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 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 D’HABITATGE
 CÀTEDRA TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY

.

Càtedra URV Empresa
sobre el foment de l’emprenedoria
i la creació d’empreses
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Introducció
•

L’emprenedoria ha adquirit una gran importància en el context actual:
• És necessària per crear ocupació
• És necessària per créixer
• Ens fa ser més competitius

•

La Universitat Rovira i Virgili considera que hi ha un abans i un després de
2007, pel que fa a la incorporació dels estudiants al mercat laboral. La crisi
econòmica suposa un canvi en la percepció dels estudiants i en la seva
activitat.

•

Tots els que estudien a la URV han de conèixer que si a part de trobar feina a
una empresa, poden crear i gaudir dels seu propi projecte personal.

•

Però, per altra part, no es pot concebre l’activitat emprenedora sense una
connexió amb el territori.

•

La URV és la universitat de referència al Sud de Catalunya i té un fort
compromís de transferència de coneixement amb el seu entorn més pròxim.
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Objecte de URV Emprèn
El compromís de la URV amb el seu territori ens porta a donar una resposta
adequada a la necessitat actual de fomentar l’emprenedoria i la creació
d’empeses.
Actualment la URV compta amb dues organitzacions pel foment de
l’emprenedoria: la Càtedra d’Emprenedoria i Creació d’Empreses i del Centre
de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi – FURV).
La realitat de la situació socioeconòmica ha fet més evident la necessitat
d’unir esforços entre totes les institucions i agents del territori que
comparteixen el mateix objectiu.
Per aquests motius la URV ha creat la plataforma d’emprenedoria (URV
EMPRÈN).
La plataforma no vol ser una eina tancada, sinó un punt de partida, a partir
del qual es pugui fer possible un marc d’actuacions coordinat.
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Objectius URV Emprèn
•

Despertar l’esperit emprenedor dels estudiants de la universitat i difondre transversalment
la formació necessària per crear i desenvolupar projectes de negocis propis.

•

Posar a l’abast de qualsevol persona del territori que la informació i suport per
desenvolupar el seu esperit emprenedor, la seva formació per emprendre, i la tutela
per crear i posar en mercat la seva empresa.

•

Oferir un servei integral a l’emprenedor de la demarcació de Tarragona, des de l’inici de
la motivació d’emprendre fins la consolidació i creixement de la seva empresa.

•

Adequar el programa de la URV a emprenedors, investigadors i empreses (sobretot
PIME’s).

•

Aplicar un model coordinat entre universitat, entitats del territori, i empreses.

•

Revertir els resultats de les seves actuacions al territori i les seves institucions.

•

Participar en els programes dinamitzadors de la Generalitat de Catalunya que vol
contribuir al creixement i consolidació de les empreses.

•

Retroalimentar la recerca de la URV en matèria d’emprenedoria i creació d’empreses.
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El públic objectiu d’URV Emprèn
PUBLICS INTERNS

•

El públic al que s’adreça

•

és el conjunt de
persones amb interès
i potencial per

•

emprendre de la
demarcació de
Tarragona.

•

PUBLICS EXTERNS
•

Distingeix dos grans
grups de públics:

•
•

Memòria 2014

Estudiants de la URV
• Estudiants de grau
• Estudiants de postgrau
• Estudiants de màsters i doctorats
Comunitat universitària en general
• Personal docent i investigador
• Personal d’Administració i Serveis

Institucions del territori
• Administració autonòmica
• Diputació de Tarragona
• Serveis de promoció econòmica d’ajuntaments
• Cambres de comerç
• Organitzacions empresarials
Emprenedors provinents de les institucions del
territori
Altres emprenedors
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Entitats integrades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitat Rovira i Virgili
Consell Social de la URV
Diputació de Tarragona
Cambra de Tarragona
Cambra de Reus
Cambra de Valls
Cambra de Tortosa
CEPTA
PIMEC
Ajuntament de Tortosa
REDESSA (Ajuntament de Reus)
L’Eina (Ajuntament de El Vendrell)
Ajuntament de Cambrils
IDETSA (Ajuntament de l’Hospitalet)
Ajuntament de Salou
Creu Roja Tarragona
ACC1Ó Tarragona
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Valls
Concactiva (Consell Com. Conca Barberà)
Ajuntament de Vila-seca
Ajuntament de Calafell
Ajuntament d’Amposta
Ajuntament de Gandesa
Ajuntament de Flix
Viver de La Galera (Consell Comarcal del
Montsià)
Baixebre-innova (Consell Comarcal Baix
Ebre)
Ajuntament de l’Ametlla de Mar
Jove Cambra Internacional
SECOT
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Altres institucions amb les que s’ha col·laborat
Aliances:
•

XEU (Xarxa d’Emprenedoria Universitària)

Altres institucions:
•
•

Ministerio de Educación
Dept. d’Empresa i Ocupació (projecte Catalunya Emprèn

Memòria 2014
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Resum activitats 2014

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

4 seminaris “Projectes d’inversió empresarial i finançament extern:
criteris importants de selecció” els 29/01, 5, 13 i 26/02 en les Terres de
l’Ebre.

•

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

•

Dimarts Emprenedor “Contrastem experiències: Iniciar una empresa
als Estats Units” amb Adrià Jover el 25/03.

•

Estand d’Emprenedoria durant el Fòrum de l’Ocupació Universitària en
la Facultat d’Economia i el Campus Sescelades els 9 i 24/04 .

•

Dinar del Club de l’Emprenedor amb WOW events el 10/04.

•

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

•

Dimarts Emprenedor “Factors claus en la gestió de la cadena de
subministrament del nostre negoci” amb Alejandro Cascón el 13/05.
Memòria 2014
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Sensibilització
•

1a edició del Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya al Vendrell
el 29/05.

•

Assessorament d’Emprenedoria en el BizBarcelona el 5/06.

•

Dimarts Emprenedor “La revolució de la impressió en 3D i
perspectives de futur” amb Adrián Garcés el 10/06.

•

Dinar del Club de l’Emprenedor amb “el cocinero fiel” el 19/06.

•

Dimarts Emprenedor “Entrepreneurs Break @ URV” amb Joan
Viladomat el 1/07.

•

Dinar del Club de l’Emprenedor amb David Ciudad el 10/07.

•

Dimarts Emprenedor “Emprenent, dirigint i connectant al femení” amb
Cresàlida el 15/07.

•

Dimarts Emprenedor “Impuls en el teu equip comercial” amb Josep
Prat el 2/09.
Memòria 2014
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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 al setembre.

•

Dimarts Emprenedor “Pensa, reflexiona i llença’t” amb Elisabet Bach el
9/09.

•

Dimarts Emprenedor “Com conèixer tots els números del Pla
d’Empresa” amb Albert Torruella el 16/09.

•

Dinar del Club de l’Emprenedor amb Coworking el 18/09.

•

Dimarts Emprenedor “Organitzant una estratègia enfocada de
participació en entorns digitals” amb Bernadette Farriol el 30/09.

•

Dinar del Club de l’Emprenedor amb Tomás González el 2/10.

•

Dimarts Emprenedor “Els recursos per crear una empresa” amb
Amadeo Ibarz el 7/10.
Memòria 2014
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Sensibilització
•

Seminari “Habilitat CO” amb Aracoop en la Facultat d’Economia el
10/10.

•

Dinar del Club de l’Emprenedor amb Josep M. Lloreda el 14/10.

•

Dimarts Emprenedor “Potencia la intraemprenedoria i preserva
l’esperit fundacional” amb Albert Riba el 21/10.

•

Dimarts Emprenedor “Gestionar les obligacions administratives,
financeres i fiscals derivades d’emprendre” amb Gemma Murillo el
28/10.

•

Dimarts Emprenedor “Reforma fiscal 2015, un impuls per a
emprenedors i pimes?” amb Imma Serra el 4/11.

•

Simpòsium “Cooperativisme i economia solidaria” el 6/11.

•

Dimarts Emprenedor “Alternatives al finançament bancari:
Crowfunding i Business Angels” amb Seed&Click previst el 11/11 però
anul·lat pel ponent per poca assistència confirmada.
Memòria 2014
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Sensibilització
•

Dinar del Club de l’Emprenedor amb Jordi Castellà-Roca el 12/11.

•

Dimarts Emprenedor “Tendències, recursos i oportunitats de negoci en
el món de les App” amb Tomàs González el 25/11.

•

Dinar del Club de l’Emprenedor amb Mercè Ramos el 27/11.

•

Especial dinar del Club de l’Emprenedor amb tots els convidats de
l’any el 17/12.

Memòria 2014
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Sensibilització: Annexes
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Formació
•

Curs “Pla d’empresa i Eina” del 15/09 al 1/10 pels XI Premis Reus.

•

Curs “Exprés d’Emprenedoria” a Valls els 26 i 27/09.

•

Curs de “Consolidació de Start-up” a Reus del 30/09 al 2/12.

•

Seminari “Emprenedoria en el marc internacional” amb Montse Riquer
el 16/10.

•

Curs “Exprés d’Emprenedoria” a Calafell els 24 i 25/10.

•

Curs “Bàsic de Creació de Start-up” a Tortosa del 28/10 al 20/11.

•

Seminari “Fiscalitat per a Emprenedors” amb Carlos Pedreño el 4/11.

•

Curs “Bàsic de Creació de Start-up” a Salou del 6/11 al 2/12.

•

Seminari “Gestió de vendes per a emprenedors” amb Pere Segarra el
12/11.

•

Seminari de Creativitat amb Albert Torruella el 20/11.
Memòria 2014
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Formació
•

Sessió informativa sobre com crear el teu propi lloc de treball en el
sector turístic el 26/11.

•

Sessió informativa sobre com crear un despatx d’economista el 1/12.

•

Sessió informativa sobre com crear un despatx d’arquitecte el 11/12.
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Transferència
S’han celebrat 78 reunions de treball amb emprenedors,
possibles emprenedors i empreses ja constituïdes. Aspectes
més rellevants d’aquestes accions:
• Identificació i concreció de la idea de negoci
• Recerca de possibles socis emprenedors
• Debat sobre la forma legal de constitució
• Revisió plans de negoci, identificació riscos i oportunitats,
recerca d’un model econòmica i financerament sostenible
• Utilització del networking

Memòria 2014
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Transferència
La Universitat Rovira Virgili va signar al juny un conveni amb
la Generalitat de Catalunya. La Càtedra d’Emprenedoria i de
Creació d’Empreses és consell assessor dintre del programa
de Start-up Catalonia.
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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:
UNESCO
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.
 Doctorat en Societats històriques, territori i patrimoni (menció de qualitat).

 Doctorat conjunt amb Paris 8 i l’Institut Française de Géopolitique
 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
 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.
 Conférence internationale « Ethique et religions pour une économie juste : ÉCONOMIE
ET DIALOGUE INTERCULTUREL. París 22-24/02/14
 Seminari: Entrepreneurship and innovation: the graduates’ role. Alma Laurea, Bologna
10-11/03/14
 Jornada MOOCs - Barcelona, 11/04/2014
 Intervenció seminari Islah Marsella, 06/05/2014
 Seminari conjunt dobles doctorats “Cartografies de les crisis”. IFG Paris, 19-20/05/14
 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
 Dialogue in the Med: exploring identity through networks Universités et universitaires :
les principaux agents des relations sociales, culturelles, scientifiques et économiques en
Méditerranée. Malta, 3-5/09/14
 Grup de Recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya UNESCOMED 2014 SGR
1646. Setembre 2014
 Seminari: Increasing Diversity in the Euro-Mediterranean Region?
Tarragona, 2-3/10/14

Euromesco

 Seminari : European Education, Training and Youth Forum. Brusel.les, 9-10/10/14
 Seminari. Formation du personnel des observatoires locaux. Islah Tanger, 28-30/10/14

 Assamblea ciutadans Med. “Citoyenneté et construction d’une communauté
méditerranéenne des peuples” Universités et universitaires : les principaux agents des
relations sociales, culturelles, scientifiques et économiques en Méditerranée. Marsella, 1315/10/14
 Seminari: Révoltes arabes Entre délitement, contestations et réformes Etat des lieux.” La
transition espagnole, possible modèle pour le Maroc?·”. SpringArab Alger, 26-27/11/14
Tesis llegides 2014:
• Erminia Calabrese. Militer au Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth (20052011) 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 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 eighth year activity
period, from January to December 2014.
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 2014, the Chair activities have been aligned with the "UNESCO Open Suite
Strategy", because the Chair has published volume no. 7 (with 3 issues published) 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 is currently indexed by DBLP, ACM Digital
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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 former Ph.D. student, Dr
Sara Hajian, have continued work on achieving simultaneous privacy and antidiscrimination in data mining. The goal is to sanitize databases so that no reidenfication occurs and no discriminatory patterns can be inferred (e.g. deny credit
based on the applicant's gender or race, instead of doing it based on the applicant's
salary). At the same time, the Chair has continued its policy of hiring as many female
Ph.D students and postdocs as possible (note that women are a minority in the
computer science academic community): two female postdocs and one female Ph.D.
student have been hired in 2014.
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) and via a report on privacy by design written for
the European Union Network Information and Security Agency (ENISA); 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). Also, the Chairholder
has submitted detailed input to UNESCO’s multistakeholder conference on
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Internet Connecting the Dots: Options for Future Action (UNESCO’s
Headquarters, Paris, March 3-4, 2015.)
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
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 addressed 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: 59% of students from Catalonia (14 students), 41% of
students from Argentina, Bangla Desh, China, Colombia, Czech
Republic, Mexico, Morocco and China (9 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: 9 out of the overall 72 students originate from Latin
America (7 from Colombia, 1 from Mexico and 1 from Venezuela).
Teaching language: Catalan and Spanish

Programme:
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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: 26 Catalan or Spanish, plus 12 international students
(11 from Latin America and 1 from Morocco).
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
	
  
	
  
The Chairholder has given three tutorials on anonymization:
Josep Domingo-Ferrer, “Data anonymization: a tutorial”, National
University of Ireland-Maynooth, Maynooth, Ireland, Sep. 29, 2014.
Jordi
Soria-Comas
(and
Josep
Domingo-Ferrer),
“Data
th
anonymization”, tutorial at CRISIS 2014-9 Intl. Conf. on Risks and
Security of Internet and Systems, Trento, Italy, August 27, 2014.

iii) Research

	
  

Josep Domingo-Ferrer, “Anonymisation des données”, Direction de
la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques,
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Paris, France, Jan. 31,
2014.
	
  
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); “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
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Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “ICWT” project (period 20132015, funded by the Spanish government); “Research on ID-based
massive data distributed PDP in cloud computing” (period 20122014, funded by the Natural Science Foundation of China); “COUTILITY" project (period 2014-2017, funded by Templeton World
Charity Foundation); “PRIVATEDISCOUNT” project (period 20142015, funded by a Google Faculty Research Award).
The outcomes of this research in 2014 have been:
• 1 Ph.D. thesis defended in 2014;
• 17 articles in JCR-indexed journals;
• 19 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

	
  
•

•

PSD 2014, Privacy in Statistical Databases. Dates and place: September 17-19,
2014, Eivissa, Catalonia. Number of participants: 50. Geographical coverage:
international. The Chairholder was the General Chair, and the UNESCO Chair
offered travel grants to transition country authors.
CiberÀgora 2014, Ètica i civisme digital a la ciutat intel·ligent. Dates and place: July
10, 2014, Tarragona, Catalonia. Number of participants: 68. 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 2014, the Chairholder has served in the following Scientific Program Committees of
the following worldwide privacy-related conferences:
	
  
•
Program Committee Member of DFIS 2014-The 8th International Symposium on
Digital Forensics and Information Security, Dec. 17-19, 2014, Guam, USA.
http://www.ftrai.org/csa2014/workshop.php
•
Program Committee Member of BIS 2015 - 18th International Conference on
Business Information Systems, Poznan, Poland, June 24-26, 2015.
•
Program Committee Member of the ACM 1st International Workshop on Privacy and
Security of Big Data - PSBD 2014, Shanghai, China, Nov. 7, 2014.
http://si.deis.unical.it/~cuzzocrea/PSBD2014/
•
Program Committee Member of the IEEE Symposium on Computational Intelligence
in Cyber Security-CICS 2014, within IEEE Symposium Series on Computational
Intelligence 2014, Orlando FL, USA, Dec. 9-12, 2014.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

	
  

Program Committee Member of CIKM 2014: 2014 ACM International Conference on
Information and Knowledge Management, Shanghai, China, Nov. 3-7, 2014.
Program Committee Member of ISC 2014: 17th International Conference on
Information Security, Hong Kong, Oct. 12-14, 2014.
Program Committee Member of STM 2014: 10th International Workshop on Security
and Trust Management, Wroclaw, Poland, Sep. 10-11, 2014.
Program Committee Member of TrustCom 2014: 13th IEEE International Conference
on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications, Beijing, China,
Sep. 24-26, 2014.
Program Committee Member of DSAA 2014: International Conference on Data
Science and Advanced Analytics, Oct. 30-Nov. 1, 2014, Shanghai, China.
Program Committee Member of DPM 2014: 9th International Workshop on Data
Privacy Management, Wroclaw, Poland, Sep. 10, 2014.
Program Committee Member of ICDM 2014: 2014 IEEE International Conference on
Data Mining, Shenzen, China, Dec. 14-17, 2014.
Program Committee Member of ACySe2014: Workshop on Agents and
Cybersecurity, Paris, France, May 5-9, 2014.
Program Committee Member of SECRYPT 2014 - International Conference on
Security and Cryptography, Vienna, Austria, 28-30 August 2014.
Program Committee Member of DaWaK 2014 - 16th International Conference on
Data Warehousing and Knowledge Discovery, Munich, Germany, Sep. 1-5, 2014.
Program Committee Member of DBSEC’14 - 28th IFIP WG 11.3 Conference on Data
and Application Security and Privacy, Vienna, Austria, July 14-16, 2014.
Program Committee Member of RECSI 2014 – XIII Reunión Española sobre
Criptología y Seguridad de la Información, Alacant, País Valencià, September 2-5,
2014.
Program Committee Member of Seces’14-The 2nd International Workshop on
Security and Privacy Preserving in e-Societies, Buraidah Al Qassim, Saudi Arabia,
September 2014.
Program Committee Member of ESORICS 2014-19th European Symposium on
Research in Computer Security, Wroclaw, Poland, Sep. 7-11, 2014.
Program Committee Member of the First International Workshop on Agents and
CyberSecurity within AAMAS 2014, Paris, France, May 5-9, 2014.
Program Committee Member of MDAI 2014 - Modeling Decisions for Artificial
Intelligence, Tokyo, Japan, Oct. 29-31, 2014.
Program Committee Member of KSEM 2014 - The 7th International Conference on
Knowledge Science, Engineering and Management, Sibiu, Romania, Oct. 16-18,
2014. http://conferences.ulbsibiu.ro/ ksem2014/index.html
Program Committee Member of CISIS 2014 - 8th International Conference on
Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, Birmingham, UK, July 2-4,
2014. http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/ cisis/2014/
Program Committee Member of BIS 2014 - 17th International Conference on
Business Information Systems, Larnaca, Cyprus, May 21-23, 2014.
Program Committee Member of the 29th IFIP TC-11 SEC 2014 International
Information Security and Privacy Conference, Marrakesh, Morocco, June 2-4, 2014.
Program Committee Member of PST’2014 - 12th Annual Conference on Privacy,
Security and Trust, Toronto, Canada, July 23-24, 2014.
Program Committee Member of WEBIST’2014 - 10th Intl. Conference on Web
Information Systems and Technologies, Barcelona, Catalonia, April 3-5, 2014.
Program Committee Member of the Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
2014, Tarragona, Catalonia, July 7-9, 2014.
Program Committee Member of the Data Mining and Knowledge Discovery track
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within ICDE 2014-2014 IEEE International Conference on Data Engineering, March
31-Apr. 4, 2014, Chicago IL, USA.
iii) A selection of conference presentations by the Chairholder and other colleagues
Only invited plenary/keynote talks during 2014 are listed:
•

Josep Domingo-Ferrer, “Seguridad y privacidad en tiempos de big data”, invited talk
within an event “La investigación de doble uso” (Dual-use research), organized by
Fundación de Ciencias de la Salud, Bilbao, Basque Country, Nov. 5, 2014.
Josep Domingo-Ferrer (jointly with Maria Bras-Amorós), “Configurations, set
intersection and peer-to-peer privacy”, plenary talk at IWOCA’2014-International
Workshop on Combinatorial Algorithms, Duluth, Minnesota, Oct. 16, 2014.
Josep Domingo-Ferrer, “Data anonymization: a tutorial”, invited short course,
National University of Ireland-Maynooth, Maynooth, Ireland, Sep. 29, 2014.
Josep Domingo-Ferrer, “On privacy by design”, invited talk, ENISA- European
Network and Information Security Agency, Athens, May 22, 2014.
Josep Domingo-Ferrer, “Anonymisation des données”, invited short course at
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Ministère
des Affaires sociales et de la Santé, Paris, France, Jan. 31, 2014.

