishing. A Ph.D. thesis on this subject
was defended by Sara Hajian on June 10, 2013.
Human rights priority. World-class privacy-preserving technology is being developed
and disseminated within the Chair, which serves the aforementioned Article 12 of the
Universal Declaration of Human Rights.
Strategic programme objective 6: "Promoting principles, practices and ethical norms
relevant for scientific and technological development". What we do at the Chair is to
create and disseminate technologies for privacy preservation in the new information
technologies. Dissemination and public awareness of principles and practices are
pursued through international conferences, travel grants for delegates from transition
countries and a non-profit journal Transactions on Data Privacy freely available on
Internet (http://www.tdp.cat). Promotion of ethical norms is pursued through: i)
participation in initiatives like the Data Protection in Europe initiative
(http://www.dataprotectioneu.eu), mentioned further below in this report and aimed
at preventing the forthcoming new European privacy regulations from being watered
down by corporate Internet lobbies; ii) dissemination of good practices and
malpractices
in
privacy
through
the
Chair's
website
(http://unescoprivacychair.urv.cat); iii) op-ed articles and interviews in newspapers
and magazines. In summary, we globally promote principles and practices for an
ethical information society.
Strategic programme objective 8: "Fostering research on critical emerging ethical
and social issues". Our pioneering research on anti-discrimination in data mining is
one good example here. We were among the first to realize that automatic data
mining of big data can lead to automated discrimination of protected groups
(minorities, women, etc.). We are proposing technologies to make sure the data sets
being released will not lead to such automated discrimination.
Strategic programme objective 12: "Enhancing universal access to information and
knowledge". As mentioned above, the Chair's scientific journal (Transactions on
Data Privacy) is freely accessible on Internet and all the Chair team’s scientific
papers and some privacy software are available on the Chair's websites
(http://unescoprivacychair.urv.cat, http://crises-deim.urv.cat).

Regarding the specific objectives detailed in Article 2 of the Chair agreement, outcomes
are detailed in the next sections of this report as follows: (1) Training is described in
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Section 2a i) and ii). (2) Promotion of privacy-preserving solutions to the private sector is
described in Section 2b. (3) Raising public awareness of the privacy needs in the
information society is adressed in Sections 2b and 2d. (4) Cross-national research on
privacy technologies is described in Sections 2a iii), 2c and 2d. (5) Exchange of master
and doctoral students between transition and developed countries is dealt with in
Appendix 1 (Human Resources).
	
  
	
  

	
  
2) Activities:
Overview of activities undertaken by the Chair during the reporting period

a) Education/Training/Research
(key education programmes and training delivered and research undertaken by the Chair during the
reporting period, target group and geographical coverage)

	
  
i) Education
(leading to certificate)

	
  

	
  
Programme:
Cryptology and Privacy subjects within the Master in Computer
Engineering, Information Security profile (at the host institution,
URV).
Target group: Graduate students.
Geographic coverage:
International: 66% of students from Catalonia (16 students), 33% of
students from Mexico, Colombia and Panama (8 students).
Teaching language: English

Programme:
Privacy subjects within the on-line Inter-University Master on
Security in ICT (Universitat Oberta de Catalunya, URV, Universitat
Autònoma de Barcelona and Universitat de les Illes Balears).
Target group: Graduate students.
Geographic coverage:
International: 65 out of the overall 145 students originate from Latin
America.
Teaching language: English

Programme:
Cryptology subject within the Master in Computational and
Mathematical Engineering (started in Sep. 2013 at the host
institution, URV).
Target group: Graduate students.
Geographic coverage:
International, especially focused on Latin America: 90% of the initial
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10 students are from Latin America.
Teaching language: Spanish

ii) Training
(short term)

	
  

Programme:
Network Security subject inside the B. Eng. programmes in
Computer Engineering and Telematics Engineering (at the host
institution, URV).
Target group: 4th year undergraduate students.
Geographic coverage:
Basically, students from Catalonia.
Teaching language: Catalan
	
  
	
  
No formal short courses have been organized this year, but the
Chairholder has given talks on privacy technologies at several
academic institutions:
Josep Domingo-Ferrer, “Connections and synergies between
syntactic privacy models and differential privacy”, invited seminar at
Télécom-SudParis, Évry, France, Nov. 19, 2013.
Josep Domingo-Ferrer, “Asymmetric group key agreement and
contributory broadcast encryption”, invited talk at AICA 2013,
Universidad Complutense de Madrid, Spain, Nov. 8, 2013.

iii) Research

	
  

Josep Domingo-Ferrer, “Discussion on anonymisation methods”, in
Data Linkage and Anonymisation Scoping Meeting, Isaac Newton
Institute for Mathematical Sciences, University of Cambridge, Jan.
16-18, 2013.	
  
	
  
Our research has focused on creating new privacy technologies that
do not penalize security and functionality in information society
services. This is the main work behind the ongoing research
projects at the chair, which are next listed.
CONSOLIDER INGENIO 2010 “ARES” project (period 2007-2014,
funded by the Spanish government and coordinated by the
Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “E-AEGIS” project (period
2007-2013, funded by the Spanish government and co-ordinated by
the Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “DwB-Data without
Boundaries” project (period 2011-2015, FP7 project funded by the
European Commission); "Inter-Trust - Interoperable Trust Assurance
Infrastructure" (period 2012-2015, FP7 project funded by the
European Commission) ; "CO-PRIVACY" project (period 2012-2014,
funded by the Spanish government and co-ordinated by the
Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “ICWT” project (period 20132015, funded by the Spanish government); "Cryptographic
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techniques for conciliating security conflicts in VANETs" project
(period 2011-2013, funded by the Natural Science Foundation of
China); “Research on ID-based massive data distributed PDP in
cloud computing” (period 2012-2014, funded by the Natural Science
Foundation of China).
The outcomes of this research in 2013 have been:
• 4 Ph.D. theses defended in 2013;
• 22 articles in JCR-indexed journals;
• 14 conference papers.
See the list of those publications in Section 2d below.
	