•

-

	
  
	
  
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: Dr Sara Hajian. Institution of origin: Iran University of
Science and Technology (Iran). Dates: from July 2010 to September 2014.
Visiting researcher. Name: Dr Jaime Gaspar. Institution of origin: University of Lisbon
(Portugal). Dates: from Oct. 2013 to July 2014.
Visiting researcher. Name: Torben Hansen. Institution of origin: University of Aarhus
(Denmark). Dates: from Oct. 2013 to February 2014.
Visiting researcher. Name: Imran Daud. Institution of origin: Foundation University
Islamabad (Pakistan). Dates: from Feb. 2014 to date.
Visiting researcher. Name: Dr Oana Ciobotaru. Institution of origin: Max Planck
Institut-University of Bucharest. Dates: From Sep. 8, 2014, to date.
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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

5

Monographs (Ph.D. theses)

X

1

Research Reports

X

1

Journal Articles (refereed)

X

17

Conference Proceedings

X

19

Books

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

X

1

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

•

Ph. D. thesis by Cristina Romero-Tris (from Catalonia), Client-Side PrivacyEnhancing Technologies in Web Search. Universitat Rovira i Virgili, Doctoral
Programme in Computer Engineering and Mathematics of Security. Date submitted:
June 9, 2014. Date of public defense: September 15, 2014. Mark: A cum laude.

ii) Publications

We list all publications appeared in 2014 and having at least one chair team member as a
co-author.
BOOKS (EDITED):
Josep Domingo-Ferrer (ed.), Privacy in Statistical Databases-Proc. of PSD 2014, Lecture
Notes in Computer Science Springer 8744, 2014. ISBN 978-3-319-11256-5
MULTIMEDIA MATERIALS:
Video on the CRISES research group/UNESCO Chair in Data Privacy. Available from:
https://www.youtube.com/watch?v=0Bdt9_3yiFs&feature=youtu.be&list=PL8yyYJSAXdwl
LfWtaJBU8PSObSJ1aH5bD
REPORT FOR THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR NETWORK AND INFORMATION
SECURITY
George Danezis, Josep Domingo-Ferrer, Marit Hansen, Jaap-Henk Hoepman, Daniel Le
Métayer, Rodica Tirtea and Stefan Schiffner, Privacy and Data Protection by Design – from
Policy to Engineering, European Union Agency for Network and Information Security
(ENISA), December 2014. 79 pages. ISBN 978-92-9204-108-3. DOI 10.2824/38263.
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http://www.enisa.europa.eu/media/ news-items/deciphering-the-landscape-for-privacy-bydesign

BOOK CHAPTERS:
•

•
•
•
•

A. Martínez-Ballesté, A. Solanas and HA Rashwan, "Trustworthy Video Surveillance: An Approach
Based on Guaranteeing Data Privacy", Advanced Research in Data Privacy, pp. 271-284, ISBN: 978-3319-09884, Aug 2014.
J. Manjón and J. Domingo-Ferrer, "Selected privacy research topics in the ARES project: an overview",
Advanced Research in Data Privacy, pp. 15-26, ISBN: 978-3-319-09884, Aug 2014.
S. Martínez, A. Valls and D. Sánchez, "Semantic Anonymisation of Categorical Datasets", Advanced
Research in Data Privacy, pp. 111-128, ISBN: 978-3-319-09884, Aug 2014.
M. Batet and D. Sánchez, "Contributions on Semantic Similarity and Its Applications to Data Privacy",
Advanced Research in Data Privacy, pp. 129-149, ISBN: 978-3-319-09884, Aug 2014.
M. Batet and D. Sánchez, "Review on Semantic Similarity", Encyclopedia of Information Science and
Technology, pp. 7575-7583, ISBN: 9781466658882, Jul 2014.

JCR-INDEXED JOURNAL ARTICLES:
•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

	
  

M. Batet, S. Harispe, S. Ranwez, D. Sánchez and V. Ranwez, "An information theoretic approach to
improve semantic similarity assessments across multiple ontologies", Information Sciences, Vol. 283, pp.
197-210, Nov 2014, ISSN: 0020-0255.
D. Sánchez, M. Batet, A. Viejo, "Utility-Preserving Sanitization of Semantically Correlated Terms in
Textual Documents", Information Sciences, Vol. 279, pp. 77-93, Sep 2014, ISSN: 0020-0255.
J. Soria-Comas, J. Domingo-Ferrer, D. Sánchez and S. Martínez, "Enhancing data utility in differential
privacy via microaggregation-based k-anonymity", The VLDB Journal, Vol. 23, no. 5, pp. 771-794, Sep
2014, ISSN: 1066-8888.
S. Hajian, J. Domingo-Ferrer and O. Farràs, "Generalization-based privacy preservation and
discrimination prevention in data publishing and mining", Data Mining and Knowledge Discovery, Vol. 28,
pp. 1158-1188, Aug 2014, ISSN: 1384-5810.
H. Wang, Q. Wu, B. Qin, J. Domingo-Ferrer, "FRR: Fair Remote Retrieval of Outsourced Private Medical
Records in Electronic Health Networks", Journal of Biomedical Informatics, Vol. 50, pp. 226-233, Aug
2014, ISSN: 1532-0464.
C. Romero-Tris, J. Castellà-Roca, A. Viejo, "Distributed System for Private Web Search with Untrusted
Partners", Computer Networks, Vol. 67, pp. 26-42, Jul 2014, ISSN: 1389-1286.
R. Di Pietro, S. Guarino, N. V. Verde and J. Domingo-Ferrer, "Security in wireless ad-hoc networks - A
survey", Computer Communications, Vol. 51, pp. 1-20, Jul 2014, ISSN: 0140-3664.
K.Stokes and O.Farràs, "Linear spaces and transversal designs: k-anonymous combinatorial
configurations for anonymous database search", Designs, Codes and Cryptography, Vol. 71, no. 3, pp.
503-524, Jun 2014, ISSN: 0925-1022
L. Zhang, Q. Wu, J. Domingo-Ferrer, B. Qin and P. Zheng, "Signatures in hierarchical certificateless
cryptography: efficient constructions and provable security", Information Sciences, Vol. 272, pp. 223-237,
May 2014, ISSN: 0020-0255.
H. Deng, Q. Wu, B. Qin, J. Domingo-Ferrer, L. Zhang, J. Liu and W. Shi, "Ciphertext-policy hierarchical
attribute-based encryption with short ciphertexts", Information Sciences, Vol. 275, pp. 370-384, May
2014, ISSN: 0020-0255.
A. Viejo and D. Sánchez, "Profiling Social Networks to Provide Useful and Privacy-Preserving Web
Search", Journal of the Association for Information Science and Technology, Vol. 65, no. 12, pp. 24442458, May 2014, ISSN: 1532-2882.
S. Harispe, D. Sánchez, S. Ranwez, S. Janaqi, J.Montmain, "A framework for unifying ontology-based
semantic similarity measures: A study in the biomedical domain", Journal of Biomedical Informatics, Vol.
48, pp. 38-53, Apr 2014, ISSN: 1532-0464.
O. Farràs, C. Padró, C. Xing and A. Yang, "Natural Generalizations of Threshold Secret Sharing", IEEE
Transactions on Information Theory, Vol. 60, no. 3, pp. 1652-1664, Mar 2014, ISSN: 0018-9448.
H. Wang, B. Qin, Q. Wu and J. Domingo-Ferrer, "Identity-based remote data possession checking in
public clouds", IET Information Security, Vol. 8, no. 2, pp. 114-121, Feb 2014, ISSN: 1751-8709.
D. Megías and J. Domingo-Ferrer, "Privacy-Aware Peer-to-Peer Content Distribution Using Automatically
Recombined Fingerprints", Multimedia Systems, Vol. 20, no. 2, pp. 105-125, Feb 2014, ISSN: 09424962.
M. Bras-Amorós and A. Vico-Oton, "On the Geil-Matsumoto Bound and the Length of AG codes",
Designs, Codes and Cryptography, Vol. 70, no. 1, pp. 117-125, Jan 2014, ISSN: 0925-1022.
A. Solé-Ribalta, D. Sánchez, M. Batet and F. Serratosa, "Towards the estimation of feature-based
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semantic similarity using multiple ontologies", Knowledge-Based Systems, Vol. 55, pp. 101-113, Jan
2014, ISSN: 0950-7051.

CONFERENCE PROCEEDINGS PAPERS:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

	
  

R. Jardí-Cedó, M. Mut-Puigserver, M. M. Payeras-Capella, J. Castellà-Roca, A. Viejo, "Electronic Road
Pricing System for Low Emission Zones to Preserve Driver Privacy", Lecture Notes in Computer
Science, Vol. 8825 (11th Internacional Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence MDAI'14), pp. 1-13, Oct 2014, ISSN: 0302-9743.
D. Sánchez, J. Domingo-Ferrer and S. Martínez, "Improving the Utility of Differential Privacy via
Univariate Microaggregation", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8744 (Privacy in Statistical
Databases - PSD2014), pp. 130-142, Sep 2014, ISSN: 0302-9743.
O. Farràs, T. Hansen, T. Kaced and C. Padró, "Optimal Non-Perfect Uniform Secret Sharing Schemes",
Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8617 (Advances in Cryptology - Crypto 2014), pp. 217-234,
Aug 2014, ISSN: 0302-9743.
A. Erola and J.Castellà-Roca, "Using search results to microaggregate query logs semantically", Lecture
Notes in Computer Science, Vol. 9847 (DPM2013 - SETOP 2013), pp. 148-161, Jun 2014, ISSN: 03029743.
L. Zhang, Q. Wu, J. Domingo-Ferrer, B. Qin, S. Chow and W. Shi, "Secure one-to-group
communications: escrowfree ID-based asymmetric group key agreement", Lecture Notes in Computer
Science, Vol. 8567 (The 9th China International Conference on Information Security and Cryptology INSCRYPT 2013), pp. 239-254, Jun 2014, ISSN: 0302-9743.
A. Vives-Guasch, M. M. Payeras-Capellà, M. Mut-Puigserver, J. Castellà-Roca and J.L. Ferrer-Gomila,
"Anonymous and Transferable Electronic Ticketing Scheme", Lecture Notes in Computer Science, Vol.
8247 (DPM 2013 and SETOP 2013), pp. 100-113, Jun 2014, ISSN: 0302-9743. [PDF]
H. Wang, Q. Wu, B. Qin, F. Zhang and J. Domingo-Ferrer, "A provably secure ring signature scheme
with bounded leakage resilience", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8434 (10th International
Conference on Information Security Practice and Experience - ISPEC 2014), pp. 388-402, May 2014,
ISSN: 0302-9743. [PDF]
H. Wang, Q. Wu, Bo Qin, F. Zhang and J. Domingo-Ferrer, "A provably secure ring signature scheme
with bounded leakage resilience", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8434 (10th Information
Security Practice & Experience Conference - ISPEC 2014), pp. 388-402, Apr 2014, ISSN: 0302-9743.
O. Farràs, J. Domingo-Ferrer and A. Blanco-Justicia, "Privacy-Preserving Trust Management
Mechanisms from Private Matching Schemes", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8247 (8th DPM
International Workshop on Data Privacy Management - DPM2013), pp. 390-398, Mar 2014, ISSN: 03029743.
B. Liu, L. Zhang and J. Domingo-Ferrer, "On the security of a privacy-preserving key management
scheme for location based services in VANETs", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8352
(Foundations and Practice of Security - FPS 2013), pp. 323-335, Mar 2014, ISSN: 0302-9743.
M. Batet and D. Sánchez, "A Semantic Approach for Ontology Evaluation", IEEE International
Conference on Tools with Artificial Intelligence - ICTAI 2014, Limassol, Cyprus, Nov 2014.
R. Jardí-Cedó, M. Mut-Puigserver, M. M. Payeras-Capella, J. Castellà-Roca, A. Viejo, "Sistema de
Telepeaje en Zonas Urbanas", 13th Reunión Española sobre Criptología y Seguridad de la Información RECSI’ 14, Alacant, Spain, Sep 2014.
A. Blanco, J. Domingo-Ferrer, O. Farràs and D. Sánchez, "Distance computation between two private
preference functions", IFIP International Information Security and Privacy Conference - SEC 2014,
Marrakech, Morocco, In IFIP AICT 428, pp. 460-470, ISBN: 978-3-642-55414, Jun 2014.
H. Deng, Q. Wu, B. Qin, S. S. M. Chow, J. Domingo-Ferrer and W. Shi, "Tracing and revoking leaked
credentials: accountability in leaking sensitive outsourced data", 9th ACM Symposium on Information,
Computer and Communications Security - ASIACCS 2014, Kyoto, Japan, Jun 2014.
A. Zigomitros, A. Solanas and C. Patsakis, "The role of inference in the anonymization of medical
records", 27th International Symposium on Computer-based Medical Systems (IEEE CBMS 2014), New
York, USA, May 2014.
M. Batet and D. Sánchez, "Privacy protection of textual medical documents", Network Operations and
Management Symposium - NOMS 2014, Krakow, Poland, In Network Operations and Management
Symposium (NOMS), 2014 IEEE, pp. 1-6, ISBN: , May 2014.
M. Batet, A. Erola, D. Sánchez and J. Castellà-Roca, "Semantic Anonymisation of Set-valued Data", 6th
International Conference on Agents and Artificial Intelligence - ICAART 2014, Angers, France, Mar 2014.
S. Hajian, A. Monreale, D. Pedreschi, J. Domingo-Ferrer and F. Giannotti, "Fair pattern discovery", 29th
Symposium on Applied Computing - ACM SAC 2014, Gyeongju, Korea, Mar 2014.
A. Martínez-Ballesté, A. Solanas, M. Vives, H.A. Rashwan, "Privacy in Pervasive Video SurveillanceTrust through Technology and Users Cooperation", 4th International Conference on Pervasive and
Embedded Computing and Communication Systems (PECCS 2014), Lisbon, Portugal, Jan 2014.
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e) Cooperation with UNESCO Headquarters, Field Offices
	
  
	
  
Collaboration with UNESCO Headquarters
On Nov. 23, 2014, the Chairholder, Prof. Josep Domingo-Ferrer, sent to Mr Getachew
Engida (Deputy Director General of UNESCO) the attached 14-page document containing
his detailed answers to questions for UNESCO’s comprehensive study on Internet-related
issues. UNESCO had sent the questionnaire on Nov. 13.
Also on Nov. 23, he sent a copy of the document to Ms González-Pose, Ms Rubel, Ms
Simionescu and Ms Nichanian of UNESCO.
He plans to attend the Internet Conference to be held at UNESCO’s Headquarters on March
3-4, 2015.
Alignment with UNESCO’s objectives. During 2014, the Chair activities have been aligned
with the "UNESCO Open Suite Strategy", because :
1) The Chair has published volume no. 7 (with 3 issues published) of the non-profit openaccess 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 ; 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
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 former Ph.D. student, Dr
Sara Hajian, have continued work on achieving simultaneous privacy and antidiscrimination in data mining. The goal is to sanitize databases so that no reidenfication occurs and no discriminatory patterns can be inferred (e.g. deny credit
based on the applicant's gender or race, instead of doing it based on the applicant's
salary). At the same time, the Chair has continued its policy of hiring as many female
Ph.D students and postdocs as possible (note that women are a minority in the
computer science academic community): two female postdocs and one female Ph.D.
student have been hired in 2014.
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
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•

•

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), 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) and via a report on privacy by design
written for the European Union Network Information and Security Agency (ENISA,
http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/deciphering-the-landscape-for-privacyby-design); 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
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).
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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 2014 – 21st European Conference on
Artificial Intelligence (Czech Republic); MDAI 2014 - 11th International Conference
on Modeling Decisions for Artificial Intelligence (Japan); CITINET 2014 - 3rd
International Workshop on Citizen Networks (Italy).
Press releases.. On March 4, 2014, a patent on privacy-preserving discounts for
high-occupancy vehicles in toll highways and parkings was on the news in the
Catalan public TV [Vídeo].The Chairholder was awarded a Google Faculty Research
Award in Feb. 2014 and this received broad press coverage on March 19-20, 2014:
URV Activa Diari Digital [Link in Catalan]; Diari de Tarragona [PDF in Catalan]; Més
Tarragona [PDF in Catalan]; Tarragona 21 [Link in Catalan]; InfoMakis [Link in
Catalan]; Catalunya Ràdio (minute 15:30) [Audio in Catalan]; Tinet [Link in Catalan];
El Confidencial [Link in Spanish]; Terra [Link in Spanish]; Msn Noticias [Link in
Spanish]; La información [Link in Spanish]; Lo Campus Diari [Link in Catalan]; El
Digital de Asturias [Link in Spanish]. A mobile application that can prove the number
of passengers in a high-occupancy vehicle in a privacy-preserving way went on the
news in the Catalan TV (TV3) on March 4, 2014 [Video in Catalan]. Also, on May 9,
2014, the Chairholder was interviewed by the TAC12 TV station [Vídeo]. On May 22,
2014, the Chairholder published an op-ed article in the Catalan newspaper Ara,
entitled "El dret a l’oblit” ("The right to be forgotten”). On Sep. 10, 2014, he published
another op-ed article in the same newspaper entitled “Les selfies robades i la
privadesa al núvol” (“The stolen selfies and cloud privacy”). Finally, on Nov. 1, 2014,
he published another op-ed article in the same newspaper entitled “VISC+ i la venda
de dades sanitàries” (“VISC+ and the sale of healthcare data”). On Jan. 25, 2015,
the UK online newspaper on IT, “The Register” praised the report on privacy by
design co-authored by the Chairholder for ENISA [Link]. 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 2016- Privacy in Statistical Databases
(Dubrovnik, Croatia, Sep. 14-16, 2016). 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.
	