  
	
  

	
  
b) Conferences/Meetings
(key conferences and meetings organized by the Chair or to which its Chairholder contributed)

	
  
i) Key conferences and workshops hosted by the Chair

	
  
•

•

•

DPM 2013, 8th International Workshop on Data Privacy Management. Dates and
place: September 12-13, 2012, Royal Holloway, London, UK. Number of participants:
61. Geographical coverage: international. The Chairholder was a General Co-Chair,
and the UNESCO Chair offered travel grants to transition country authors.
PST 2013, 11th Annual Conference on Privacy, Security and Trust. Dates and place:
July 10-12, 2013, Tarragona, Catalonia. Number of participants: 76. Geographical
coverage: international. The Chairholder was the General Co-Chair and the
UNESCO Chair offered travel grants for transition country authors.
CiberÀgora 2013, Jornades de Seguretat Informàtica i Estratègia. Dates and place:
July 4-5, 2013, Tarragona, Catalonia. Number of participants: 71. Geographical
coverage: national civil society. The members of the Chair co-organized this event
together with the City Council of Tarragona.

	
  
ii) Other conferences/organizational activities undertaken by the Chairholder

	
  
During 2013, the Chairholder has served in the following Scientific Program Committees of
the following worldwide privacy-related conferences:
	
  
• Program Committee Member of PADM 2013-4th IEEE Workshop on Privacy Aspects of
Data Mining, Dec. 8, 2013, Dallas TX, USA.
• Program Committee Member of DFIS 2013-The 7th International Symposium on Digital
Forensics and Information Security, Sep. 4-6, 2013, Gwangju, Korea.
http://web.ftrai.org/dfis2013/
• Program Committee Member of ICDM’2013- IEEE International Conference on Data
Mining, Dallas TX, USA, Dec. 8-11, 2013. http: //icdm2013.rutgers.edu
• Program Committee Member of SECRYPT 2013 - International Conference on Security
and Cryptography, Reykjavik, Iceland, July 29- 31, 2013.
http://www.secrypt.icete.org/
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• Program Committee Member of SETOP 2013-6th SETOP International Workshop on
Autonomous and Spontaneous Security, London, UK, Sep. 12-13, 2013.
• Program Committee Member of IEEE TrustCom 2013 - 13th IEEE International
Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications,
Melbourne, Australia, July 16-18, 2013.
• Program Committee Member of the 1st Workshop on Privacy and Security for Moving
Objects (PriSMO) within 14th IEEE International Conference on Mobile Data
Management-MDM 2013, Milan, Italy, June 3, 2013.
• Program Committee Member of the 15th International Conference on Data Warehousing
and Knowledge Discovery - DAWAK 2013, Prague, Czech Republic, August 26-30,
2013.
• Program Committee Member of the IEEE Symposium on Computational Intelligence in
Cyber Security-CICS 2013, within IEEE Symposium Series on Computational
Intelligence 2013, Singapore, April 15-19, 2013.
• Program Committee Member of the VII Congreso Iberoamericano de Seguridad
Informática-CIBSI’13, Panama City, Panama, Oct. 28-31, 2013.
• Steering Committee Member and Invited Discussant in the 8th Joint UNECE/Eurostat
Work Session on Statistical Confidentiality. United Nations Economic Comission for
Europe and Eurostat, Ottawa, Canada, Oct. 28-30, 2013.
• Program Committee of IEEE Conference on Communications and Network Security-CNS
2013, Washington DC, October 2013. http: //www.ieee-cns.org
• Program Committee Member of MDAI 2013-Modeling Decisions for Artificial Intelligence,
Barcelona, Catalonia, Nov. 20-22, 2013.
• Program Committee Member of KSEM 2013, Dalian, China, August 10- 12, 2013.
http://ksem.dlut.edu.cn/
• Program Committee Member of ESORICS 2013-18th European Symposium on Research
in Computer Security, Royal Holloway, University of London. Sep. 9-11, 2013.
• Program Committee Member of DBSEC 2013-27th Annual IFIP WG11.3 Conference on
Data and Applications Security and Privacy, Rutgers University, Newark NJ, USA,
July 2013.
• Program Committee Member of IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
2013-SSCI 2013, Singapore, April 15-19, 2013.
• Program Committee Member of ICDE 2013 - 29th International Conference on Data
Engineering, April 8-11, 2013, Brisbane , Australia.
• Program Committee Member of PAIS 2013-6th Workshop on Privacy and Anonymity in
Information Society, within EDBT/ICDT 2013, March 18-22, 2013, Genoa, Italy.
	
  
	
  
iii) A selection of conference presentations by the Chairholder and other colleagues

	
  
Only	
  invited	
  plenary/keynote	
  talks	
  during	
  2013	
  are	
  listed:	
  
	
  
• Josep Domingo-Ferrer, “Connections and synergies between syntactic privacy
models and differential privacy”, invited seminar at Télécom-SudParis, Évry, France,
Nov. 19, 2013.
• Josep Domingo-Ferrer, “Asymmetric group key agreement and contributory
broadcast encryption”, invited talk at AICA 2013, Universidad Complutense de
Madrid, Spain, Nov. 8, 2013.
• Josep Domingo-Ferrer, “Conciliating privacy, security and functionality in the
information society”, invited talk at the Academia Europaea 25th Anniversary
Conference, Wroclaw, Poland, Sep. 17, 2013.
• Josep Domingo-Ferrer, “Discussion on anonymisation methods”, in Data Linkage
and Anonymisation Scoping Meeting, Isaac Newton Institute for Mathematical
Sciences, University of Cambridge, Jan. 16-18, 2013.

	
  

	
  

7	
  
	
  
	
  
c) Interuniversity Exchanges/Partnerships
(principal exchanges/partnerships between the Chair and other institutions including UNESCO
Chairs/UNITWIN Networks)	
  

	
  
•

•
•
•
•
•
•
•

Association of UNESCO Chairs of Catalonia, informally started in a meeting held in
Barcelona on Nov. 7, 2013. The Chairholder of the UNESCO Chair in Data Privacy
sits in a committee of four Chairholders representing the Association; he also set up
a web site at http://www.catedresunesco.cat and started planning initiatives and
events for the diffusion of the activities of the UNESCO Chairs of Catalonia, together
with the other representatives of the Association.
Visiting researcher. Name: Rolando Trujillo Rasúa. Institution of origin: Universidad
de la Habana (Cuba). Dates: from November 2008 to March 2013.
Visiting researcher. Name: Sara Hajian. Institution of origin: Iran University of
Science and Technology (Iran). Dates: from July 2010 to date.
Visiting researcher. Name: Bo Qin. Institution of origin: Xidian University (China).
Dates: from July 2010 to May 2013.
Visiting researcher. Name: Qianhong Wu. Institution of origin: Xidian University
(China). Dates: March 2008 to May 2013.
Visiting researcher. Name: Huaqun Wang. Institution of origin: Dalian University of
Technology (China). Dates: January 2012 to March 2013.
Visiting researcher. Name: Jaime Gaspar. Institution of origin: University of Lisbon
(Portugal). Dates: from Oct. 2013 to date.
Visiting researcher. Name: Torben Hansen. Institution of origin: University of Aarhus
(Denmark). Dates: from Oct. 2013 to date.

	
  
d) Publications/Multimedia Materials

(major publications and teaching/learning materials)	
  	
  
Please tick relevant fields of
output and indicate volume of
output:

	
  
	
  
	
  
	
  

[tick]

[no.]

Books (edited)

X

1

Books (chapters)

X

2

Monographs (Ph.D. theses)

X

4

Journal Articles (refereed)

X

22

Conference Proceedings

X

14

Books

Research Reports

Occasional Papers
Teaching/Learning Materials
Multimedia Materials (CD-Rom)
Multimedia Materials (Video)

	
  

X

2

	
  

8	
  
Multimedia Materials (Other)	
  	
  

Give details of major publications and materials including full citations.
i) Ph. D. Theses

•

Ph. D. thesis by Sara Hajian (from Iran), Simultaneous Discrimination Prevention
and Privacy Protection in Data Publishing and Mining. Universitat Rovira i Virgili,
Doctoral Programme in Computer Engineering and Mathematics of Security. Date
submitted: April 12, 2013. Date of public defense: June 10, 2013. Mark: A cum
laude. Co-advisor with Dino Pedreschi (Università di Pisa).

•

Ph. D. thesis by Jordi Soria-Comas, Improving Data Utility in Differential Privacy and
k-Anonymity. Universitat Rovira i Virgili, Doctoral Programme in Computer
Engineering and Mathematics of Security. Date submitted: April 15, 2013. Date of
public defense: June 14, 2013. Mark: A cum laude. Advisor: Josep Domingo-Ferrer.

•

Ph. D. thesis by Arnau Vives Guasch, Contributions to the security and privacy of
electronic ticketing systems. Universitat Rovira i Virgili, Doctoral Programme in
Computer Engineering and Mathematics of Security. Date of public defense: July 9,
2013. Mark: A cum laude. European mention. Advisor: Jordi Castellà Roca.

•

Ph. D. thesis by Arnau Erola Cañellas, Contributions to privacy in web search
engines. Universitat Rovira i Virgili, Doctoral Programme in Computer Engineering
and Mathematics of Security. Date of public defense: Sep. 9, 2013. European
mention. Advisor: Jordi Castellà Roca.

ii) Publications

We list all publications appeared in 2013 and having at least one chair team member as a
co-author.
BOOKS (EDITED):
Jordi Castellà-Roca, Josep Domingo-Ferrer, Joaquín Garcia-Alfaro, Ali A. Ghorbani,
Christian D. Jensen, Jesús Manjón, N. Stakhanova, V. Torra, V. Onut and J. Zhang (eds.),
Proceedings of the 2013 Eleventh Annual Conference on Privacy, Security and Trust, IEEE
Digital Library, 2013. ISBN 978-1-4673-5839-2
MULTIMEDIA MATERIALS:
•
•

Demonstrator of a vehicular network with anonymity for drivers. Available from:
http://crises-deim.urv.cat/ares/docs/videos/robot_demonstrator_2.mp4
Interviews with several speakers at the PST 2013 conference organized by the
Chairholder are available on YouTube: http://unescoprivacychair.urv.cat/articles.php

BOOK CHAPTERS:
•
•

R. Di Pietro and J. Domingo-Ferrer, "Security in wireless ad-hoc networks", Mobile Ad Hoc Networking:
the Cutting Edge Directions. To Appear.
S. Hajian and J. Domingo-Ferrer, "Direct and indirect discrimination prevention methods",
Discrimination and Privacy in the Information Society, pp. 241-254, ISBN: 978-3-642-30486, Jan 2013.