  
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 2015 (more agreements are still expected in the coming months):
•

•

•

PAIS 2015- The 8th International Workshop on Privacy and Anonymity in the
Information Society. Place and date: Brussels, Belgium, March 27, 2015.
http://www.mathcs.emory.edu/pais15/
MDAI
2015-	
  
12th
International
Conference
on
Modeling Decisions for Artificial Intelligence. Place and dates: Skövde, Sweden,
Sep. 21-23, 2015.	
  http://www.mdai.cat/mdai2015/
DPM 2015- 10th Intl. Workshop on Data Privacy Management, co-located with
ESORICS 2015. Place and date: Vienna, Austria, Sep. 2015.

Continuation of the Transactions on Data Privacy journal. In 2014, we plan to publish the
eighth 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 our work in the “Data without Boundaries” and “Inter-Trust” projects
(European 7th Framework Programme, 2011-2015), devoted to data privacy. Both
projects end on April 30, 2015.
• Carry on and close the CO-PRIVACY project led by URV (2012-2014)
• Carry on the research started under the CO-UTILITY project (2014-2017), funded by
the Templeton World Charity Foundation (TWCF). In this project, we aim at
designing protocols that are self-enforcing and in which the best rational option for
each participant is to help some other participant in attaining the latter’s objectives
(which may include privacy).
• Start the European H2020 “CLARUS” project (2015-2017) on cloud privacy, which is
coordinated by the Chairholder.
• Maintain a good rate of publications and completed Ph.D. theses, as much as
possible by Ph.D. students from transition countries.
	
  
	
  
DEVELOPMENT PROSPECTS:
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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 2014. The same
amount is expected for 2015. 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 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 until 2018 by using freed-up funds
from the European FP7 and H2020 projects in which we participate (“Inter-Trust”, “Data
without Boundaries”, “CLARUS”). Freed-up funds are generated when faculty themselves
work in a European project rather than hiring external staff to carry out the work.
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
beyond 2019. 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). During 2014, we have been liaising with the other Catalan
UNESCO Chairs to lobby the government in a more effective way. Since 2013, he
Chairholder of the UNESCO Chair in Data Privacy is 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. Beyond signing the manifesto
http://www.dataprotectioneu.eu for data protection in Europe (March 2013), in 2014 the
Chairholder has co-authored a report on technology and legal aspects of privacy by design
for ENISA, the European Union Network and Information Security Agency
(http://www.enisa.europa.eu/media/ news-items/deciphering-the-landscape-for-privacy-bydesign). This report has already been mentioned in some UK media to support data
protection and privacy versus the British Prime Minister’s proposals of banning encryption
from social media.
Cooperation with UNESCO. We have collaborated with UNESCO by providing extensive
feedback for their comprehensive study on Internet-related issues. We also plan to attend
on March 3-4, 2015, at UNESCO’s Headquarters the conference CONNECTing the Dots:
Options for Future Action (details in Section 2e). Last but not least, as we made explicit in
our visits to those headquarters dated March 11, 2013 and July 4, 2013, we can offer
privacy technology assessment and consultancy services on privacy technologies and
privacy weaknesses in current technologies.
On April 24, 2014, the Chairholder met with the Catalan Civil Network and the Secretariat of
Foreign Action of the Government of Catalonia on behalf of the other Catalan UNESCO
Chairs. The objective of the meeting was to explore which activities of the UNESCO Chairs
and the Civil Network could be interesting and hence be funded by the Catalan government.
Another meeting took place on May 13, 2014, with the new director of the UNESCOCAT
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center (Dr Masllorens). UNESCOCAT is meant to be the Catalan Government’s umbrella for
all Catalan UNESCO Chairs and UNESCO Civil Network.
Finally, on December 11, 2014, a meeting of the committee representing all Catalan
UNESCO Chairs took place with objective to prepare an information day directed to the
Catalan Government. This information day is planned for Spring 2015.
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
2015 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 2014 (all full time).
•

•
•
•
•
•
•

Universitat Rovira i Virgili: 1 full professor, 6 associate professors, 1 tenure-track
associate professor, 5 postdocs (of which 3 females, one of them Romanian another
Iranian), 4 Ph.D. students (of which 2 females; of which 1 Pakistani, 1 Ethiopian and
1 Portuguese), 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
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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).
•

•

5 postdoc researchers (Dr Sara Hajian, Iran; Dr Oana Ciobotaru, Romania; Dr Julián
Salas, Mexico; Dr Bo Mi, China; Dr. Aida Calviño, Spain). Funding source: host
institution (URV), except for Dr Bo Mi, which is funded by Chongqing University
(China) .
3 Ph. D. students (Jaime Gaspar, Portugal; Abeba Nigussie Turi, Ethiopia; Malik
Imran Daud, Pakistan). 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 Feb. 2014. Funding
source: University of Aarhus.

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 2014
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
that 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); “CO-UTILITY“
project (period 2014-2017, budget €640,143, funded by the Templeton World Charity
Foundation, PI Josep 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 2012-2015, URV budget
€312,889, FP7 project funded by the European Commission) ; "CO-PRIVACY" project
(period 2012-2015, budget €370,000, funded by the Spanish government and co-ordinated
by J. Domingo-Ferrer); “Research on ID-based massive data distributed PDP in cloud
computing“ (period 2012-2014, funded by the Natural Science Foundation of China) ; grant
2014 SGR 537 from the Government of Catalonia (period 2014-2016, PI : Josep DomingoFerrer, budget.€50,000) ; Google Faculty Research Award (period 2014-2015, PI : Josep
Domingo-Ferrer, budget $63,200 USD).
	
  End	
  of	
  the	
  Form	
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Càtedra en Ciència i Humanisme
Campus Sescelades
Av. Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona
Tel. 977 559 687
catedra.ch@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/ciencia_humanisme/index.html
Dr. Alex Arenas Moreno, director
Tipus:
Càtedra pel foment de la extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades a
problemàtiques socials
En col·laboració amb:
Catalunya Banc, SA
Missió:
Té com a missió fomentar, promoure i difondre els valors de la ciència a la societat des de
la perspectiva humanística i afavorir la seva visibilitat social, és a dir, per generalitzar i
socialitzar el coneixement en l'àmbit de la ciència.
Objectius:
1. Fomentar, promoure i difondre els valors de la ciència a la societat des de la
perspectiva humanística i afavorir la seva visibilitat social.
2. Difondre l’esperit crític i els valors de la ciència i el coneixement enfront la
desinformació i la “paraciència”.
3. Generalitzar i socialitzar el coneixement en l’àmbit de la ciència.
4. Apropar la ciència a la societat amb un caràcter eminentment pedagògic per tal
d’afavorir un major reconeixement social de la importància de la ciència.
5. Donar suport a la vocació científica i humanística en l’àmbit de l’ensenyament
secundari i fomentar entre els joves l’estimació del saber.
6. Fomentar l’esperit i la vocació científica.
7. Contribuir a la Societat de Coneixement des de la formació integral dels futurs
científics i humanistes.
8. Col·laborar amb altres iniciatives que es duen a terme en la mateixa línia.
Principals Activitats:




Fes ciència a la URV dins el programa NEXES: s’ha consolidat aquest projecte
per a incentivar l’excel·lència del alumnat de secundaria amb l’objectiu doble de:
o Localitzar el millor talent
o Demostrar la cultura científica del nostre entorn universitari
Blog de difusió científica: http://antikitera.wordpress.com/
Twitter Càtedra Ciència i humanisme.
Aquest bloc , d'alguna manera , representa un repte . Al llarg i ample de la xarxa , hi
ha centenars de pàgines web que parlen

de ciència a diverses maneres , aprofundint aspectes diferents. Moltíssimes són les
webs de notícies ( Matèria , NCYT , FECYT , SINC , entre d'altres) , segurament
menys les de divulgació en sentit estricte ( Evoluciona.org , Naukas ) . A més , estan
el blocs. La gran majoria d'ells estan enfocats a defensar , de forma més o menys
rigorosa , un punt de vista individual o col · lectiu sobre algun tema en concret (
The oil crash , Jo Sóc Nuclear , El Neandertal ximple Quina estafa ! ) . Molt pocs
ofereixen reflexions personals de caràcter general ( La Màquina de Von Neumann )
. Altres segueixen des de prop l'activitat d'una institució ( Bloc científic del MEH ,
El bloc de les Activitats de l' IPHES ) . Uns quants encara aborden problemes
relacionats amb la política científica (Ciència Crítica , # CienciaConFuturo ) o amb
la socialització del coneixement ( Observatori de les Dues Cultures ) .
Observant aquest intricat panorama cal preguntar : val la pena crear-ne un més ?
Potser si. Ho intentarem . Ens posicionem dins d'aquesta frontera rara que separa
ciència i humanisme , i que s'assembla una mica a una trinxera . Aquí dins , com a
bons talps , ens posem a excavar . Busquem persones dedicades a la investigació ,
blocaires , o simplement amants del coneixement que tinguin alguna cosa
interessant a dir des d'aquesta perspectiva . Històries que valguin no només el
temps que es triga a llegir-les, sinó també el treball que costa explicar-les. Per al
llançament creiem haver trobat una molt bona , que a més ens ha inspirat el títol "
Antikythera . Útils per a la ciència oberta " . Aquí la teniu . En aquesta entrada va el
primer capítol . Hi haurà un segon .


Col·laboració observatori de la igualtat: “Dones científiques”
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 commemoratiu de la
contribució científica de les dones en ciència.
Enguany es va commemorar la trajectòria de dones en psicologia.



Col·laboració en el V Workshop de Econosociofísica
Des de la càtedra varem impulsar un meeting interdisciplinar a nivell nacional que
es va celebrar a Tarragona, a les instal.lacions de l’IPHES on es trobaren sociòlegs,
físics, economistes i prehistoriadors per a fomentar una cultura del coneixement
comuna.
A l’event hi van participar més de 50 persones. Tota la informació de l’event es
troba disponible a la web:
http://deim.urv.cat/~alephsys/Econosociofisica2014/index.php
El programa científic va ser:
Miércoles 29/01/2014
15:00 15:20
BIENVENIDA
15:20 15:50 Anxo Sánchez CE
Interdisciplinariedad, éxito y dificultades: una
reflexión personal.
15:50 16:10 José Remesal, Albert Diaz-Guilera, Xavier Rubio Campillo CE
El Proyecto EPNet
16:10 16:30 Isabel Almudí, Francisco Fatás-Villafranca, Luis R. Izquierdo
CE
Innovación, catch-up and leadership in Science-Based Industries.
16:30 17:00
COFFEE BREAK
17:00 17:20 Maxime Lenormand PC
Functional Network of the City
17:20 17:40 Isabel Almudí, Francisco Fatás-Villafranca, Luis R. Izquierdo
CE
Industrial dynamics, technological regimes and the role of demand.
17:40 18:00 Alex Arenas, Anxo Sánchez, Maxi San Miguel
Presentación de COMSOTEC.
Jueves 30/01/2014
9:30 10:00 Jesús Marco PC
Closing the knowledge loop
10:00 10:30 Faustino Prieto, José María Sarabia PC
Selección de Modelos
Estadísticos en Econofísica.
10:30 11:00
COFFEE BREAK
11:00 11:30 Federico Pablo Martí PC
Anális del efecto de la crisis en las
relaciones de poder políticas y económicas españolas.
11:30 12:00 Isabel Almudí, Francisco Fatás-Villafranca, Luis R. Izquierdo
PC
Modelos macroeconómicos con microfundamentos evolutivos.
Análisis de corto, medio y largo plazo.
12:00 12:30 Isabel Almudí, Francisco Fatás-Villafranca, José Ignacio Santos
PC
Modelos macroeconómicos con microfundamentos evolutivos.
Rutinas endógenas con procesos de aprendizaje. Hipótesis sobre formación de
expectativas.
12:30 13:00 Federico Pablo Martí, Josep M Arauzo Carod PC
Estructuras
económicas y estructuras espaciales de los sectores españoles.
13:00 15:00
COMIDA
15:00 15:30 J.A. Barceló, F. Del Castillo, R. Del Olmo, L. Mameli, F.J. Miguel,
D. Poza, X.Vila
CE
Social Interaction in Hunter-Gatherer Societies.
Simulating the consequences of cooperation and social aggregation.

15:30 16:00 Anxo Sánchez PC
Modelando los orígenes de las sociedades
humanas.
16:00 16:30 J.A. Barceló, F. Del Castillo, G. Capuzzo, B. Morell, J. Negre PC
Why archaeological similarity? Experimenting the consequences of spatial
aggregation and cultural consensus in prehistoric agriculture societies.
16:30 17:00
COFFEE BREAK
17:00 17:30 Federico Pablo Martí, Anxo Sánchez PC
A phenotipic based
model of planetary evolution (ArtEvol)
17:30 18:00 J.A. Barceló PC
Simulación
cinemática
de
objetos
prehistóricos
Viernes 31/01/2014
9:00 9:30 Penélope Hernández PC
Presentación
de
LINEEX,
Laboratorio de Economía Experimental
9:30 9:50 Jordi Duch, Mario Guiterrez, Josep Perello PC
The role of
information in decision making in stock markets.
9:50 10:30 José Pérez de Lama, María José Lera, Víctor Morales CE/PC
¿Saltará o no saltará la rana? Zembla, Sistema multiagente para el analisis de
problema sociales.
10:30 11:00
COFFEE BREAK
11:00 11:20 Antonio Parravano, José A. Noguera, Jordi Tena, Paula Hermida
CE
Evidence of social influence in the pro-independence flags
distribution in Barcelona.
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CÀTEDRA DOW/URV DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Desembre 2013- Novembre 2014

Campus Vila-seca de la URV / Novembre 2014

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 01/12/2013 i 30/11/2014, 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 2013 – novembre 2014).

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
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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.
Durant aquest any s’han actualitzat els continguts de diversos mòduls i
s’ha publicat un de nou en anglès: Human

development and

enviornmental change.
Actualment la col·lecció compta amb un total de 10 mòduls en català, 8
dels quals es troben també disponibles en castellà i 4 en anglès:
- Fem més sostenible el nostre desenvolupament (disponible en català,
castellà i anglès)
- Desenvolupament Humà i Canvi Ambiental (disponible en català,
castellà i anglès)
- Població Mundial i Desenvolupament Sostenible (disponible en català,
castellà i anglès)
- Els Riscos Naturals (disponible en català i castellà)
- Recursos naturals i fonts d'energia (disponible en català i castellà)
- L'aigua: recurs natural imprescindible (disponible en català i castellà)
-L'impacte ambiental de les activitats econòmiques (I): agricultura i
indústria (disponible en català)
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- L'impacte ambiental de les activitats econòmiques (II): serveis i
infraestructures de comunicació (disponible en català)
- Generació i Gestió de Residus: Un Compromís amb la Sostenibilitat
(disponible en català, castellà i anglès)
- Desigualtats Econòmiques i Socials (disponible en català i castellà)
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) La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible a la
revista Smart Químic
El dia 3 de desembre va tenir lloc a l’Institut Químic de Sarrià (IQS) la
presentació de la revista “Smart Quimic”. En el seu primer número s’hi
pot trobar un breu article del Dr. Òscar Saladié, director de la Càtedra
Dow/URV de desenvolupament Sostenible, on hi exposa les sinèrgies
existents entre Dow Chemichal Ibérica i la Universitat Rovira i Virgili
per assolir un desenvolupament més sostenible i, per tant, una millora
del medi ambient.
El Dr. Saladié hi fa constar els objectius de la Càtedra Dow/URV de
Desenvolupament Sostenible i hi detalla les activitats que s’hi duen a
terme, especialment les que han tingut més ressò i les que centren bona
part de la feina que s’està realitzant actualment.
En aquest sentit es destaca com la Càtedra ha assumit la tasca de
desenvolupar la cinquena línia estratègica del Pla de Medi Ambient de la
URV: l’ambientalització curricular. Aquesta línia estratègica busca
incorporar a tots els ensenyaments de la URV una competència
transversal

com

és

la

necessària

sensibilitat

ambiental,

independentment del camp de coneixement en el que els estudiants es
formen.
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3) Exposició Canvi Climàtic i Desenvolupament
L'exposició "Canvi Climàtic i Desenvolupament" es va poder visitar des
del 21 de gener fins el 10 de febrer al CRAI del campus Catalunya.
L'horari era de 8 h. a 21h . Va ser organitzada pel Centre de Cooperació
al Desenvolupament URV Solidària i MUSOL (Municipalistas por la
Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional).
Aquesta exposició és una activitat addicional del curs Canvi Climàtic.
La paradoxa del desenvolupament, que es va realitzar al novembre i
desembre de 2013, amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació
Internacional

per

al

Desenvolupament,

la

Càtedra

DOW

de

Desenvolupament Sostenible i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de
la URV.
4) Participació en les jornades sobre Turisme
La Càtedra Dow/URV va participar el passat dia 24 de febrer a les
Jornades sobre el Turisme, organitzades per l'Antena del Coneixement
de la URV a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i la URV.
El director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible, el
Dr. Òscar Saladié Borraz, va fer una conferència sobre Turisme i el
Desenvolupament Sostenible. Altres membres d'aquesta universitat
també van participar en temes com:


Polítiques de gestió pública del Turisme. Dr. Juan Antonio
Duro. Catedràtic. Departament d’Economia de la URV. Director
de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV



Fonaments del Turisme Cultural. Jaume Salvat. Professor a la
Facultat de Turisme i Geografia de la URV.