JCR-INDEXED JOURNAL ARTICLES:
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•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Sara Hajian, Josep Domingo-Ferrer and Oriol Farr`as, “Generalization- based privacy preservation and
discrimination prevention in data publishing”, Data Mining and Knowledge Discovery (to appear).
Hua Deng, Qianhong Wu, Bo Qin, Josep Domingo-Ferrer, Lei Zhang, Jianwei Liu and Wenchang Shi,
“Ciphertext-policy hierarchical attribute- based encryption with short ciphertexts: efficiently sharing data
among large organizations”, Information Sciences (accepted).
Bo Qin, Huaqun Wang, Qianhong Wu, Jianwei Liu and Josep Domingo- Ferrer, “Simultaneous
authentication and secrecy in identity-based data upload to cloud”, Cluster Computing (to appear).
David Meg ́ıas and Josep Domingo-Ferrer, “Privacy-aware peer-to-peer content distribution using
automatically recombined fingerprints”, Multimedia Systems (to appear).
Huaqun Wang, Bo Qin, Qianhong Wu and Josep Domingo-Ferrer “Identity-based remote data
possession checking in public clouds”, IET Information Security (to appear).
Jordi Soria-Comas and Josep Domingo-Ferrer, “Optimal data-independent noise for differential privacy”,
Information
Sciences,
vol.
250,
pp.
200-214,
2013.
Published
on-line
at
http:
//authors.elsevier.com/sd/article/S0020025513005094
Sara Hajian and Josep Domingo-Ferrer, “A methodology for direct and indirect discrimination prevention
in data mining”, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 25, no. 7, pp. 1445-1459,
2013.
Qianhong Wu, Bo Qin, Lei Zhang, Josep Domingo-Ferrer and Jesu ́s Manj ́on, “Fast transmission to
remote cooperative groups: a new key management paradigm”, IEEE/ACM Transactions on
Networking, vol. 21, no. 2, pp. 621-633, 2013.
Josep Domingo-Ferrer and David Megías, “Distributed multicast of fingerprinted content based on a
rational peer-to-peer community”, Computer Communications, vol. 36, pp. 542-550, 2013.
Josep Domingo-Ferrer, David Sánchez and Guillem Rufian-Torrell, “Anonymization of nominal data
based on semantic marginality”, Information Sciences, vol. 242, pp. 35-48, 2013. http://dx.doi.org/
10.1016/j.ins.2013.04.021
Rolando Trujillo and Josep Domingo-Ferrer, “On the privacy offered by (k, δ)-anonymity”, Information
Systems, vol. 38, no. 4, pp. 491-494, 2013.
D. Sánchez, M.Batet and A. Viejo, "Minimizing the Disclosure Risk of Semantic Correlations in
Document Sanitization", Information Sciences. To Appear.
O. Farràs and C. Padró, "Extending Brickell-Davenport Theorem to Non-Perfect Secret Sharing
Schemes", Designs, Codes and Cryptography. To Appear.
L. Malina, A. Vives-Guasch, J. Castellà-Roca, A. Viejo and J. Hajny, "Efficient Group Signatures for
Privacy-Preserving Vehicular Networks", Telecommunication Systems. To Appear.
M. Batet, A. Erola, D. Sánchez and J. Castellà-Roca, "Utility preserving query log anonymization via
semantic microaggregation", Information Sciences, Vol. 242, pp. 49-63, Jun 2013.
A. Martínez-Ballesté, P. Pérez and A. Solanas, "The Pursuit of Citizens Privacy: A Privacy-Aware Smart
City is Possible", IEEE Communications Magazine, Vol. 51, no. 6, pp. 136-141, Jun 2013.
A. Solanas, A. Martínez-Ballesté and J.M. Mateo-Sanz, "Distributed Architecture with Double-Phase
Microaggregation for the Private Sharing of Biomedical Data in Mobile Health", IEEE Transactions on
Information Forensics and Security, Vol. 8, no. 6, pp. 901-910, Apr 2013.
K.Stokes and O.Farràs, "Linear spaces and transversal designs: k-anonymous combinatorial
configurations for anonymous database search", Designs, Codes and Cryptography. To Appear.
A. Solanas, A. Martínez-Ballesté, Pablo A. Pérez-Martínez, A. Fernandez, and J. Ramos, "m-carer:
Privacy-aware monitoring for people with mild cognitive impairment and dementia", IEEE Journal on
Selected Areas in Communications.
S. Martínez, D. Sánchez and A. Valls, "A semantic framework to protect the privacy of electronic health
records with non-numerical attributes", Journal of Biomedical Informatics, Vol. 46, no. 2, pp. 294-303,
Feb 2013.
D. Sánchez, M. Batet and A. Viejo, "Automatic general-purpose sanitization of textual documents",
IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol. 8, no. 6, pp. 853-862, Feb 2013.
D. Sánchez, J. Castellà-Roca, A. Viejo, "Knowledge-Based Scheme to Create Privacy-Preserving but
Semantically-Related Queries for Web Search Engines", Information Sciences, Vol. 218, no. 1, pp. 1730, Jan 2013.

CONFERENCE PROCEEDINGS PAPERS:
•

•

•

	
  

Lei Zhang, Qianhong Wu, Josep Domingo-Ferrer, Bo Qin, Sherman S. M. Chow and Wenchang Shi,
“Secure one-to-group communications: escrow- free ID-based asymmetric group key agreement”, in
Lecture Notes in Computer Science, to appear. Vol. Inscrypt 2013, Berlin: Springer-Verlag.
Bao Liu, Lei Zhang and Josep Domingo-Ferrer, “On the security of a privacy-preserving key
management scheme for location based services in VANETs”, in Lecture Notes in Computer Science,
to appear. Vol. Foundations and Practice of Security-FPS 2013, Berlin: Springer-Verlag.
Jordi Soria-Comas and Josep Domingo-Ferrer, “Differential privacy via t-closeness in data publishing”,
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