La planificació estratègica, una eina de competitivitat de les
destinacions turístiques. Jordi Calabuig. Professor a la Facultat
de Turisme i Geografia de la URV.
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Totes les ponències es van realitzar a la Sala Bonet Castellana del
Centre Cultural Infant Pere a les 19.30.
5) Exposició: Que 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.
La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, amb la
col·laboració del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU), va elaborar una exposició sobre els antics abocadors
de residus urbans dels diferents pobles de la comarca de la Ribera
d’Ebre. Una exposició que ja ha pogut ser visitada a diferents
poblacions de la Ribera d’Ebre així com també al CRAI del Campus
Catalunya de la URV. Entre els seu objectius es troba el fet de
conscienciar a la població que s’ha de fer una gestió adequada dels
residus per evitar problemes de caràcter ambiental.
Organitzada per part de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament
Sostenible, l’Antena Cultural de Tortosa i el Campus Terres de l’Ebre es
va realitzar l’exposició entre els dies 3 de març i 7 d’abril de 2014. La
seva ubicació va ser el vestíbul del Campus Terres de l’Ebre, i es va
comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa i el Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE).
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6) "V Concurs de Fotografia 2014" de la Càtedra Dow/URV de
Desenvolupament Sostenible
L'objecte d'aquest concurs és estimular la comunitat universitària a
reflexionar sobre la sostenibilitat del nostre entorn, les nostres activitat
i els nostres hàbits a partir de la fotografia. Un concurs que compta
amb la col·laboració de la Facultat de Química de la URV.
En aquesta cinquena edició del concurs de fotografia el lema va ser:
"Producció i consum més sostenibles: els aliments". La temàtica
d'enguany convidava a reflexionar sobre els nostres models de
producció i de consum d'aliments: impactes ambientals de les males
pràctiques i exemples de bones pràctiques que han de conduir a un
desenvolupament més sostenible.
Un total de 64 fotografies es van presentar al V Concurs de Fotografia
de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible. 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, que va comptar amb l'assessorament del
fotògraf Joan Güixens (Güixens Fotografia) del Vendrell.
L'acte d'entrega dels premis va tenir lloc el dimecres dia 2 d'abril durant
la celebració de les VII Jornades sobre Química Verda i va comptar amb
la presència del Dr. Òscar Saladié (Director de la Càtedra Dow/URV de
Desenvolupament Sostenible), el Sr. Alfred Arias (Dow Chemical Ibèrica
a Tarragona) el Dr. Joan Igual (Degà de la Facultat de Química), el Dr.
Xavier López (coordinador de les VII Jornades de Química Verda) i el Sr.
Joan Güixens (Güixens Fotografia del Vendrell).
Els premiats per la seva fotografia van ser:


Primer premi: Marta Nolla Masdeu: Un a un, tots sumem



Segon premi: Raquel Santos Lacueva: ¿Sólo una galleta?



Tercer premi: Clara Margalef Ruana: Alimenta't de sostenibilitat
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7) La

Càtedra

Dow/URV

de

Desenvolupament

Sostenible

patrocina les VII Jornades sobre Química Verda a la Facultat
de Química de la URV (del 2 al 4 d'abril)
L’objectiu de les jornades és fomentar una pràctica de la química
basada en els principis de la Química Verda. Per això, es va proposar
fer un conjunt d’activitats que permetessin gaudir d’un dia no lectiu i al
mateix temps establir debats que ajudessin a desenvolupar criteris en
aquest camp. Es va realitzar a l’Aula 001 de la Facultat de Química del
Campus Sescelades i va comptar com a convidats amb:


Dra. Nora Ventosa: Investigadora de l’Institut de Ciència de
Materials de Barcelona (ICMAB)



Dr.

Òscar

Saladié:

Director

de

la

Càtedra

Dow/URV

de

Desenvolupament Sostenible


Dr. Manuel J. Soriano: Director de R+D (Maystar)



Dr.

Francesc

Puiggròs:

Coordinador

Científics

del

Centre

Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS)


Sr. Jordi Reguant: Responsable del Departament de Recerca (La
Morella Nuts, Grup Barry Callebaut)

8) La

Càtedra

Dow/URV

de

Desenvolupament

Sostenible

coorganitza la 26a edició del Curs Dow/ETSEQ
El dia 8 d’abril va tenir lloc la 26a edició del Curs Dow/ETSEQ, que
aquest any va portar per títol “Creixement econòmic i sostenibilitat. Són
compatibles?”. Van participar un total de 35 estudiants de la URV,
majoritàriament del grau en Enginyeria Química.
La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible ha participat per
segon any consecutiu en aquest curs amb una exposició sobre els
objectius

i

activitats

desenvolupades

des

de

la

Càtedra

de

Desenvolupament Sostenible que ha impartit el seu director, el Dr.
Òscar Saladié, professor del Departament de Geografia de la URV, que
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va incidir especialment en el projecte dels Mòduls Universitaris sobre
Desenvolupament Sostenible (MOUDS)
La ponència marc d’aquest curs, amb el títol “Sostenibilitat, innovació i
tecnologia”, va anar a càrrec del Dr. Jordi Segalàs, sotsdirector de
l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la
Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
El curs es va completar amb un taller/debat per equips en relació als
continguts del documental “La hora 11”. El debat va ser facilitat pel Sr.
Alfred Arias (Dow Chemical Ibérica Tarragona), el Dr. Jordi Gavaldà
(ETSEQ-URV)

i

el

Dr.

Òscar

Saladié

(Càtedra

Dow/URV

de

Desenvolupament Sostenible).
9)

Coorganització del Taller sobre sostenibilització curricular

(PROFI007)
El dimecres dia 7 de maig (9.30-14h) a la Sala de Juntes del Campus
Catalunya va tenir lloc el curs PROFI007 "Taller sobre sostenibilització
curricular", vinculat a la Línia Estratègica número 5 del Pla de Medi
Ambient de la URV.
Els alumnes universitaris, al llarg de la seva carrera acadèmica, han de
superar un determinat nombre de matèries que són avaluades
mitjançant una àmplia gamma de metodologies, a partir de les quals
han de demostrar que han assolit unes determinades competències, ja
siguin específiques de l’ensenyament, nuclears de la universitat o
transversals.
En aquest darrer grup es troba una competència relativa a la necessària
sensibilitat ambiental que han de tenir els alumnes un cop finalitzats
els

seu

estudis

(en

alguns

ensenyaments

de

la

URV

aquesta

competència és específica). És a dir, independentment del camp en què
s’han format i a què es dedicaran professionalment, han de ser
conscients que tant la seva activitat laboral com el seu comportament
com a ciutadans poden tenir repercussions ambientals.
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És en aquest marc de referència que es va plantejar realitzar un taller
introductori sobre sostenibilització curricular dirigit al professorat de la
URV, preferentment a aquells que en les seves assignatures tinguessin
la competència de caràcter ambiental.
El ponent principal del curs va ser el Dr. Jordi Segalàs, sotsdirector de
l'Institut de Recerca de Ciència i Tecnologia Sostenible de la UPC.
També van participar, presentant experiències pròpies de la URV, la
Dra. Susana Borràs, coordinadora del Màster en Dret Ambiental i el Dr.
Carlos Barberà, professor del Departament d'Enginyera Informàtica i
Matemàtiques.
10)

Ajut de matrícula per cursar el Màster de Planificació
Territorial: Informació, Eines i Mètodes

La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible de la Universitat
Rovira i Virgili va convocar un ajut de matrícula per cursar els estudis
del màster universitari de Planificació Territorial: Informació Eines i
Mètodes, durant el curs acadèmic 2014-2015.
La convocatòria va destinada a la captació d'un estudiant que reuneixi
els requisits per accedir als estudis del màster universitari de
Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes que s'imparteixen a
la Facultat de Turisme i Geografia de la URV al campus Vila-seca.
L'estudiant David Azuara va obtenir l'ajut que convoca la Càtedra
Dow/URV de Desenvolupament Sostenible per cursar el Màster

en

Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes de la URV durant el
curs 2014-2015. Graduat en Geografia i Ordenació del Territori a la
URV, l'estudiant desenvoluparà un Treball de Fi de Màster enfocat en
les temàtiques de Medi Ambient i la Sostenibilitat.
11)

Participació al Dia Mundial del Medi Ambient a Tarragona

Dijous dia 5 de juny va ser el Dia Mundial del Medi Ambient i la ciutat
de Tarragona va organitzar diferents activitats entre els dies 3 i 14 de
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juny. El dia 5 a les 19h l'Smart Parc Tabacalera de Tarragona va acollir
l'acte de lliurament dels premis Solutionsim i Sustainabiliy de Dow a
alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Quimica de la URV.
Aquesta activitat va comptar amb el patrocini de la Càtedra Dow/URV
de Desenvolupament Sostenible i la intervenció del director de la
mateixa.
12)

La Càtedra Dow/URV participa al Cap de Setmana del Medi
Ambient a Tivissa (Ribera d'Ebre)

La Càtedra Dow/URV va participar al Cap de Setmana del Medi
Ambient organitzat per l'Ajuntament de Tivissa (Ribera d'Ebre).
El passat diumenge dia 8 de juny a les 19.30 a la sala d'actes de la
Biblioteca Mestre Cabré, el Dr, Òscar Saladié, director de la Càtedra
Dow/URV de Desenvolupament Sostenible, va impartir la conferència
"Fem més sostenible el nostre desenvolupament: la gestió dels residus
municipals".
13) Organització del curs de la Universitat d'Estiu 2014 - Fem
més sostenible el nostre desenvolupament
Entre els dies 30 de juny i 4 de juliol de 2014 va tenir lloc a la Facultat
de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili el curs d’estiu
URV 2014: “Fem més sostenible el nostre desenvolupament”, coordinat
pel

Dr.

Òscar

Saladié,

director

de

la

Càtedra

DOW/URV

de

Desenvolupament Sostenible i professor 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 i el Departament de Geografia de la URVLa Càtedra
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible va concedir un total de 15
beques.
El curs, en el qual hi ha hagut un total de 22 inscrits, va comptar amb
ponents experts en l'àmbit del desenvolupament sostenible, planificació
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territorial, salut, energia, ecologia, arquitectura, mobilitat, educació,
medi ambient o gestió de residus tant de la pròpia Universitat Rovira i
Virgili com també d'altres centres universitaris: Universitat de València,
Universitat Autònoma de Barcelona, Observatori de Salut i Medi
Ambient del Camp de Tarragona, Institut de Ciències del Mar (CSIC),
Oil Crash Observatory, Universitat de Barcelona, Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, TV3, Autoritat
Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, Som Energia, La
Segona Volta, Universitat de Lleida i l’Agència de Residus de Catalunya.
14)

Participació

al

"V

Congreso

Internacional

en

Gobierno,

Administración y Políticas Públicas"
El

Dr.

Òscar

Saladié,

director

de

la

Càtedra

Dow/URV

de

Desenvolupament Sostenible, ha participat al "V Congreso Internacional
en Gobierno, Administración y Políticas Públicas", que ha tingut lloc a
Madrid durant els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre de 2014.
En el marc d'aquest congrés es va presentar una comunicació de la qual
és autor juntament amb Raquel Santos, membre del Grup de Recerca
d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics de la URV, que porta per títol:
"La planificación en materia de residuos municipales en Cataluña:
resultados y objetivos de futuro".
15)

Creació del blog de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament
Sostenible

Des de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible s'ha
impulsat un nou espai de difusió i debat de les noticies i activitats
relacionades amb aquesta. La creació del blog propi de la Càtedra
Dow/URV de Desenvolupament Sostenible, permet tenir accés als
documents e informació mitjançant la web principal i el nou directori on
es podrà comentar i debatre el contingut.
L’adreça és http://catedradowurv.blogspot.com.es/
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16)

Projecte “Píndoles de sostenibilitat”

Elaboració de breus documentals sobre un tema de caràcter ambiental
lligat amb la sostenibilitat del nostre desenvolupament. Un projecte que
s’està realitzant amb la col·laboració de la Unitat de Comunicació de la
Ciència de la URV i del CEICS.
Actualment s’està en procés d’edició del primer documental sobre
l’aigua.
17)

Participació en conferències, debats i tallers

-

Secundària

-

Aules de la Gent Gran

-

Fem recerca

-

Altres

18)

Recull de premsa

 Creixement urbà i sostenibilitat (Font: Diari de Tarragona, 29 de
desembre de 2013)
 Compte amb el canvi d'oli! (Font: Diari de Tarragona, 25 de gener de
2014)
 Participa i digues la teva (Font: Diari de Tarragona, 21 de febrer de
2014)
 L'aigua, una qüestió d'Estat (Font: Diari de Tarragona, 4 de març de
2014)
 Agua y energia (Font: Diari de Tarragona, 22 de març de 2014)
 Quants som realment? (Font: Diari de Tarragona, 21 de maig de 2014)
 20 anys sense abocadors fumejants (Font: Diari de Tarragona, 25 de
setembre de 2014)
Vila-seca, 18 de novembre de 2014
Dr. Òscar Saladié
Director Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible
Universitat Rovira i Virgili
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Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i
director de la Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d’Estudis Jurídics Locals (CEJUL) de
la Universitat Rovira i Virgili (URV).
En relació a la memòria d’activitats corresponents a l’any 2014, 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 2014, 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


Suport a l’organització de la sessió informativa “L’impacte de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local en el règim local de Catalunya” celebrat el 20 de
febrer de 2014 al Palau de la Diputació de Tarragona.
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Organització del Fòrum d’actualització en Dret Local. Seminari de Dret Local, V 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 13 de març de 2014
i va finalitzar el 10 de juliol de 2014, amb un programa de 6 sessions (24 hores
lectives) i 43 alumnes matriculats.



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 20132014 i 2014-2015).



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 2013-2014).



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 (cursos 2013-2014, 2014-2015).



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 (cursos 2013-2014 i
2014-2015).



Direcció en curs de tesis doctorals sobre temes de l’àmbit local: La prevenció de delictes
per la policia local (Jaume González, dir. Josep Ramon Fuentes), L’actuació de l’ajuntament
més enllà del terme municipal (Josep Maria Elorduy, dirs. Manuel i Ballbé i Josep Ramon
Fuentes), El règim jurídic de l’activitat turística dels ens locals (Maria Inés Gil, dirs. Josep
Ramon Fuentes i Judith Gifreu), 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.
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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).
Tesis defensades: Seguridad Urbana. Una perspectiva global centrada en las personas
(Enrique Eduardo Fernández Ferreira, dirs. Antoni Jordà Fernàndez i Joan Josep Pujadas
Muñoz), Qualificació: excel·lent per unanimintat.

- 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).

- Publicacions
Participació en la redacció i direcció del llibre:
 Sanz Rubiales, Íñigo, De la Varga Pastor, Aitana, “Regulación, problemática y régimen
jurídico de los suelos contaminados: especial atención tanto a su declaración, inventario
y sujetos responsables, como a las diversas acciones que cabe emprender con la
finalidad de recuperarlos y repararlos”, en Fernando García-Moreno Rodríguez (Dir.),

Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, Aranzadi, 2014.



Fuentes Gasó, Josep Ramon, Casado Casado, Lucía, “Administración local y medio
ambientel: la reordenación de las competencias ambientales de las entidades locales,
en López Ramon, Fernando (dir.), Observatorio de políticas ambientales 2014, Thomson
Aranzadi, 014.
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Jordà Fernàndez, Antoni, “Alergaciones jurídicas del siglo XVII en Cataluña. La obra
de Josep Ramon. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de la Corona de Aragón, núm
17, 2014.
Jordà Fernàndez, Antoni, Barcelona. Cròniques des de l'Ajuntament. La Gaseta
Municipal, 1914-2014, Imatge i Serveis Editorials, S.A., 2014.
Jordà Fernàndez, Antoni, “Dues ciutats assetjades i una Constitució: Tarragona i
Cadis, 1811-1812” a Tarragona i la Guerra del Francès.

- Altres


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

Tarragona, 11 de juny de 2015.
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Presentació
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 del grup de recerca 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.
ASTERISC i el Departament d’Estudis de Comunicació compten amb alguns dels millors indicadors de la URV pel que
fa a optimització de recursos econòmics i humans, a la seva productivitat científica i a la captació de finançament:
Articles indexats JCR-Web of knowledge (2005-2013)

31

Total sol·licituds presentades a convocatòries competitives (2009-2013)

105

Total sol·licituds aprovades (2009-2013)

48 (8 pendents de resolució)

Total finançament aconseguit (2009-2013)

833.091,95 €

Total acreditacions de membres del grup sotmeses a avaluació (2009-2013)

33

Total acreditacions reconegudes (2009-2013)

20 (9 pendents de resolució)

El conveni per al període 2011-2013, signat per l’exrector de la URV, Francesc Xavier Grau, i pel llavors director
del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Joan Pedrerol, va vèncer el passat 29 de juny de 2014. La
renovació del conveni, pel període 2014-2016, serà signada pel rector Josep Antón Ferré i pel nou director del
Complex Industrial de Tarragona, Josep Francesc Font.
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1 . Docència
1.1 - MASTERDEC
El MASTERDEC és un màster universitari oficial impulsat pel Departament d’Estudis de Comunicació. Compta amb el
suport de la Càtedra d’Excel·lència en Comunicació URV/Repsol i d’ASTERISC, grup consolidat d’investigació en
comunicació.
La particularitat del màster es fonamenta en “l’Experiència MasterDEC”, que l’identifica i el distingeix sobre la base de
tres conceptes: estratègia, internacionalització i personalització. El màster està enfocat a la gestió estratègica de la
comunicació a les organitzacions, institucions i empreses. El seu objectiu bàsic és formar persones responsables i
competents en l’exercici professional i la investigació acadèmica, proporcionant els coneixements adequats als
conceptes, habilitats i valors fonamentals de la comunicació estratègica en entorns complexos. Ofereix un coneixement
dels aspectes clau de la comunicació estratègica, capacitant els alumnes pel seu anàlisi, avaluació, diagnòstic,
planificació i implementació.
L’obtenció del MASTERDEC permet sol·licitar l’accés al programa de Doctorat en Antropologia i Comunicació de la
URV, així com també a qualsevol altre doctorat de les universitats espanyoles.