in 11th Annual Conference on Privacy, Security and Trust-PST 2013, Tarragona, Catalonia, July 10-12,
2013. IEEE Computer Society, pp. 27-35. ISBN 978-1-4673-5839-2. Ex-aequo Best Student Paper
Award.
Josep Domingo-Ferrer, “On the connection between t-closeness and differential privacy for data
releases”, in 10th International Conference on Security and Cryptography-SECRYPT 2013, Reykjavik,
Iceland, July 29-31, 2013 (to appear).
David Megías and Josep Domingo-Ferrer, “DNA-inspired anonymous fingerprinting for efficient peer-topeer content distribution”, in 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation, Cancun, Mexico, June
20- 23, 2013. IEEE Computer Society, pp. 2376-2383. ISBN 978-1-4799-0452- 5
Jordi Soria-Comas, Josep Domingo-Ferrer, David Sánchez and Sergio Martínez, “Improving the utility
of differentially private data releases via k-anonymity”, in 12th IEEE International Conference on Trust,
Security and Privacy in Computing and Communications -IEEE TrustCom 2013, Melbourne, Australia,
July 16-18, 2013 (to appear, IEEE).
Lei Zhang, Qianhong Wu, Bo Qin, Josep Domingo-Ferrer, Peng Zeng, Jianwei Liu and Ruiying Du, “A
generic construction of proxy signatures from certificateless signatures”, in 27th IEEE International
Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2013), IEEE Computer
Society, pp. 259-266. ISBN 978-1-4673-5550-6
A. Erola and J.Castellà-Roca, "Using search results to microaggregate query logs semantically", 8th
DPM International Workshop on Data Privacy Management - DPM2013, Egham, UK, Sep 2013.
A. Vives-Guasch, M. M. Payeras-Capellà, M. Mut-Puigserver, J. Castellà-Roca and J.L. Ferrer-Gomila,
"Anonymous and Transferable Electronic Ticketing Scheme", 8th DPM International Workshop on Data
Privacy Management - DPM2013, Egham, UK, Sep 2013.
D. Sánchez, M. Batet, A. Viejo, "Detecting Term Relationships to Improve Textual Document
Sanitization", Pacific Asia Conference on Information Systems- PACIS 2013, Jeju Island, Korea, Aug
2013.
A. Viejo, J. Castellà-Roca and G. Rufián, "Preserving the User's Privacy in Social Networking Sites",
10th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business - TrustBus 2013,
Prague, Czech Republic , Aug 2013.
A. Viejo and D. Sánchez, "Providing Useful and Private Web Search by Means of Social Network
Profiling", Eleventh Annual Conference on Privacy, Security and Trust - PST2013, Tarragona,
Catalonia, Jul 2013.
A. Martínez-Ballesté, H. Rashwan, J. Castellà-Roca and D. Puig, "A Trustworthy Database for PrivacyPreserving Video Surveillance", Privacy and Anonymity in the Information Society - PAIS 2013, Genoa
(Italy), Mar 2013.
P. A. Pérez-Martínez, A. Martínez-Ballesté and A. Solanas, "Privacy in smart cities: A case study of
smart public parking", Third International Conference on Pervasive and Embeded Computing and
Communications Systems - PECCS 2013, Barcelona, Spain, Mar 2013.

	
  
e) Cooperation with UNESCO Headquarters, Field Offices
	
  
	
  
Visits to Headquarters and contacts with field offices.
On March 11, 2013, the Chairholder payed a visit to the UNESCO Headquarters in Paris, in
view of increasing the coordination with both the Secretariat and the CommunicationInformation Sector. In a conversation with Ms Paulina Gonzalez-Pose, Ms. Inga Nichanian
and Ms. Liliana Simionescu, the proper focal point (Ms. Sasha Rubel) at the
Communications and Information Sector was pointed out to the Chairholder. In a
subsequent conversation with Ms Rubel that same day:
• The Chairholder explained the Chair's activities and their alignment with UNESCO's
priorities;
• The Chairholder sketched potential collaborations with the Sector, including privacy
technology assessment, and identification of privacy gaps/weaknesses in the current
information society. Depending on the workload inherent to such collaborations,
these could be carried out as consultancy work with UNESCO.
• Ms Rubel suggested holding a teleconference with some of her collaborators and the
Chairholder.
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On July 4, 2013, the Chairholder visited again the UNESCO Headquarters in Paris. He was
accompanied by Dr. Vicenç Torra, the co-Editor-in-Chief of Transactions on Data Privacy
and a research professor at CSIC (a participating organization of the Chair). Ms Liliana
Simionescu received them and told them Ms Sasha Rubel was unavailable that day. Ms
Simionescu said she would brief Ms Rubel on the discussed issues, which were:
• Delivery of some recent publications by the Chair: 1) the book “Privacy in Statistical
Databases-PSD 2012”, published by Springer and containing the proceedings of the
latest edition of PSD, the flagship conference organized by the Chair; 2) some recent
issues of the Transactions on Data Privacy journal; 3) the Ph.D. thesis of Ms Sara
Hajian “Simultaneous discrimination prevention and privacy protection”, which was
advised by the Chairholder.
• Announcement of the Chair’s involvement in organizing the conference
UNECE/Eurostat Joint Work Session on Statistical Data Confidentiality, held in
Ottawa (Canada) on Oct. 28-30, 2013 and the intention to contact with the UNESCO
Institute for Statistics based in Montreal.
• Expression of interest by the Chairholder to collaborate with the UNESCO
Headquarters on areas of mutual interest, perhaps as a visiting expert for a few
months during a possible sabbatical.
• Documents due for the next renewal of the Chair. The Chairholder committed to
sending the present report together with a renewal request during November, in
order to obtain a response from UNESCO by early January (the current agreement
ends on March 22, 2014).
In early July, the Chairholder wrote to the UNESCO Institute for Statistics (UIS) in order to
invite them to attend the UNECE/Eurostat Joint Work Session on Statistical Data
Confidentiality mentioned above, given the proximity between the conference venue
(Ottawa) and the UIS location (Montreal). The Chairholder also offered to pay a visit to UIS
right before or after the conference. It took some attempts to find the right contact person at
UIS. Eventually, a reaction was obtained on Sep. 4, 2013 from Mr Brian Buffett, Head of the
Data Processing, Standards and IT Services Section at UIS. Mr Buffett said that, while
confidentiality was an important issue, the data of UIS were mainly administrative with no
confidentiality concerns. However, he did not exclude attending the conference because UIS
also had the mission to help countries in establishing their statistical systems in UNESCO’s
areas of competence, and confidentiality could be of interest in this context. Finally,
however, no member of UIS attended the conference.
Alignment with UNESCO’s objectives. During 2013, the Chair activities have been
aligned with the "UNESCO Open Suite Strategy", because :
1) The Chair has published volume no. 6 (with 2 issues so far and a third issue planned for
the end of 2013) of the non-profit open-access journal Transactions on Data Privacy. This
scientific journal on data privacy is sponsored by the Chair and the Chairholder is a coeditor-in-chief. It is freely available on the Internet (http://www.tdp.cat) and on paper on
request ; also, no page charges are collected from the authors. Transactions on Data
Privacy is currently indexed by DBLP, ACM Digital Library, COMPENDEX (Engineering
Index), MathSciNet and DOAJ (Directory of Open Access Journals).
2) All papers and some privacy software produced by Chair members can be freely
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downloaded from the Chair's websites: http://unescoprivacychair.urv.cat, http://crisesdeim.urv.cat
Furthermore, the Chair activities are in line with several priorities set forth in the document
"UNESCO Medium-Term Strategy 2008-2013", as follows:
•