Professors convidats
Kathy Matilla - Professora de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Ha treballat com a
consultora estratègica de comunicació a Azko, Bridgestone, Gallina Blanca, Firestone, Mahou-San Miguel, Hoechst, La
Caixa, Legrain, Louis Vuitton-Moët-Hennesy, Nokia, Pfizer, Rolex Suisse, Revlon, Satélite ASTRA i el Partit
Demòcrata dels EUA.
Alfonso González Herrero - Director de comunicació i relacions externes d’IBM per
Espanya, Portugal, Grècia i Israel. Professor Associat de la universitat Rey Juan Carlos de
Madrid. Ha treballat a Burson-Marsteller i a Hill&Knowlton a Nova York. És autor del llibre
“Marketing preventivo: la comunicación de crisis en la empresa”.
José Carlos Losada - Professor de Relacions Públiques i Comunicació Corporativa de la universitat de Múrcia. Ha
publicat els llibres “Prensa e Imagen Corporativa”, “Gestión de la Comunicación en las organizaciones” i
“Comunicación en la gestión de crisis”. És consultor de comunicació i imatge per a partits polítics, personatges públics,
institucions i empreses.
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Antonio Castillo - Professor de Relacions Públiques a la universitat de Málaga. Director del
Màster Oficial “Dirección estratégica e Innovación en Comunicación” i el Doctorat “Gestión
Estratégica en Comunicación” de la universitat de Màlaga. Director de l’Instituto de
Investigación en Relaciones Públicas. President de l’Asociación de Investigadores en
Relaciones Públicas (AIRP).
Guillermo Brea - Ha treballat els darrers vint anys assessorant organitzacions públiques i privades en estratègia de
marca i comunicació. Guanyador del Premi Innovar en les edicions de 2008 i 2009 i docent universitari des de 1989. És
director del Postgrau en Identitat Corporativa a la universitat de Buenos Aires.
Francisco Javier Garrido - Ha estat director de programes de MBA a Europa y
Amèrica. És professor convidat de postgraus i MBA a Espanya, Itàlia i els EUA. Ha
estat consultor i col·labora en mitjans de comunicació econòmics com la Harvard
Business Review y Expansión. És autor dels libres Pensament Estratègic i
Comunicació de l’estratègia (Deusto), i de la guia Elegir un MBA 2010-2011, de
Editorial Planeta.
Hugo Pardo Kuklinski - Fundador i Director general d’Outliers School. Director d’Imagine PostDigital 2012.
Investigador del Laboratori de Mitjans Interactius (LMI), Universitat de Barcelona. Autor dels llibres “Geekonomía. Un
radar para producir en el postdigitalismo” i “Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food”. Produeix
digitalismo.com.
David Domingo - Professor de la universitat Lliure de Brussel·les. Va ser president del
Grup de Periodistes Digitals (2004-2006). Va treballar com a responsable d’investigació
de Lavinia, empresa de projectes de comunicació digital (2000-01). Ha realitzat informes
sobre l’evolució d’internet a Catalunya per l’Institut de la Comunicació de la UAB, el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Societat Catalana de Comunicació. Ha
participat en el projecte MediaAct sobre responsabilitat social de les empreses
periodístiques.
Beques
En les diferents edicions del MASTERDEC, la Càtedra URV/Repsol ha finançat beques de 1.500 € per tal de contribuir
al pagament de les matrícules dels candidats sel·leccionats a partir del següents criteris: 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).
Alguns dels alumnes becats han estat els següents:
Bañuls Estruch, Aida
Huialcaleo Mateluna, Maria Pi (Xile)
Marchesi Garcia, Monica Olivia (Veneçuela)
Tunsoiu, Alina-Gheorghita (Itàlia)
Vaianinchenko, Anastasia (Ucraïna)
María Alejandra Arrellaga (Paraguai)
Javier Mayorga (Colòmbia)
Ileana Zeler (Itàlia)
Andrea Szabova (Eslovàquia)
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1.2 - Màster en Continguts Televisius d’Entreteniment
El Màster en Continguts Televisius d’Entreteniment neix de la necessitat de formar els professionals que reclama la
indústria de la televisió, oferint l’oportunitat de fer un aprenentatge especialitzat, amb l’objectiu que la formació
serveixi per crear, desenvolupar i comercialitzar el contingut dels programes de la televisió d’entreteniment. Es tracta
d’aprendre, en definitiva, a fer televisió industrial i de qualitat per a tots els públics: entretinguda, divertida i ben feta.
L’última dècada de la producció televisiva a Espanya i a Europa en general s’ha caracteritzat, des del punt de vista dels
continguts, per l’increment dels formats d’entreteniment. Gèneres com els concursos, els programes divulgatius,
d’humor, els docu-shows, els late-shows, els magazines en totes les seves expressions, els reality shows i els talent
shows ocupen gran part de la graella televisiva dels canals públics i privats. El gènere de l’entreteniment s’ha convertit
en el contingut més important de les televisions generalistes i, per tant, de la producció de les empreses espanyoles
dedicades a l’audiovisual.
El panorama televisiu actual, caracteritzat per la complexitat i els canvis, requereix, d’una banda, alts graus
d’especialització que difícilment poden oferir els estudis de llicenciatura o els actuals graus i, d’altra, un reciclatge
constant dels coneixements per part dels professionals del sector. En aquest sentit, el Màster en Continguts Televisius
d’Entreteniment es proposa com un complement idoni per als actuals estudis universitaris i per als professionals de la
indústria audiovisual que vulguin especialitzar-se en el disseny de continguts i/o la producció i comercialització dels
formats televisius d’entreteniment que, com hem assenyalat, són els que gaudeixen de major demanda.

Aquesta progressiva transformació del mitjà televisiu necessita nous professionals i una indústria forta, amb empreses
molt ben preparades per desenvolupar grans formats i espectacles televisius. Això vol dir que aquestes empreses
necessiten de l’expertesa d’una nova generació de professionals que contribueixin a crear un producte televisiu final de
qualitat i èxit. El Màster en Continguts Televisius d’Entreteniment es preocupa de formar aquests experts, professionals
dels diferents àmbits, que tan poden ser creatius, redactors, guionistes, productors... així com professionals del sector
tècnic, realitzadors, regidors, il·luminadors, tècnics de plató en general.
Cadascú des de la seva formació inicial o professió seguirà els estudis per capacitar-se i ocupar en el futur el lloc de
treball específic, dins de la indústria que crea, desenvolupa i fa programes de televisió.
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Inauguració del curs 2014-2015
Dilluns, 20 d’octubre de 2014, es va inaugurar la segona edició del Màster en Continguts Televisius d'Entreteniment
URV-Gestmusic. L'acte va tenir lloc a les 16.30h., a la sala de vistes del Campus Catalunya (edifici A1, planta 3a.), i va
consistir en una breu benvinguda i les conferències de Tinet Rubira (director de Gestmusic Endemol) i Manuel Palacio
(Universidad Carlos III), que va parlar sobre la importància i la legitimació de la televisió d’entreteniment.
El Màster en Continguts Televisius d’Entreteniment es va posar 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.
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1.3 - Doctorat

MARC
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.

Jornada de doctorat

La I Jornada d’Antropologia i Comunicació, que va tenir lloc dimecres, 26 de març, va presentar als estudiants del
doctorat d’Antropologia i Comunicació diversos projectes de recerca que realitzen els investigadors del
Departament d’Estudis de Comunicació (DEC) i del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
(DAFITS) adscrits al Grup de Recerca en Comunicació ASTERISC, al Grup d’Antropologia Social i al Medical
Anthropology Research Center.
El programa va incloure la presentació de projectes i de resultats d’investigacions sobre temes de mobilitat;
alimentació; memòria i identitat i gènere.
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2. Recerca
2.1 - Projectes
El concurs de la Càtedra ha estat clau per a la realització d’ambiciosos projectes de recerca i per a la consolidació
d’ASTERISC, reconegut com a grup consolidat de recerca en Comunicació per la Generalitat de Catalunya.

Títol del projecte: La gestió de la comunicació en els museus de Catalunya
Investigador/a principal d’aquest projecte: Paul Capriotti
Entitats participants: URV, Universitat UCES de Buenos Aires, ICOM d’Argentina
Duració: 2011
Títol del projecte: L’excel·lència en la comunicació de les organitzacions a l’Estat Espanyol
Investigador/a principal d’aquest projecte: Assumpció Huertas Roig
Entitats participants: URV, Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya,
Ajuntament de Valls
Duració: 2011
Títol del projecte: Medios de comunicación y violencia de género: ¿Catalizadores o elementos de prevención?
Investigador/a principal d’aquest projecte: Iolanda Tortajada
Entitat finançadora: Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Duració: de 2008

fins a 2011

Títol del projecte: Memorias en segundo grado: Posmemoria de la Guerra Civil, el franquismo y la transición democrática en la España
contemporánea
Investigador/a principal d’aquest projecte: Laia Quílez
Entitats participants: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Carlos III, Bates
College, Bucknell University, Universidad Nacional de la Plata.

Referència de la concessió:
CSO2013-41594-P

Títol del projecte: El papel de la metáfora en la definición y percepción social de temas conflictivos. Instituciones, medios de
comunicación y ciudadanos
Investigador/a principal d’aquest projecte: Arantxa Capdevila
Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Cardiff University, Universitat
Pompeu Fabra, Centro de investigación energética medioambiental y tecnológica CIEMAT

Referència de la concessió:
CSO2010-20047

Títol del projecte: El audiovisual español contemporáneo en el contexto transnacional
Investigador/a principal d’aquest projecte: Josetxo Cerdán los Arcos
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duració: de 2011

fins a 2013 (pròrroga fins el 30 d’abril de 2014)
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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
Entitats participants: URV, University of Bath, University of Southampton, 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

Referència de la concessió: FP7KBBE-2009-3-245124

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
Entitats participants: URV, University of Surrey, University of Wales Institute,
Universidad de Málaga, Universidad de Vigo
Duració: de 01/01/2013

Referència de la concessió:
CSO2012-34824

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
Entitats participants: URV, Universidad de Alicante, Universidad de Murcia, Universidad
Rey Juan Carlos, Universidad de Málaga, Universidad de Vigo
Duració: de 01/01/2012

Referència de la concessió:
CSO2011-25163-1

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
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

Referència de la concessió:
CSO2010-20047

fins a (prorrogat a 30/06/2014)
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A continuació s'exposen els resultats de dos dels projectes que han tingut un major ressò no només a nivell acadèmic i
institucional sinó també a nivell públic i mediàtic, gràcies a les activitats de comunicació realitzades.

2.1.1 - Resultats del projecte FoodRisC

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 fluïds, 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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2.1.2 - Mitjans i conflicte
Un seminari al campus Catalunya va servir per presentar els resultats del projecte “La construcción mediática de los
conflictos políticos y territoriales en España. Estudio de los discursos y narrativas”. Aquest estudi ha durat tres anys i ha
comptat amb una dotzena d'investigadors d’ASTERISC i d'universitats catalanes, espanyoles i europees.

Vídeo del projecte.

En la presentació van intervenir entre altres l’investigador principal del projecte, Enric Castelló (URV) i Hugh
O'Donnell, professor de la Glasgow Caledonian University. Durant l’acte, que va tenir lloc el 18 de febrer, es van
debatre alguns suggeriments per al tractament periodístic dels conflictes polítics, resultat del treball de recerca.

"
Més informació: ComCiència URV-CEICS.
Blog del projecte.
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2.2 - Articles
La Càtedra URV/Repsol dóna suport a la publicació d'articles dels investigadors d'ASTERISC en revistes acadèmiques
indexades en bases de dades d'impacte internacional. El suport de la càtedra es concreta en el finançament dels serveis
de correcció d'originals en anglès i en la traducció de textos a aquesta llengua. Aquests són alguns dels articles publicats
recentment:
Autors/res (per ordre de signatura): Tortajada, I., Comas d'Argemir, D.; Martínez, R.
Títol: Inmigración, crisis económica y discursos radiofónicos: hacia un lenguaje excluyente
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Estudios sobre el mensaje periodístico, 20(2)
Any: 2014

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

Autors/res (per ordre de signatura): Prades, J.; Farré, J.; Gonzalo, J.
Títol: Journalists and bloggers. Professional identities and practices in foodrisk/benefits communications in Spain
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Comunicacion y Sociedad,1(XXVII)
Any: 2014

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

Autors/res (per ordre de signatura): Espluga, J.; Farré, J.; Gonzalo, J.; Prades, A.
Títol: Algunos factores que inhiben la movilización social ante el riesgo: el caso del área petroquímica de Tarragona
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 146, 191-216
Any: 2014

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

Autors/res (per ordre de signatura): Quílez, L.
Títol: De aquí a allà, de ayer a hoy: Posmemoria y cine documental en la España y la Argentina contemporáneas
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Olivar. Revista de Literatura y Cultura Españolas, 20
Any: 2014

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

Autors/res (per ordre de signatura): Moragas, C.
Títol: Repudiating Feminism. Young women in a neoliberal world
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, 6 (1), 160-162.
Any: 2014

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

Autors/res (per ordre de signatura): Pieter Rutsaert, Zuzanna Pieniak, Áine Regan, Áine McConnon, Margôt Kuttschreuter, Mònica Lores, Natàlia
Lozano, Antonella Guzzon, Dace Santare, Wim Verbeke
Títol: Social media as a useful tool in food risk and benefit communication? A strategic orientation approach
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Food policy, 46 (2014), 84-93.
Any: 2014

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

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
Índex d’impacte (SCI/SSCI): JCR 2012

Clau (A: article, R: review): A
Quartil i àrea (SCI/SSCI): 0,439

Altres índexs de qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte): SCOPUS, CARHUS+
ISSN: 1386-6710
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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

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

Índex d’impacte (SCI/SSCI): JCR 2012

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): Willem, C., Araüna, N., Crescenzi, L. and Tortajada, I.
Títol: Girls on Fotolog: Reproduction of gender stereotypes or identity play?
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Interactions: Studies in Communication and Culture, 2: 3. Págs. 225-242.
Any: 2012

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

Autors/res (per ordre de signatura): Capriotti, P.
Títol: Las Vegas en Los Monegros: evaluación de la cobertura mediática del impacto económico y social de un proyecto de negocio desde la
perspectiva de la comunicación corporativa
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Estudios sobre el mensaje periodístico, 18(1). Pàgs. 305-320
Any: 2012

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

Autors/res (per ordre de signatura): Martínez, I.J; Aguado, J.M.; Tortajada, I.
Títol: Managing the unbalanced: gendered mobile appropiation, identity boundaries and social role coordination
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Feminist Media Studies
Any: 2012

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

Autors/res (per ordre de signatura): Tortajada, I.; Willem, C.; Crescenzi, L.; Araüna.; Tellado, Il.
Títol: Fotologs and love Socialisation processes. A conventional or a transformative model of sexuality and relationships?
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): eYouth: Balancing between opportunities and risks. Pàgs. 215-232.
Any: 2012

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

Autors/res (per ordre de signatura): Capriotti, P.; Pardo Kuklinski, H.
Títol: Assessing dialogic communication through the Internet in Spainsh Museums
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Public Relations Review
Any: 2012

Clau (A: article, R: review): A
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Títol: Advertising stereotypes and gender representation in social networking sites
Revista (títol, volum, pàgina inicial- final): Comunicar, 41, 177-186
Any: 2013

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

Índex d’impacte (SCI/SSCI): JCR 2012

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
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
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2.3 - Llibres i capítols de llibres
2.3.1 - Llibres
2.3.1.1- Cartografías del 23-F
Autors: López, F.; Castelló, E.
Títol: Cartografías del 23-F. Representaciones en la prensa, la televisión, la
novela, el cine y la cultura popular.
Pàgines: 272
Editorial: Laertes.
Referència: Isbn: 978-84-7584-953-9
País: Espanya
Any: 2014
Encara que al 2014 el fallit cop d’Estat de febrer de 1981 és per quasi la meitat
dels espanyols un esdeveniment històric més aviat borrós a la memòria, el “23-F”
no ha deixat de funcionar com a icona cultural de la Transició i del nou Estat
democràtic. El relat del 23-F amb els seus herois i malvats continua avui explicant
i justificant alhora èxits i fracassos, encerts i errors. Sempre allà, sempre a punt per
un nou reciclatge.
Els capítols que formen aquest llibre tenen l’objectiu comú de tractar l’anàlisi de la
producció cultural al voltant del 23-F, indagant en el que aquesta producció pot ensenyar-nos sobre l’Espanya on es
realitza i es consumeix. En aquest sentit, omple un buit important. Tot i la gran quantitat de coses que s’han escrit sobre
el 23-F des de perspectives periodístiques, històriques i polítiques, faltava un estudi del 23-F com a icona i mite
cultural. Aquest volum supleix aquesta mancança amb un compendi d’assajos que s’acosten a la vegada a l’impacte de
l’esdeveniment històric a la cultura i a la manera com aquesta cultura digereix els fets, creant relats quotidians que són
fonamentals per entendre l’Espanya dels darrers 30 anys.

2.3.1.2- Teoria de la comunicación de riesgo

Autors: Farré, J.; Gonzalo, J. L.
Títol: Teoría de la comunicación de riesgo
Pàgines: 194
Editorial: UOC
Referència: Isbn: 978-84-9788-445-7
País: Espanya
Any: 2011
El llibre estudia el risc com a forma de comunicació i tracta de la seva
institucionalització i professionalització, de les expectatives dels beneficis i de la
proliferació de les pors. La proposta prioritza l'estudi del risc com a forma de
comunicació, tractant la institucionalització i professionalització de la comunicació
de risc, les expectatives dels beneficis i la proliferació dels mitjans com a mediadors
de canvis sociopolítics de gran abast que mereixen ser desenterrats. Es proposa un
full de ruta orientat a construir una teoria de la comunicació de risc substantiva,
capaç d'inspirar projectes d'investigació d'acord amb les societats mediades i mediatitzades pròpies del nostre entorn
tecnològic i científic global. La reconsideració dels efectes dels mitjans obre horitzons inexplorats cap a la comunicació
social, científica i institucional. Ens dirigim a investigadors que aposten, en els nostres temps incerts, per la centralitat
comunicativa. Les diferències culturals en la gestió del risc i la por com a forma de comunicació a les nostres societats
mediades globals marcaran els temes estratègics de l'agenda mundial a les pròximes dècades.
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2.3.1.3- La mediatización del conflicto político

Autors: Castelló, E.
Títol: La mediatización del conflicto político. Discursos y narrativas en el contexto
español
Pàgines: 248
Editorial: Laertes
Referència: Isbn: 978-84-7584-879-2
País: Espanya
Any: 2012
Aquest llibre és fruit del projecte “La construcción mediática de los conflictos
políticos y territoriales en España. Estudios de los discursos y narrativas.”, i
presenta una sèrie d’articles sobre la cobertura de conflictes polítics i territorials a
Espanya. Les investigacions apliquen l’anàlisi de marcs interpretatius, discursos i
narratives a diferents mostres de contingut, sobretot de premsa. S’analitza la
cobertura mediàtica de les declaracions de polítics sobre el model d’Estat; la
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya i la
manifestació del 10J; la informació sobre (i)legalització dels partits abertzales; les
temptatives de reforma de l’Estatut gallec; la pugna pel trasllat dels “papers de Salamanca” a Catalunya i els béns sacres
de Lleida a Barbastre; la prohibició de les corrides de toros a Catalunya i les controvèrsies per l’activitat de les
seleccions autonòmiques. El treball col·lectiu va precedit d’un marc teòric sobre la mediatització del conflicte polític i
l’estudi del discurs dels mitjans. En conjunt, el llibre és una referència ineludible tant pels estudiosos de la comunicació
i del discurs, com pels interessats en la política, en les relacions públiques i en el periodisme, així com per tot tipus de
lectors inquiets davant el context polític actual a l’Estat de les autonomies.