•

•

•

•

Gender equality priority. The Chairholder and his Iranian Ph.D. student, Sara Hajian,
have developed and disseminated pioneering technologies to detect and eliminate
discrimination in data mining. This refers to discriminatory decisions automatically
made by data mining software due to the presence of illegitimate biases in data sets
(e.g. deny credit based on the applicant's gender or race, instead of doing it based
on the applicant's salary). They have shown how to combine anti-discrimination
protection with privacy preservation in data publishing. A Ph.D. on this subject has
been defended by Ms Hajian on June 10, 2013.
Human rights priority. World-class privacy-preserving technology is being developed
and disseminated within the Chair, which serves the aforementioned Article 12 of the
Universal Declaration of Human Rights.
Strategic programme objective 6: "Promoting principles, practices and ethical norms
relevant for scientific and technological development". What we do at the Chair is to
create and disseminate technologies for privacy preservation in the new information
technologies. Dissemination and public awareness of principles and practices is
pursued through international conferences, travel grants for delegates from transition
countries, and the above-mentioned journal Transactions on Data Privacy freely
available on Internet (http://www.tdp.cat). Promotion of ethical norms is pursued
through: i) participation in initiatives like the Data Protection in Europe initiative
(http://www.dataprotectioneu.eu), mentioned further below in this report and aimed at
preventing the forthcoming new European privacy regulations from being watered
down by corporate Internet lobbies; ii) dissemination of good practices and
malpractices
in
privacy
through
the
Chair's
website
(http://unescoprivacychair.urv.cat); iii) op-ed articles and interviews in newspapers
and press releases (http://unescoprivacychair.urv.cat/articles.php ). In summary, we
globally promote principles and practices for an ethical information society.
Strategic programme objective 8: "Fostering research on critical emerging ethical
and social issues". Our pioneering research on anti-discrimination in data mining is
one good example here. We were among the first to realize that automatic data
mining of big data can lead to automated discrimination of protected groups
(minorities, women, etc.). We are proposing technologies to make sure the data sets
being released will not lead to such automated discrimination.
Strategic programme objective 12: "Enhancing universal access to information and
knowledge". As mentioned above, the Chair's scientific journal (Transactions on
Data Privacy) is freely accessible on Internet, and all the Chair's scientific papers
and some privacy software are available on the Chair's websites
(http://unescoprivacychair.urv.cat, http://crises-deim.urv.cat).

Regarding the specific objectives detailed in Article 2 of the Chair agreement, outcomes
are detailed in the rest of sections of this report as follows: (1) Training is described in
Section 2a i) and ii). (2) Promotion of privacy-preserving solutions to the private sector
described in Section 2b. (3) Raising public awareness of the privacy needs in the

	
  

(any other activities to report)
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information society is adressed in Sections 2b and 2d. (4) Cross-national research on
privacy technologies is described in Sections 2a iii), 2c and 2d. (5) Exchange of master
and doctoral students between transition and developed countries is dealt with in
Appendix 1 (Human Resources).

	
  
f) Other
(any other activities to report)

	
  
•

Travel grants for transition country delegates to attend privacy conferences. Travel
grants were given to authors and delegates from transition countries who
participated at the following conferences: PAIS 2013 – 6th International Workshop on
Privacy and Anonymity in the Information (Italy); PST 2013 - 11th Annual
Conference on Privacy, Security and Trust (Catalonia); DPM 2013-8th International
Workshop on Data Privacy Management (UK); Citisen 2013-2nd International
Workshop on Citizen Network Sensors (Catalonia).

•

Press releases. The organization of the PST 2013 conference on Privacy, Security
and Trust by the Chairholder in Tarragona resulted in several media releases: 1) the
Chairholder was interviewed by Radio Nacional de España; 2) interviews with the
Chairholder and some of the PST 2013 invited speakers were released on YouTube.
On the other hand, the candidate was interviewed by the “Escritura Pública”
magazine (the magazine of Spain’s notaries) about the war of the lobbies against
privacy regulations. Furthermore, the Chairholder published an op-ed article in the
Catalan newspaper Ara, entitled "Empreses d’internet i supervisió global” ("Internet
companies and global supervision”, Oct. 3, 2013). All those media releases are
collected and available at http://unescoprivacychair.urv.cat/articles.php
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3. Future Plans and Development Prospects:
Outline of action plan for the next biennium and short/medium and long-term development prospects.
Please do not hesitate to refer to difficulties that the Chair has experienced
(Not exceeding 300 words)

	
  
FUTURE PLANS:
	
  
Conference organization. We plan to organize PSD 2014- Privacy in Statistical Databases
(Eivissa, Balearic Islands, Sep. 17-19, 2014). This is the flagship conference of the Chair
and it has been organized by the Chairholder as a Chairman every other year since 2004.
Proceedings will be published in Springer’s Lecture Notes in Computer Science series. More
info : http://unescoprivacychair.urv.cat/psd2014/
	
  
Conference travel grants.	
   The UNESCO Chair awards travel grants to help authors from
transition countries to present their work in privacy conferences. As of this writing, travel
grant agreements have already been established with the following privacy conferences to
be held in 2014 (more agreements are still expected in the coming months):
• PAIS 2014- 7th International Workshop on Privacy and Anonymity in the Information
Society.
Place
and
date:
Athens,
Greece,
March
28,
2014.
http://www.mathcs.emory.edu/pais14/grants.html
• PSD 2014- Privacy in Statistical Databases. Place and dates: Eivissa, Balearic
Islands, Sep. 17-19, 2014.
• Ciberàgora 2014- V Jornades de Seguretat i Estratègia. Place and dates: Tarragona,
Catalonia, early July 2014.
Continuation of the Transactions on Data Privacy journal. In 2014, we plan to publish the
seventh volume of this non-profit open-access refereed journal, as usual consisting of three
issues freely available on-line at http://www.tdp.cat
Research. We plan to:
• Complete and close the CONSOLIDER INGENIO 2010 ”ARES” (extended up to
Sep. 2014) on creation and dissemination of privacy-preserving technologies. The
“ARES” team co-ordinated by the Chairholder (Josep Domingo-Ferrer) consists of
over 100 researchers from 6 universities and is one of Spain's 33 strongest research
teams in all areas.
• Continue our work in the “Data without Boundaries” and “Inter-Trust” projects
(European 7th Framework Programme, 2011-2015), devoted to data privacy.
• Carry on and close the CO-PRIVACY project led by URV (2012-2014)
• Prepare a long research proposal for submission to the Templeton World Charity
Foundation (TWCF). We have been invited to do so after submitting a short proposal
to TWCF.
• Submit research proposals to Horizon 2020, the new framework programme for
research of the European Commission.
• Maintain a good rate of publications and completed Ph.D. theses, as much as
possible by Ph.D. students from transition countries.
	
  
	
  

	
  

	
  

15	
  

	
  
DEVELOPMENT PROSPECTS:
	
  
Short and medium term. The UNESCO Chair in Data Privacy has obtained from the host
institution (Universitat Rovira i Virgili) €7031,08 to fund its activities in 2013. The same
amount is expected for 2014. Furthermore, the host institution (Universitat Rovira i Virgili)
has backed the chair at the highest level (Rector) and has established the Chair as a
research unit within the university. Unfortunately, the financial crisis has forced the
Government of Catalonia to discontinue its funding to all Catalan UNESCO Chairs as of
2013. However, we have managed to secure funding for our activities for the next three
years by using freed-up funds from the European FP7 projects in which we participate
(“Inter-Trust”, “Data without Boundaries”). Freed-up funds are generated when faculty work
in an FP7 project without charging (some of) their labor.
In the mid-term, we plan to obtain funding from the Templeton World Charity Foundation, to
which we are now submitting a research proposal mentioned above.
Long term. The contribution of the host institution is our most stable and baseline funding.
Also, given our success record in raising European research money, we can be confident
that we will continue to be able to generate freed-up funds to support the Chair activities. On
the other hand, we hope that the economic situation will improve and enable the
Government of Catalonia to resume financial support of all Catalan UNESCO Chairs (which
started in 1989). We are now liaising with the other Catalan UNESCO Chairs to lobby the
government in a more effective way. The Chairholder of the UNESCO Chair in Data Privacy
has been appointed as a member of a committee of four Chaidholders that will represent the
Catalan UNESCO Chairs. The UNESCO Chair in Data Privacy has set up a web site for
these chairs located at http://www.catedresunesco.cat .
Regarding visibility, the establishment of the academic journal Transactions on Data Privacy
(http://www.tdp.cat) and the biennial conference series Privacy in Statistical Databases
under the umbrella of the Chair ensure a long-term impact of the Chair.
Expanding activities and broadening partnerships. As mentioned above, as of March 6,
2013, 70 leading European academics active in data privacy, including the Chairholder,
have signed a manifesto to oppose the corporate lobbying aimed at watering down the
forthcoming new European regulation on privacy. See the manifesto and the list of
signatories at http://www.dataprotectioneu.eu. These 70 academics have now become more
than 100 and they are a de facto lobby with the goal to preserve the spirit of the draft
regulation, which we regard as a step forward in protection the privacy of citizens. This is
especially relevant after the recent NSA espionage scandal.
Cooperation with UNESCO. We plan to increase our connection and coordination with
UNESCO headquarters, as agreed in our visits to those headquarters dated March 11, 2013
and July 4, 2013 (details in Section 2e). We can offer privacy technology assessment and
consultancy services on privacy technologies and privacy weaknesses on current
technologies.
On Nov. 7, 2013, all UNESCO Chairs hosted by institutions in Catalonia met in Barcelona
with the aim of co-ordinating their activity and lobbying for funding in a more effective way.
The Chairholder was appointed as a member of a committee of four chairholders that will
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represent the community of Catalan UNESCO Chairs; he will also set up a web site for this
community.
Mobilization of resources. Beyond the €7031.08 funded by the host institution for the
activities of the Chair in 2014, the Chairholder is leading a number of funded research
projects whose freed-up funds will provide another €18000. Hence, the Chair budget for
2014 will stay the same as in previous years. See the list of those projects in Appendix 2
below.