2.3.2 - 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
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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
Autors: Araüna, N.; Tortajada, I.; Capdevila, A.
Títol: Interacciones adolescentes en las redes sociales: el frágil manejo de la popularidad
Editorial: Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.
Referència: Huertas, A.; Figueras, M. (Eds.) Audiencias juveniles y cultura digital. 161-174
País: Espanya
Autors: Moragas, C.
Títol: Discurs, metàfores i valors emprats pels actors polítics pro-sobiranistes en la construcció de la Catalunya
independent a Twitter
Referència: Actes del II Congrés de Comunicació Política de Catalunya.
País: Espanya
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2.4. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies
Aquesta revista, publicada per l’editoral britànica Intellect 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.
L’enfocament de la CJCS és multidisciplinari, publicant articles que tracten directament o a través d’un marc
comparatiu la història dels mitjans de comunicació, els mitjans i les polítiques culturals, l’audiència i els estudis de
recepció, identitats culturals i nacionals, els discursos dels mitjans, la comunicació intercultural, l’esport i els mitjans, el
llenguatge i els usos que en fan els mitjans, els nous mitjans i internet, estudis de gènere, cinema, cultura popular, els
mitjans i les indústries culturals, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i el patrimoni cultural.

La CJCS té una periodicitat semestral i conté articles peer-reviewed, notes de recerca i comentaris, esdeveniments
contemporanis, tendències i debats, entrevistes, documents clau i ressenyes de llibres. El seu objectiu general és
difondre i estimular l’interès acadèmic en els camps abans esmentats. Comptant que el primer número es va publicar
l’octubre de 2009, ja se n’han publicat onze corresponents a sis 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).
Turisme (special issue 3.2, Tourism & Communication: place brands, identities and new trends).
Gènere (special issue 4.2, Gender relations in the media. Conflicting pictures and new represantional
practices).
Comunicació alimentària (special issue 5.2, Communication and food for health benefits. Negotiating
meanings in networked times).
Esports (vol. 6.2)

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.
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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

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 i el bloguer Txaber Allué (El Cocinero Fiel) durant la presentació a l’aula magna del Campus
Catalunya
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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2.5 - Congressos
2.5.1 - Organització de congressos
2.5.1.1- Congrés AE-IC - C+R! 2012
El congrés de l’Associació Espanyola d’Investigació de Comunicació (AE-IC) es va gestar durant tot l’any 2011 i va
reunir a la URV, del 18 al 20 de gener de 2012, prop de 400 investigadors i acadèmics experts en l’àmbit “Comunicació
i risc”. Va ser objecte d’interès preferent del congrés la discussió sobre conceptes com ara la societat del risc, les
relacions entre la por col·lectiva i els discursos polítics, la percepció del risc i les propostes d’intervenció comunicativa
i d’harmonització de bones pràctiques per a l’enfortiment del diàleg i les tecnologies en xarxa, la comunicació de
proximitat i els mitjans.

L’impacte d’un congrés d’aquestes característiques és clarament justificable pel
fet que ha esdevingut un aparador gairebé exhaustiu de la millor recerca en
l!àmbit de la comunicació a nivell d!Espanya, Portugal i Amèrica Llatina, atès
que tots els investigadors i investigadores actius en aquest camp hi van ser
presents i van presentar els resultats dels projectes en què estan treballant.
El Congrés va situar la URV i Tarragona en l’epicentre internacional del binomi
comunicació i risc. El reconeixement científic de la recerca exposada i
l’indiscutible nivell d’internacionalització queda reforçat pel fet que els tres
ponents convidats a les sessions plenàries van ser personalitats de reconegut
prestigi a nivell internacional: el professor Romàn Gubern, catedràtic emèrit de la
Universitat Autònoma de Barcelona, el professor emèrit de la Université Paris
VIII, Armand Mattelart, i el professor de la University of Arizona, David L.
Altheide.
L!ingent nombre de comunicacions rebudes, la pluralitat de sessions organitzades
i els fòrums oberts de debat van mostrar la consolidació i riquesa de la
comunicació en la promoció de l!intercanvi científic.

David Altheide, durant la seva intervenció.
FOTO: Xavi Jurio
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En aquest sentit, es va veure plenament acomplert l’objectiu inicial amb què es plantejava el congrés: esdevenir una
trobada d’investigadors de la comunicació amb l’objectiu de millorar la comprensió dels processos que intervenen en la
construcció social del risc.

Una de les taules rodones amb la participació de Mònica Terribas.

En la mateixa línia, el congrés va comptar amb la participació activa de la Confederación Iberoamericana de
Asociaciones Científicas y Académicas de la Comunicación (CONFIBERCOM), que agrupa associacions nacionals i
regionals de recerca de la comunicació de la Península Ibèrica i Amèrica Llatina, com la pròpia AE-IC, l’Asociación
Latinoamericana de Investigación de la Comunicación (ALAIC) i la Federación Latinoamericana de Facultades de
Comunicación (FELAFACS).

A la dreta, Román Gubern i, a l’esquerra, Armand Mattelart, tots dos homenatjats en el congrès

A més de la publicació del llibre d’actes, per a la difusió del congrés es van utilitzar diferents enllaços a internet. En la
difusió del congrés es va destacar el logotip de la càtedra, com a patrocinadora, per sobre de la resta dels
col·laboradors. Per a més informació sobre la difusió del congrés als mitjans de comunicació es poden consultar els
següents enllaços.
Web del congrés: http://www.aeic2012tarragona.org/esp/home.asp
Enllaç als vídeos: http://vimeo.com/36004560
Web de l’AE-IC: http://www.ae-ic.org/esp/home.asp
Web de la càtedra: http://www.urv.cat/catedres/catedra_comunicacio/index.html
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2.5.1.2- Workshop Food for Health
El Grup de Recerca ASTERISC va participar en el projecte europeu FoodRisC (Food Risk Communication. Perceptions
and communication of food risks/benefits across Europe: development of effective communication strategies), que va
començar el 01/06/2010 i va finalitzar el 31/05/2013 (Call: FP7-KBBE-2009-3; Scientific area: Food, Agriculture and
Fisheries, and Biotechnology).

Per donar visibilitat al projecte, reivindicar la importància que té la comunicació en les polítiques de seguretat
alimentària i avançar en la investigació, el Departament d’Estudis de Comunicació va organitzar els dies 8 i 9 de
novembre l’International Workshop Communicating Food for Health Benefits, celebrat a l’aula magna del Campus
Catalunya de la URV. La Càtedra va destacar per sobre la resta d’institucions i entitats que van col·laborat en
l’organització d’aquest esdeveniment.

El workshop va comptar amb més d’un centenar de participants inscrits, 15 dels quals van sol·licitar el reconeixement
d’1,5 crèdits lliures i la resta es van inscriure en altres modalitats (estudiants, investigadors i professionals del sector
agroalimentari).
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Entre els assistents va destacar la participació d’investigadors del projecte FoodRisC procedents de la Gran Bretanya,
Irlanda, Bèlgica i Portugal. El workshop es va desenvolupar segons estava previst tant pel que fa als horaris com a les
presentacions dels ponents previstes en el programa:

El dijous, 8 de novembre, en la jornada sobre Social media and journalism culture, van intervenir:
- En la secció Innovative blogging experiences and best communicative practices: Txaber Allué (El cocinero
fiel) i Sonia Riesco (Food Trend Trotters).
- En la secció Communicating Science for Health: Pere Estupinyà (El ladrón de cerebros, Massachussets
Institute of Technology) i Javier Sampedro (El País).
- En la secció Food, science and society: Mabel Gràcia (DAFITS) i Cinta Bellmunt (IPHES)
- En la secció Food for health communication in our networked time: Sonia Riesco (AZTI-Tecnalia), Jordi
Prades (DEC-URV) i Mònica Lores (DEC-URV)
L’endemà, divendres 9 de novembre, els ponents van ser:
- En la secció EU food for health research: What about communication? : Jordi Cartanyà (Campus
d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud), Laura Smillie (European Food Safety Authority), Lucía Tarro
(EDAL-URV) i Francesc Puiggròs (Centre Tecnològic de Nutrició i Salut).
- En la secció Research on food benefits and risks communication: Aine McConnon (UCD, Dublin), Pieter
Rutsaert (Ghent University) i Julie Barnett (Brunel University, London).
Els assistents van completar la seva participació en el workshop amb la visita a l’exposició FoodPhoto Festival, que va
mostrar 20 fotografies originals d’autors de Suècia, Itàlia, Alemanya, França i altres països, a més d’un video amb
reproduccions de més fotografies participants en aquesta mostra artística. El FoodPhoto Festival és una mostra biennal
que reuneix fotògrafs professionals de tot el món especialitzats en el menjar per presentar els seus treballs, compartir
experiències, conèixer les darreres tendències, trobar socis per nous projectes i participar en conferències i tallers.

Roland Persson (Sweden)

Francesca Moscheni (Italy)

Award winner FOODPHOTO 2011

Award winner FOODFEATURE 2011
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2.5.2 - Participació en congressos
La Càtedra dóna suport a la difusió internacional de la recerca del personal docent i investigador adscrit a ASTERISC
mitjançant el finançament de participacions en congressos internacionals. De fet, una de les tasques associades a la
Càtedra es correspon a la internacionalització de la producció científica generada des del Departament d’Estudis de
Comunicació. Aquestes són algunes de les contribucions a congressos en el període 2011-2014.
Autors: Huertas, A.; Ariste, S.; Pritchard, A.; Morgan, N.
Títol: Analysing congruence and dissonance in place brand communication: the case of Barcelona Tipus de
participació: Ponència
Congrés: 2nd Place Branding Conference, 20-22 gener
Ciutat: Bogotà
País: Colòmbia
Any: 2011
Autors: Huertas, A.
Títol: Análisis de la comunicación en el ámbito rural
Tipus de participació: Presentació de comunicació
Congrés: VI Congreso internacional de investigadores en relaciones públicas: oportunidades en tiempos de crisis
Ciutat: Vigo
País: Espanya
Any: 2011
Autors: Huertas, A.
Tipus de participació: Membre del comitè científic
Congrés: VI Congreso internacional de investigadores en relaciones públicas: oportunidades en tiempos de crisis
Ciutat: Vigo
País: Espanya
Any: 2011
Autors: Capriotti, P.
Títol: Evaluating Media Reputation of a Business Project
Tipus de participació: Ponència
Congrés: 6º Congreso internacional de Investigación y Relaciones Públicas. AIRP (Asociación de Investigadores en
Relaciones Públicas), 5-6 maig
Ciutat: Pontevedra
País: Espanya
Any: 2011
Autors: Tortajada, I.; Farré, J.
Títol: Documentos para el debate: convocatorias de proyectos.
Tipus de participació: Sense especificar
Congrés: Simposio AE-IC (Asociación Española de Comunicación)
Ciutat: Madrid
País: Espanya
Any: 2011
Autors: Huertas, A.; Lozano, N.; Ordeix, E.
Títol: Análisis y verificación del Índice de Excelencia de James Grunig. ¿Sigue vigente su teoría?
Tipus de participació: Presentació de comunicació
Congrés: III Congreso Internacional de la AE-IC !Comunicación y riesgo!
Ciutat: Tarragona
País: Espanya
Any: 2012
Autors: Huertas, A.
Títol: Comunicación digital, redes sociales y comunicación organizacional
Tipus de participació: Moderador
Congrés: III Congreso Internacional de la AE-IC !Comunicación y riesgo!
Ciutat: Tarragona
País: Espanya
Any: 2012
Autors: Capriotti, P.; Pardo, H.
Títol: La comunicación diálogica de los museos de Cataluña en Internet
Tipus de participació: Presentació de comunicació
Congrés: III Congreso Internacional de la AE-IC !Comunicación y riesgo!
Ciutat: Tarragona
País: Espanya
Any: 2012
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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

Autors: Tortajada, I.; Willem, C.; Araüna, N.
Títol: Double Standards and Gendered Criticism in Social Networking Sites
Congrés: Gender in focus:(new) trends in media. University of Minho
Ciutat: Braga Any: 2014
Autors: Araüna, N.; Willem, C.; Tortajada, I.
Títol: Femininities in Popular Music: Women in Spanish Music Videos
Congrés: Gender in focus: (new) trends in Media. University of Minho
Ciutat: Braga Any: 2014
Autors: Farré, J.
Títol: Food for thought at EU: eating meanings in tackling health's risks
Congrés: 82e Congrès ACFAS (Association francophone pour le savoir)
Ciutat: Montreal Any: 2014
Autors: Castelló, E.
Títol: Televisión y conflicto. La cobertura de la manifestación independentista de Barcelona en 2012
Congrés: Congreso Internacional de la AE-IC “Espacios de Comunicación
Ciutat: Bilbao Any: 2014
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Autors: Prades, J.
Títol: The mediatization of the environmental conflict: communication and meaning-making processes of risks and
benefits
Congrés: 12th International Union for Conservation of Nature-Academy of Environmental Law Colloquium
Ciutat: Tarragona Any: 2014
Autors: Prades, J.
Títol: FoodRisC (Food Risk Communication-Percepción y comunicación de riesgos y beneficios alimentarios en
Europa: desarrollo de estrategias de comunicación eficaces
Congrés: Primera Jornada de Antropología y Comunicación, URV
Ciutat: Tarragona Any: 2014
Autors: Prades, J.
Títol: La comunicación institucional de la seguridad alimentaria en la UE: organizaciones y consumidores en el
entorno 2.0
Congrés: IV Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación
Ciutat: Bilbao Any: 2014
Autors: Prades, J.
Títol: La comunicación de beneficios y riesgos alimentarios en el entorno 2.0
Congrés: XI Congreso de AECOC de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ciutat: Madrid Any: 2014
Autors: Quílez, L.
Títol: Memorias en segundo grado: Posmemoria de la guerra civil y el franquismo en la España del siglo XXI
Congrés: Proyecto Banco de Santander - URV). I Jornada de Antropología y Comunicación
Ciutat: Tarragona Any: 2014
Autors: Moragas, C.
Títol: Recortes e identidad. Comparación de las estrategias persuasivas en la campaña electoral de las elecciones al
Parlament de Catalunya de 2010 y de 2012.
Congrés: Encuentro Internacional de Comunicación Política organitzat per l'Asociación de Comunicación Política
(ACOP). Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Bilbao
Ciutat: Bilbao Any: 2014
Autors: Moragas, C.
Títol: Comunicació en ciències de la salut: alumne mentor. Reforç de competències de comunicació i ètica en l’àmbit de
la salut a través de la producció i visualització de simulacions en format de vídeo.
Congrés: VIII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) organitzat per l'Associació
Catalana d'Universitats Públiques. Universitat Rovira i Virgili.
Ciutat: Tarragona Any: 2014
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3 . Divulgació
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.

3.1 - CEICS: Nobel Campus
El
Campus
d’Excel·lència
Internacional
Catalunya Sud va organitzar, de l’1 al 4 de juliol
del 2012 al Centre de Convencions de
PortAventura, el «Southern Catalonia Nobel
Campus», una trobada que va reunir sis premis
Nobel de química, científics d'alt nivell i líders
d’R+D+I d’empreses de l’àmbit de la química.
Sota el lema «Chemistry for life», el Nobel
Campus té l’objectiu de generar una interacció
intensiva entre els premis Nobel i els joves
investigadors que hi participen, en un entorn que
permet el diàleg i l’intercanvi formal i informal
d’experiències i coneixements.

Es van seleccionar 100 joves investigadors (estudiants de màster,
doctorat i postdoctorat) del CEICS, d’universitats, d’instituts i de
centres de recerca de Catalunya, d’Espanya i de la resta d’Europa.
Aquests joves van tindre l’oportunitat de conviure amb sis premis
Nobel de química.

La Càtedra URV/Repsol va participar en el Nobel Campus amb la realització d'entrevistes als Nobel participants
i a altres científics rellevants. A més, també va produir un videoblog sobre aquesta trobada científica
internacional.
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Alguns d’aquests joves van poder defensar el
seu treball de recerca davant dels Nobel i
rebre el feedback sobre el projecte en què
estan treballant. Els sis premiats amb el
màxim reconeixement científic mundial són
Sidney Altman, Ryoji Noyori, Karl Barry
Sharpless, Aaron Ciechanover, Richard R.
Schrock i Ada E. Yonath.
La inauguració del Nobel Campus la va fer
un altre premi Nobel, en aquest cas
d’Economia. Es tracta de Finn E. Kydland,
economista i professor universitari noruec
guardonat amb el premi Nobel l'any 2004.
Kydlland és expert en la teoria econòmica i
l'economia política i ha desenvolupat les
seves àrees principals de recerca al voltant
dels cicles econòmics, la política monetària i
fiscal i l'economia laboral.
Tots els vídeos disponibles al canal de Vimeo del CEICS Nobel Campus

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 va impulsar el 2013. Al llarg dels darrers anys la
càtedra ha guanyat impacte i notorietat al web 2.0 gràcies a la col·laboració amb els perfils de ComCiència URVCEICS a Facebook i Twitter. 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 anys (2014-2016).
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3.2 - Setmana de la Ciència
La Càtedra URV/Repsol col·labora des de 2013 amb ComCiència en l'organització de la Setmana de la Ciència. Les
activitats dutes a terme han estat el seminari Maitre de comunicació científica i Ciència al Teatre (2013) i l'exposició
Som la pera (2014).
3.2.1 Seminari Maitre
La Càtedra URV/Repsol va col·laborar en 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 de 2013. 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.

Maitre reconeix la importància de donar als investigadors les eines que els professionals dels mitjans de comunicació
especialitzats fan servir per adreçar-se al seu públic. Els seminaris de Maitre es basen en una formació multimèdia feta a
mida, a través dels punts més importants que els investigadors han de tenir en compte a l’hora d’interactuar amb els
mitjans de comunicació. D’aquesta manera, la seva recerca en comunicació serà molt més fàcil.

Amb el recolzament de periodistes professionals, els tallers de
Maitre es caracteritzen per ser seminaris pràctics pels seus
participants. A més de les pròpies sessions de formació, Maitre
té l’objectiu de fomentar el debat, la discussió i el diàleg entre
els investigadors participants i els periodistes que formen part
dels tallers. Tots els cursos estan dissenyats exclusivament per
als científics nutricionistes, que reben tutoria per part de
periodistes experimentats en el sector.
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3.2.2 Ciència al teatre
En col·laboració amb ComCiència, la Unitat de Comunicació Científica de la URV-CEICS, la càtedra ha participat en
l’organització de diverses activitats de la Setmana de la Ciència. En la Setmana de la Ciència de 2013 (15-24 de
novembre), 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.

L’espectacle científic i els doctorands que van participar en el concurs Vols saber què investigo?

Pel que fa a la Setmana de la Ciència 2014, la Càtedra va participar un cop més a la jornada de Ciència al Teatre amb
l’Exposició Som la Pera. Vídeo
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3.2.3 Exposició Som la pera
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3.2.4 - Concurs Famelab

La Càtedra URV/Repsol va donar suport als investigadors de la URV que es van
animar a participar en aquest concurs. FameLab és un concurs internacional de
monòlegs científics que va néixer el 2005 i que compta amb una fase espanyola
des de 2013. El seu principal objectiu és fomentar la divulgació de la ciència
identificant, formant i donant a conèixer nous talents, nous portaveus entre els
qui treballen en ciència, a través d'un format innovador: el monòleg científic.
Els aspirants han d'enregistrar en vídeo un monòleg en castellà que tingui com a
base un tema científic o tecnològic, amb una durada màxima de 3 minuts.
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3.3 - Promoció de la càtedra URV/REPSOL
L’equip de suport a la Càtedra Repsol ha realitzat vídeos promocionals de la Càtedra, d’ASTERISC, del MASTERDEC
i del DEC, entre altres treballs audiovisuals.
Actualització del web amb la secció “MASTERDEC Experience” i vídeos promocionals

!

#
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Canal de Vimeo del Departament d’Estudis de Comunicació de la URV.
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4 . Transferència de coneixement
La càtedra URV/Repsol ha fet els darrers anys un esforç per transferir a l’empresa el coneixement que genera, de
manera que aquest no es limiti al món acadèmic. En aquest sentit destaquen dues activitats: d’una banda,
l’assessorament en comunicació al projecte europeu EYTO; de l’altra, la presentació dels resultats del projecte
FoodRisC a les principals empreses del sector agroalimentari.
4.1 - Projecte EYTO
El projecte European Youth Tackling Obesity (EYTO) 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 són els participants en aquest projecte de dos anys de durada.

Revista URV, nº 20, pàg. 11, novembre 2013

El projecte 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. A Catalunya, han estat cinc
joves reusencs els sel·leccionats en el projecte. Ells mateixos han triat el nom de la campanya: Som la pera

D’esquerra a dreta: Adrià, Èlia, Andrea, Nerea i Cassandra

En una jornada de formació prèvia a l’inici de la campanya, els adolescents han adquirit coneixements sobre
alimentació, màrqueting social i comunicació 2.0 i s’han mostrat entusiasmats pel fet de ser ells mateixos els qui puguin
idear una campanya dirigida als seus companys. Tots els alumnes tenen altes expectatives pel que fa a la col·laboració
dels seus companys i esperen que la resposta sigui bona.
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A més de tractar-se del primer projecte internacional de conscienciació sobre nutrició i salut fet per i per a joves a
Catalunya, una altra particularitat de la iniciativa és que està basada en el màrqueting social, el que significa que
compleix els vuit criteris bàsics d’aquest tipus d’accions: Orientació a la població (adolescents), Comportament (estils
de vida saludables), Teoria del comportament (marc teòric), Motivació (crida a l’acció), Intercanvi (cost-benefici del
canvi de comportament), Competició (barreres per canviar el comportament), Segmentació (alumnes de primer a quart
d’ESO de Reus) i participació (implicació de l’entorn).
Per motivar de forma activa l’adquisició d’hàbits de vida saludable, els cinc joves proposaran reptes setmanals als seus
companys d’institut i a tots aquells altres que s’hi vulguin sumar mitjançant la pàgina de Facebook de la campanya
https://www.facebook.com/somlapera. També involucraran les seves famílies i institucions públiques, associacions i
entitats ciutadanes.

Els cinc líders de la campanya a Londres a la primera trobada amb la resta de participants europeus
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4.2 - Congrés AECOC
La Càtedra URV/Repsol va participar en el XI Congrés de Seguretat Alimentària i Nutrició d’AECOC (Asociación
Española de Codificación Comercial), que va comptar amb l’assistència de prop de 200 professionals de les principals
firmes del sector a nivell estatal: Applus, Bimbo, Campofrío, Carrefour, Chupa Chups, Coca Cola, Danone, DIA, El
Corte Inglés, Eroski, Gallina Blanca, Mercadona, Nutrexpa i Proquimia, entre altres.

"

"

"

"
FOTOS: Moments de la presentació “Barreras y oportunidades para la comunicación de los beneficios y los riesgos alimentarios en la
era 2.0” i del debat posterior a la conferència.
Més informació: Web AECOC
Programa
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5 . Altres activitats
5.1 - Experiència de periodista
Després de l’èxit de les primeres jornades (febrer-març de 2009), la Càtedra va renovar el
suport a la celebració del cicle de conferències “Experiència de Periodista”, organitzades
pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Departament d’Estudis de Comunicació de la
URV i la Fundació Caixa Tarragona. Les conferències van ser impartides pels següents
professionals:
* Josep Cuní, “De la ràdio a la TV”.
* Xevi Xirgo, “Del Punt a l’Avui”.
* Rosa Maria Calaf, “Un món més petit”.
* Xavier Grasset i Llúcia Oliva, “El periodisme del futur”.
A més, Llibert Teixió va inaugurar l’exposició “Imatges 2010. El fotoperiodisme de les
comarques de Tarragona”.
El cicle de conferències va comptar amb 74 alumnes inscrits, 69 dels quals en la modalitat de reconeixement d’1,5
crèdits lliures.

L’any 2014 les conferències es van celebrar del 8 al 15 de maig del 2014 al Campus Catalunya de la
URV. L'objectiu del cicle és reflexionar sobre el món de la comunicació i el periodisme
Els periodistes Fàtima Llambrich, Antoni Bassas i Josep Martí Gómez van participar en aquesta edició
del cicle de conferències Experiència de periodista organitzat per la Demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, amb el patrocini de Repsol i la col·laboració dels estudis de Comunicació de la
Universitat Rovira i Virgili (URV).
La periodista d’informatius de Televisió de Catalunya Fàtima Llambrich va inaugurar el cicle dijous 8 de
maig; El 9 de maig va ser el torn del popular comunicador Antoni Bassas ; i el dia 15 hi va participar Josep
Martí Gómez , veterà periodista amb quasi mig segle de professió a les espatlles.
L’objectiu del cicle de conferències és que reconeguts professionals dels mitjans de comunicació posin a
l’abast dels estudiants de Comunicació, i del públic en general, la seva visió del món de la comunicació i la
vivència personal del procés d’informació pública.
Aquest cicle es du a terme ininterrompudament des de l’any 2009, i ha comptat amb la participació de Xavier
Graset, Josep Capella, Ferran Espada, Josep M. Martí, Pilar Aymerich, Joan Salvat, Milagros Pérez Oliva,
Jordi Basté, Pepe Baeza, Josep Cuní, Rosa M. Calaf, Xevi Xirgu, Llibert Teixidó, Màrius Serra, Carles
Capdevila, Rafael López-Monné, Raquel Sans, Antoni Coll i Ramon Besa.
Dijous, 8 de maig de 2014. Aula 501 Campus Catalunya
URV. 19 hores.
Fàtima Llambrich (L’Ametlla de Mar, Tarragona, 1980)
Llicenciada en Periodisme (2002) i en Criminologia (2009)
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en
Seguretat i Prevenció (2011). La seva carrera professional
s’ha desenvolupat a Televisió de Catalunya. Treballa des de
l’any 2003 com a ENG als serveis informatius de TV3, on
està especialitzada en temes d’àmbit policial i judicial.
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Divendres, 9 de maig de 2014. Aula 501 Campus Catalunya
URV. 10 hores.
Antoni Bassas (Barcelona, 1961)
Forma part de l’equip directiu del diari Ara. Va debutar en el
periodisme davant dels micròfons de Ràdio Joventut, als 16
anys. Quan en tenia 20, el va fitxar Joaquim Maria Puyal
perquè s'integrés a l'equip de les transmissions de Futbol en
català, de Ràdio Barcelona. Tots dos radiofonistes van fer el
salt a Catalunya Ràdio. L'etapa com a comentarista esportiu la
va tancar el 1995, després de més de 800 partits narrats en català, per dirigir El matí de Catalunya Ràdio
durant 14 temporades consecutives.
Bassas ha treballat també intensament a la televisió. Va ser, per exemple, guionista i presentador de
concursos com Tres pics i repicó i El joc del segle . A la temporada 1998-1999 va codirigir i presentar Aquest
any, cent!, una sèrie que repassava la història del FC Barcelona. L'humor ha estat present en bona part de la
seva activitat professional: ell va ser, per exemple, un dels creadors de la versió radiofònica de l'Alguna
Pregunta Més? Entre 2009 i 2013 va ser corresponsal de Televisió de Catalunya a Washington.

Dijous, 15 de maig de 2014. Aula Magna Campus Catalunya
URV. 19 hores.
Josep Martí Gómez (Morella, Castelló, 1937)
Exerceix el periodisme des de 1966. Al llarg de la seva trajectòria
ha tractat tots els gèneres: l'entrevista i el reportatge, la crònica
política i la cultural, la corresponsalia –durant cinc anys va ser
corresponsal a Londres de la Cadena SER– i l'actualitat a través de
pinzellades en les quals es combinava la informació amb l'opinió a
través de les seccions diàries Diari d'un reporter a les pàgines
d'opinió de La Vanguardia i, al costat de Josep Ramoneda, en El Bestiari, d'Hora 25, conduït per Carlos
Llamas. Ha col•laborat també a La Ventana de Gemma Nierga i és autor d'una desena de llibres.
Ha estat guionista de la realitzadora Mercè Vilaret en la sèrie televisiva Mujeres para una época. En
l’actualitat col·labora amb Javier del Pino a A vivir que son dos días (Cadena SER), i forma part de la
Lamentable Penya, un grup heterogeni de persones que, entre altres coses, publica el blog col•lectiu
lamentable.org.

40

5.2 - Taller de periodisme digital Guia Repsol

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

41

5.3 - Factoria 2.0 + El microones

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

D’altra banda, el 2012, Tarragona Ràdio (96.7 FM) va emetre setmanalment de 18 h. a 19 h. el magazine
cultural El Microones, un taller de ràdio, dissenyat, produït i realitzat per alumnes dels Estudis de
Comunicació de la URV.
Aquesta iniciativa permet als alumnes de Comunicació
crear un programa radiofònic que ofereix continguts
culturals i d!oci adreçats a un públic jove. El Microones
també pot escoltar-se online a través de les webs de
Tarragona Ràdio i del Departament d’Estudis de
Comunicació i, a més, se’n pot fer un seguiment
mitjançant les xarxes socials Facebook i Twitter i al blog.
Amb la coordinació de la professora Marta Montagut,
d!àmplia experiència professional en el disseny i direcció
de programes de ràdio, els alumnes tenen l’oportunitat de
copsar les rutines de producció reals del mitjà radiofònic,
tenir una difusió pública de la seva feina i gaudir del
control creatiu del programa. L’equip el van formar
Adrià Recasens i Yasmina Armesto, com a conductors,
juntament amb Guillem Andrés, Adriana Blanco, Arnau
Curto, Meritxell Bayarri, Adrián Batiste, Laura Baixauli,
Adrià Morte, Laura Márquez, Fabio Marchi i Arnau Pla.

http://elmicroones.blogspot.com
https://twitter.com/ElMicroones
https://www.facebook.com/pages/El-Microones/111643405626653
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5.4 - Graduació d’estudiants
Promoció 2006-2011
Com ha fet amb les promocions 2003-2008, 2004-2009 i 2005-2010, la Càtedra ha patrocinat els actes de graduació dels
alumnes de Publicitat i Relacions Públiques i de Periodisme de la promoció 2006-2011. L’acte va tenir lloc el 10 de
juny de 2011 a l’Aula Magna del Campus Catalunya de Tarragona. Els padrins van ser: per a Periodisme, Rosa Maria
Calaf, presidenta del Centre Internacional de Premsa de Barcelona; per a Publicitat i Relacions Públiques, Montserrat
Grau, degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.

Promoció 2007-2012
El director del diari Ara, Carles Capdevila, va ser el padrí dels estudiants de 5è curs dels Estudis de Comunicació de la
URV que es van graduar com a llicenciats en Periodisme i en Publicitat i Relacions Públiques. L’acte de graduació va
tenir lloc divendres, 15 de juny de 2012 a les 19h a l’Aula Magna de la Facultat de Lletres del Campus Catalunya i va
ser patrocinat per la Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació.
Promoció 2008-2013 / 2009-2013
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.
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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Promoció 2010-2014
Els alumnes dels Estudis de Comunicació de la URV van celebrar el 5 de
juny de 2014 l’acte de graduació (estudiants de Periodisme, Publicitat i
Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual de la promoció
2010-2014).
L’acte va tenir lloc a l’Aula Magna del Campus Catalunya de la URV. El
padrí dels titulats va ser el Cap del Departament de Direcció i Estratègia
Política de l’Ajuntament de Barcelona, Dani Gámez, que els va animar a
fer valer la formació apresa per vèncer les dificultats de trobar feina.
Gámez va explicar als nous graduats la seva experiència, animant-los a
explotar el seu talent per tal de fer-se un lloc al món periodístic.
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.

MEMORIA D’ACTIVITAT

2014

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 2014.
Com es veurà es donen detalls sobre els programes i els participants obtinguts.
Dins del marc de les activitats, les propostes de l’any 2014 s’han centrat
fonamentalment en oferir divulgació, informació, de temes d’interès estratègic i
formació en el camp econòmic. Fruit d’aquesta motivació s’han organitzat
jornades, aquest any molt focalitzades en el món de l’empresa, com un seminari
sobre control de gestió i factors clau de l’èxit de l’empresa o un sobre projectes
d’inversió empresarial i finançament extern per exemple, o bé la conferència
sobre el present i el futur del turisme a les Terres de l’Ebre a càrrec de la Directora
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Marian Muro. Tenint
en compte les necessitats del territori, s’ha organitzat el II 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
tres 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 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 i ocupació.
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 2014 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, participant per exemple en grups de
treball de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre o en el projecte
intercultural de formació i ocupació de l’Ajuntament de Tortosa.
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. Seminaris “PROJECTES D’INVERSIÓ
EMPRESARIAL I FINANÇAMENT EXTERN:
CRITERIS IMPORTANTS DE SELECCIÓ”
- 13 de febrer, 26 de febrer -

7

Fitxa tècnica
Característica
Objectiu

Públic objectiu
Ponència

Sessió de seminaris.
El primer objectiu ha estat donar a conèixer els criteris que han de complir els
projectes per a rebre finançament de les entitats bancàries. El segon ficar a
l’atenció del públic objectiu l’existència dels Vivers d’Empreses de les Terres de
l’Ebre.
Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.
Agents econòmics, institucions, administracions públiques i estudiants.
Dr. Pere Segarra , director de la Càtedra d’Emprenedoria Creació d’Empreses,
Facultat d’Economia i Empresa, URV.

Assistència

20

Mitjans de
comunicació

Ebre Digital, Cadena Ser, Agencia Catalana de Noticies, Més Ebre i Canal 21.

Difusió CELiR

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.

Entitats
col·laboradores

Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, IDECE, Ajuntament de Flix,
Ajuntament de Gandesa, Viver d’Empreses del Montsià, Centre d’Empreses La
Ribera, Casal de Joventut Gandesa.

8

2. PRESENTACIÓ BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE LA
CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES DE
L’EBRE, 4t Trimestre 2013
- 5 de març-

9

Fitxa tècnica
Característica

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.

Objectiu

Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.

Públic objectiu

Agents econòmics, institucions i administracions públiques i estudiants.

Ponència

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

Assistència

24

Mitjans de
comunicació

Ebre Digital, Cadena Ser, Agencia Catalana de Notícies, Més Ebre i Canal 21.

Difusió CELiR

Entitats
col·laboradores

en

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,
Consell Comarcal Terra Alta.

Ajuntament de Gandesa,

10

3. Jornada “LA BANCA I EL FINANÇAMENT
DE L’ECONOMIA TERRITORIAL”
- 28 d’abril -

11

Fitxa tècnica
Característica

Jornada.

Objectiu

Conèixer de primera mà la situació del crèdit dedicat a l’economia local.
Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.

Públic objectiu

Agents econòmics, institucions i administracions públiques i estudiants.

Ponència

Xavier Cañado Fernandez, Banc Santander, Mercè Caballé, CaixaBank, Joan
Marín, BBVA.

Assistència

20

Mitjans de
comunicació

Ebre Digital, Cadena Ser, Agencia Catalana de Noticies, Més Ebre i Canal 21.

Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

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, IDECE.

12

4. II FÒRUM D’OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA
TERRES DE L’EBRE
- 8 de maig -

13

14

Fitxa tècnica
Característica

Fòrum d’ocupació, ficant en contacte als estudiants que finalitzen les carreres
que ofereix el Campus Terres de l’Ebre amb el sector privat i públic.

Objectiu

Oferir oportunitats de treball als estudiants
Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.

Públic objectiu

Agents econòmics, institucions, administracions públiques i estudiants.

Ponència

Activitats orientades a facilitar la comunicació entre el públic objectiu.

Assistència

240

Mitjans de
comunicació

Ebre Digital, Cadena Ser, Agencia Catalana de Noticies, Més Ebre i Canal 21.

Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

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,
IDECE.

Ajuntament de Gandesa,

15

5. PRESENTACIÓ INFORME D’ECONOMIA
LOCAL I REGIONAL TERRES DE L’EBRE
2013
- 8 de maig -

16

Fitxa tècnica
Característica

Informe anual analític de l’economia del territori.