Appendix:
1) Human Resources
	
  
	
  
Status of the Chair in the organizational structure of the host institution. The UNESCO Chair
in Data Privacy enjoys at the host institution (Universitat Rovira i Virgili) the position of a
research unit, the same standing as the pre-existing UNESCO Chair in Intercultural
Dialogue in the Mediterranean and several theme chairs endowed by private corporations.
This can be seen by looking at the host institution's main web page
(http://www.urv.cat/en_index.html), where one can find a link to URV Chairs
(http://www.urv.cat/catedres/en_index.html)	
   and also a direct link to the web site of the
UNESCO Chair in Data Privacy (http://unescoprivacychair.urv.cat).
Number of academic staff in 2013 (all full time).
•

•
•
•
•
•
•

Universitat Rovira i Virgili: 1 full professor, 2 associate professors, 2 tenured
assistant professors, 3 tenure-track lecturers, 10 postdocs (of which 3 Chinese, 1
Greek, 1 Cuban), 9 Ph.D. students (of which 1 Iranian), 3 technicians. Funding
source: host institution.
CSIC-Spain's Higher Research Council: 1 associate research professor, 4 Ph. D.
students. Funding source: partner institution.
Sabanci University, Istanbul, Turkey: 1 associate professor, 2 postdoc researchers.
Funding source: partner institution.
CBS-Statistics Netherlands: 1 senior researcher. Funding source: partner institution.
IDESCAT-Statistics Catalonia: 1 research manager. Funding source: partner
institution.
Destatis-Statistisches Bundesamt, Germany: 1 senior researcher. Funding source:
partner institution.
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Germany: 1 professor.
Funding source: partner institution.

Other partner institutions, without specific research staff commitments, are: UNECEStatistical Division of the United Nations Economic Commission for Europe, INE-Statistics
Spain, INSSE-Statistics Romania, NSI-Statistics Bulgaria, MITYC-Spain's Ministry of
Industry and Commerce.
Number of long-term visiting staff at the host institution (one year or longer).
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•

•

5 postdoc researchers (Dr. Qianhong Wu, China; Dr. Huaqun Wang, China; Dr. Bo
Qin, China; Dr. Rolando Trujillo, Cuba; Dr. Jaime Gaspar, Portugal). Funding
source: host institution (URV).
1 Ph. D. student (Sara Hajian, Iran). Funding source: host institution (URV).

Number of short-term visiting staff at the host institution.
•

1 M. Sc. student (Torben Hansen, Denmark). From Oct. 2013 to March 2014.
Funding source: Aarhus University.

Number of administrative staff at the host institution.
•

1 administrative staff member (Tamar Molina).

	
  
	
  
	
  
2) Financial Resources
Please tick sources of
financial contribution
and specify the
amount in Euros

	
  

[tick]
Host Institution

X

Amount (€)
_____€7031.08 _______

Partner Institution

____________________

Government Body

____________________

Other Public Institution/Body

X

____€18000.00________

(incl. Research Councils)
UNESCO

_____________________

Other UN Agency

_____________________

IGO

_____________________

NGO

_____________________

Industry

_____________________

Other Private	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  __	
  _____________________	
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Give details of financial contributions, material resources and space.

	
  
Financial contributions
The UNESCO Chair in Data Privacy received €7,031.08 from the host university for its 2013
activities. In addition, non-charged work of the Chair faculty members in European FP7
research projects “Inter-Trust” and “Data without Boundaries” generated €18,000 that were
added to Chair’s budget.	
  
Material resources
The Universitat Rovira i Virgili has contributed with laboratory and office space, computing
equipment, voice and data communications, as well as other supplies to ensure a smooth
operation of the Chair.

Space placed at the disposal of the Chair.
The Universitat Rovira i Virgili has allocated five research laboratories (with an overall space
of over 200 m2) plus an office for the Chairholder. Those spaces are at the Department of
Computer Engineering and Maths, in the buildings of the School of Engineering and Pilot
Plants, Av. Països Catalans 26, E-43007 Tarragona, Catalonia.
	
  
Synergies with other funding independently raised by the Chair team
The research done by the Chair is co-funded by several R+D projects, which has the
beneficial effect of increasing the visibility of the Chair and the CRISES/URV research group
which underpins the Chair. Among those projects, let us mention: CONSOLIDER INGENIO
2010 “ARES” project (period 2007-2014, budget €5.5 million, funded by the Spanish
government and coordinated by the Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “E-AEGIS” project
(period 2007-2013, budget €0.9 million Euro, funded by the Spanish government and coordinated by the Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “DwB-Data without Boundaries”
project (period 2011-2015, URV budget €107,000, FP7 project funded by the European
Commission); "Inter-Trust - Interoperable Trust Assurance Infrastructure" (period 20122015, URV budget €312,889, FP7 project funded by the European Commission) ; "COPRIVACY" project (period 2012-2014, budget €370,000, funded by the Spanish government
and co-ordinated by the Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer; "Cryptographic techniques for
conciliating security conflicts in VANETs" project (period 2011-2013, funded by the Natural
Science Foundation of China) ; « Research on ID-based massive data distributed PDP in
cloud computing » (period 2012-2014, funded by the Natural Science Foundation of China).
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