Objectiu

Transferència de coneixement sobre l’evolució econòmica del any 2013.

Públic objectiu

Administracions públiques: ajuntaments, diputacions, consells comarcals, teixit
empresarial del territori i estudiants.

Ponència

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

Assistència

46

Mitjans de
comunicació

Ebre Digital, Cadena Ser, Agencia Catalana de Noticies, Catalunya Radio,
Imagina Radio i Diari de Tarragona.

Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

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.

17

6. PRESENTACIÓ BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE LA
CONJUNTURA LOCAL A LES TERRES DE
L’EBRE, 1r Trimestre 2014
- 16 de maig -

18

Fitxa tècnica
Característica
Objectiu

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.

Públic objectiu

Agents econòmics, institucions i administracions públiques i estudiants.

Ponència

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

Assistència

14

Mitjans de
comunicació

Ebre Digital, Cadena Ser, Agencia Catalana de Noticies, Més Ebre i Canal 21.

Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

en

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 Deltebre.

19

7. Jornada “EBREBIOSFERA: LA
SOSTENIBILITAT COM A ESTÍMUL PER AL
DESENVOLUPAMENT”
- 27 de juny –

20

Fitxa tècnica
Característica

Jornada de participació

Objectiu

Conèixer les oportunitats i reptes del desenvolupament de l’ Ebrebiosfera al
territori.
Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.

Públic objectiu

Agents econòmics, institucions i administracions públiques i estudiants.
Taula rodona Ebrebiosfera: Un model agrari per a les Terres de l’Ebre:
Joan Montesó, responsable de la Unió de Pagesos
Manolo Sanmartín, copropietari del celler Bàrbara Forés
Miquel Fàbregues, president Cambra Arrossera Amposta
Manel Lleixà, president de Soldebre
Ramon Carles, aqüicultor
Modera Josep Estrada, ex gerent de la Cooperativa Soldebre.
Ponència: Joan Domènech Ros, president del consell de Protecció de la Natura
i l’Institut d’Estudis Catalans.

Ponència

Taula rodona Ebrebiosfera i la gestió del patrimoni:
Sisco Vidal, director Parc Natural del Delta de l’Ebre
Rafael Balada, director Parc Natural dels Ports
Pepa Subirats, responsable Museu de la Pauma
Carles Ibàñez, cap del programa Ecosistemes aquàtics de l’Irta
Alex Farnós, director generant del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre
Modera Pere Josep Jiménez, coordinador de la Reserva Natural de Sebes
Taula rodona Ebrebiosfera, un dinamitzador del turisme de les Terres de l’Ebre
Albert Folch, adjunt direcció Patronat de Turisme a les Terres de l’Ebre
Rafel Lopez, expert en ecoturisme Universitat Rovira i Virgili
Eli Bonfill, sòcia empresa Plàncton
Josep Bertomeu Polet, gerent Empresa Tradicions, Natura i Turisme
Jaume Boldú, president Xatsebre
Pasqual Chacón, president Confederació de Comerç de les Terres de l’Ebre
Modera Josep Moragrega, gerent del Pla de Foment turístic de Tortosa

Assistència

34

Mitjans de
comunicació

Ebre Digital, Cadena Ser, Agencia Catalana de Noticies, Més Ebre i Canal 21.

Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

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.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Grup 2027.

21

8. PRESENTACIÓ BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE LA
CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES DE
L’EBRE, 2n Trimestre 2014
- 15 de setembre -

22

Fitxa tècnica
Característica
Objectiu

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.

Públic objectiu

Agents econòmics, institucions i administracions públiques i estudiants.

Ponència

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

Assistència

16

Mitjans de
comunicació

Radio Mora d’Ebre, Cadena Ser, Ebre Digital i Canal 21

Difusió CELiR

Entitats
col·laboradores

en

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 d’Ascó

23

9. Seminari “CONTROL DE GESTIÓ I
FACTORS CLAU D’ÈXIT A L’EMPRESA”
- 2 i 9 d’octubre -

24

Fitxa tècnica
Característica

Seminari.

Objectiu

Transferència i formació en temes d’empresa.

Públic objectiu

Agents econòmics, institucions i administracions públiques i estudiants.

Ponència

Sr. Fernando Campa, URV Departament Gestió d’Empreses
Sra. Mª Jesús Blasco, AFCA Assessoraments

Assistència

70 a Flix, 12 a Montsià i 20 a Tortosa

Mitjans de
comunicació

Cadena Ser, Ebre Digital i Canal 21

Difusió CELiR
Entitats
col·laboradores

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. Un altra via de difusió han estat les xarxes socials.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Consell Comarcal del Montsià,
Ajuntament de Gandesa, Tortosa Innova, Centre d’Empreses la Ribera

25

10.

Conferència “PRESENT I FUTUR DEL
TURISME A LES TERRES DE L’EBRE”
- 28 d’octubre -

26

Fitxa tècnica
Característica

Conferència.

Objectiu

Transferència i formació d’especialitat en temes de turisme. Anàlisi de la situació
actual del turisme a les Terres de l’Ebre

Públic objectiu

Empreses dedicades al sector turístic, institucions i administracions públiques i
estudiants.

Ponència

Sra. Marian Muro Ollé, Directora General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya

Assistència

85

Mitjans de
comunicació

TV3, Canal 21, Ebre Digital.

Difusió CELiR

Entitats
col·laboradores

La Càtedra d’Economia Local i Regional ha realitzat per la seva part la difusió a
tots els agents econòmics relacionats amb el turisme i a les administracions
públiques de les Terres de l’Ebre. Un altra via de difusió han estat les xarxes
socials.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa.
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11. XVII Trobada d’Economia de les Terres
de l’Ebre “FUTUR I QUALIFICACIONS EN
EL MERCAT LABORAL”
- 13 de novembre –

28

29

Fitxa tècnica
Característica

XVII edició de la Trobada d’Economia i Empresa, organitzada per la Facultat
d’Economia i Empresa, Departament d’Economia.

Objectiu

Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.

Públic objectiu

Alumnes, investigadors, agents econòmics, institucions i administracions
públiques i estudiants.

Ponència

Carlos Garcia Serrano, professor titular del Departament d’Economia de la
Universitat d’Alcalà.
Taula rodona: Santi Roselló, president de PIMEC Terres de l’Ebre, M. Isabel
Serret, directora Manpower Amposta, David Queralt, secretari USOC Terres de
l’Ebre i Lluïsa Fernàndez, directora l’OT de Tortosa.

Assistència

89

Mitjans de
comunicació

Ebre Digital, Cadena Ser, Agencia Catalana de Noticies, Més Ebre i Canal 21.

Difusió CELiR

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.

Entitats
col·laboradores

Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Cambra de Comerç de Tortosa,
Campus Terres de l’Ebre.
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12. PRESENTACIÓ BUTLLETÍ D’ANÀLISI DE
LA CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES
DE L’EBRE, 3r Trimestre 2014
- 20 de novembre-

31

Fitxa tècnica
Característica

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.

Objectiu

Transferència del coneixement aplicat de l’economia cap al territori.

Públic objectiu

Agents econòmics, institucions i administracions públiques i estudiants.

Ponència

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

Assistència

15

Mitjans de
comunicació

Ebre Digital, Cadena Ser, Ràdio Televisió Ulldecona, Més Ebre i Canal 21.

Difusió CELiR

Entitats
col·laboradores

en

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 d’Ulldecona.
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13. Workshop sobre POLÍTIQUES DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA LOCAL:
DISCUCCIÓ I ANÀLISI D’EXPERIÈNCIES
- 15 de desembre-

33

Fitxa tècnica
Característica

Workshop

Objectiu

Fòrum de debat sobre algunes de les principals polítiques de promoció
econòmica local i on s’analitzaran diferents casos i experiències.

Públic objectiu

Agents econòmics, institucions i administracions públiques.
Ponència: Josep Maria Canals, coordinador de la Xarxa d’Observatoris del
Desenvolupament Econòmic de la província de Barcelona.
Ponència: Josep Maria Piñol, tècnic de la URV i expert en planificació
estratègica.

Ponència

Atracció empresarial, emprenedoria i seguiment de les empreses en àmbits
locals:
Agus Juan Camps Castell, tècnic Àrea de dinamització econòmica de
l’Ajuntament d’Ulldecona
Joan Ramón Benaiges, responsable del Viver d’Empreses de Vandellós i
l’Hospitalet
Patricia Domínguez, tècnica del Viver d’Empreses Baix Ebre Innova S.L
Laia Benaiges Monné, promotora i gestora de l’Espai la Magrana de Valls i
membre de la XECC
Política formativa en àmbits locals i aproximació a les necessitats de les
empreses
Montserrat Pagès, Mas Carandell de Reus
Toia Segarra i Narcisa Vericat, Centre de Formació Ocupacional de Tortosa
Oriol Ferré, responsable de Montsià Actiu, consell Comarcal del Montsià

Assistència

30

Mitjans de
comunicació

Ebre Digital, Cadena Ser, Més Ebre i Canal 21 i Canal TE

Difusió CELiR

Entitats
col·laboradores

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.
Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de l’Ampolla.
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14.

FITXES D’EVOLUCIÓ LABORAL PER
MUNICIPIS 2014

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 Batea.

•

Fitxa Evolució laboral municipi l’Ametlla de Mar.

•

Fitxa Evolució Laboral municipi de Sant Carles de la Ràpita.

•

Fitxa Evolució Laboral municipi de Flix.

•

Fitxa Evolució Laboral municipi de L’Ampolla.

•

Fitxa Evolució Laboral municipi de Ulldecona.

•

Fitxa Evolució Laboral municipi de Gandesa.

•

Fitxa Evolució Laboral municipi de Roquetes.
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15.

INFORME D’ECONOMIA LOCAL I
REGIONAL 2014

Durant l’any 2014 la Càtedra d’Economia Local i Regional ha elaborat junt
amb els seus col·laboradors l’Informe d’Economia Local i Regional 2014,
que es presentarà públicament durant aquest any.
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Càtedra d’Inclusió Social. Universitat Rovira i Virgili

Memòria d’activitats Curs 2014-2015
Contacte:
Campus Catalunya
Av. Catalunya,35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 558 350
cinclusiosocial@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/index.html
Equip de la Càtedra:
Dra. Carme Borbonès Brescó, Directora Honorífica
Dr. Angel Belzunegui Eraso, Director
Dr. Francesc Valls Fonayet, Tècnic

1. Recerca
La Càtedra d’Inclusió Social continua participant en les següents recerques:
1.1 Recerca Discapacitat i Pobresa. Finançada per Fundación ONCE, que té prevista la
seva finalització l’any 2015.
1.2 Recerca Acció social de l’Església i la seva contribució a la cohesió social,
Finançada per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya, que té prevista la seva finalització al novembre de 2015.
1.3 Coordinació científica del projecte Encyclopédie des Migrants, presentat a l’UE
amb partenariat d’universitats franceses i espanyoles.
1.4 Recerca GLAS: Gender, Lifelong Learning and Social Class. Finançada per la
Comissió Europea. Lifelong Learning Programme. Birkbeck, University of London
(Regne Unit); ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid (Països Baixos);
Hogeschool Zuyd (Països Baixos); Universidade Aberta (Portugal).
1.5 Recerca I:CUD. Internet Creatively Unveliling Discrimination. Finançada per la
Comissió Europea. Programa Fundamental Rights and Citizenship. Associació
CEPS per a la creació d'estudis i projectes socials (Espanya); Think Tank Européen
Pour la Solidarité (Bèlgica); Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo
(Itàlia); Collage Arts (Regne Unit); Fundatia PACT - Parteneriat pentru Actiune
Comunitara si Transformare (Romania).
1.6 VII Informe FOESSA, on la Càtedra d’Inclusió Social és responsable d’un capítol
de la publicació, entorn a l’impacte de la pobresa per raó de gènere.

2. Transferència de coneixement
2.1 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
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a més dinamitza els quatre grups de treball, el 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 Participació com a institució membre de la Taula de la pobresa energètica.
Dia: Diverses trobades al llarg de l’any 2014
Lloc: Diferents seus dels Ajuntaments de Tarragona i Reus
Descripció: La Taula de la pobresa energètica és un espai institucional orientat a la
recerca d’alternatives i solucions per garantir l’accés al subministrament energètic per
les famílies que tenen dificultats per fer front al pagament. Es constitueix el maig de
2014 i hi formen part, a més de la Càtedra, els Ajuntaments de Tarragona i Reus, la
Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana del Consum, l’Institut Català d’Energia,
representants de les principals companyies subministradores, la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat, entre altres.
Participants: Ajuntaments de Tarragona i Reus, així com diverses entitats i organismes
socials del territori.
2.4 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.
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3. Formació
3.1 Curs Per una nova economia: equitat i justícia social, organitzat conjuntament
entre la Càtedra d’Inclusió Social i el Centre de Cooperació al Desenvolupament 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.).
- Primera sessió. Presentació del curs i ponència “Economia del bé comú”, a càrrec de
Francisco Álvarez (consultor).
- Segona sessió. Taula rodona amb Mercè Pidemont i Xavier Martínez (Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca) i Jesús Carrión (Col·lectiu Ronda i Col·lectiu RETS).
- Tercera sessió “Balanç social – Economia solidària”. Participació de Joan Ramon
Sanchís (Universitat de València), Lluís Carreras (Universitat Rovira i Virgili), Joseba
Polanco (Confederació de Cooperatives de Catalunya) i Ruben Suriñach (Xarxa
d’Economia Solidària).
- Quarta sessió. Participació de 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 I Càpsula formativa “10 anys construint sector”.
Dia: 5/11/2014
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Lloc: Campus Catalunya - URV
Descripció: En col·laboració amb ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) s’organitza
la primera de les tres càpsules formatives orientades al coneixement en acció social i
dirigides a estudiants i professionals de l’àmbit social. La primera càpsula va a càrrec de
Joaquim Sabater (Observatori del Tercer Sector) i Vivian Cano (coordinadora territorial
d’ECAS Tarragona).
Participants: 60.
Novembre de 2014.
3.3 “Els dijous cooperactius: Noves formes d’activisme social, política i acció”.
Lloc: Facultat de Medicina de la URV
Dies: 20/11/2014; 27/11/2014; 04/12/2014
Descripció: Cicle de conferències obertes al públic en general que s’ha realitzat, en
col·laboració amb el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, els
mesos de novembre i desembre de 2014. Aquest cicle dóna la possibilitat de conèixer
les diferents visions sobre les noves formes d'activisme social, política i acció.
Considerem que, amb el context actual, a nivell nacional i internacional, de canvis de
paradigma, mobilitzacions i una societat en constant moviment, és important fer arribar
a la nostra comunitat universitària, i a la societat en general, una aproximació del que
passa a nivell social, el per què i el com de tot plegat, des de diferents perspectives,
plantejaments i posicions. S’han realitzat tres xerrades:
- Primera sessió. Sessió inaugural. “Conflictes contemporanis. Desigualtat i
governança”, a càrrec d’Arcadi Oliveres (UAB),
- Segona sessió. Presentació de la campanya Oxfam-Intermón “Acabem amb la
desigualtat extrema: és l’hora de canviar les regles”. Amb Francesc Mateu
(Director d’Oxfam-Intermón Catalunya), Eduard Sagrera (Oxfam-Intermón),
Xavier Coca (URV).
- Tercera sessió. Sessió de cloenda. Taula rodona: “Els moviments socials en el
context global. Noves formes d’activisme social”, amb Xavier Joanpere, Jordi
Calvo (Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs) i Albert Sales (UPF).
Participants: 70.
3.4 Cicle de cinema “El cinema per a canviar el món”.
Lloc: Casal de la Dona – Reus
Dies: 26/11/2014; 03/12/2014; 09/12/2014; 17/12/2014.
Projecció de 4 pel·lícules vinculades a les formes d’activisme social (Juan Nadie, La
chinoise; Pan y Rosas, La Batalla de Seattle) i debat al voltant de la temàtica del cicle.
En col·laboració amb el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària i
amb l’Aula de Cinema de la URV.
Participants: 30.
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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.

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

4.2 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 20062011, 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.
4.6 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.

6. Quadre resum
7

Núm. Descripció
1
Transferència de coneixement
2
Formació
3
Divulgació científica
Total de les activitats organitzades

Participants
60
280
170
510

Nota: s’incorporen només les activitats on els ponents hi han anat en representació de la Càtedra (no
s’inclouen, per tant, aquelles on han participat per la seva condició de professorat de la URV)
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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS
DESENVOLUPADES PER LA
CÀTEDRA D’HABITATGE
CURS 2013-2014
http://housing.urv.cat/
Campus Catalunya
Av. Catalunya,35 – 43002 Tarragona
housing@urv.cat
Tel. 977 558724

Director: Dr. Sergio Nasarre Aznar
Sots-directora: Dra. Estela Rivas Nieto
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Introducció

1. INTRODUCCIÓ
La Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va ser creada
pel Consell de Govern de la Universitat l’11 de juliol de 2013, constituïda el
18 desembres de 2013 i la presentació oficial es va realitzar el 19 de febrer
de 2014.
És el resultat de la recerca i els projectes que sobre habitatge es venien fent
des de l’àmbit jurídic des de l’any 1996 i que venen sota els auspicis del
Grup de Recerca d’Accés a l’Habitatge de la URV (dit grup va estudiar de
forma interdisciplinària el fenomen de l’habitatge i, especialment, l’anàlisi
legal de les estructures jurídico-privades dels ordenaments jurídics català,
espanyol i europeu que hi afecten).

La Càtedra té com a objectiu crear una plataforma estable en recerca,
docència i transferència de coneixements en matèria d’habitatge des d’un
punt de vista interdisciplinar i internacional. És la primera d’aquestes
característiques a Catalunya i una de les primeres a tota Espanya.

Foto de la presentació oficial de la Càtedra 19 de febrer de 2014

2

Memòria 2013-2014

Objectius

2. OBJECTIUS DE LA CÀTEDRA
Tres són els objectius de la càtedra:
1. En primer lloc, impulsar els treballs de recerca centrats a nivell
local, nacional i internacional.
1.1 A l’habitatge té lloc el desenvolupament individual i familiar de la
persona, és a dir, és un espai que garanteix el lliure desenvolupament de la
personalitat. En aquest punt es plantegen diversos reptes en l’actualitat,
com poden ser els següents:
- L’habitatge social en lloguer, és a dir, com gestionar l’habitatge públic
de la manera més eficient possible tot possibilitant al ciutadà amb menys
recursos un habitatge digne i adequat. La realitat ens mostra que els parcs
públics d´habitatge són deficitaris i, per tant, es fa palesa la necessitat de
professionalitzar i fer viables aquests parcs.
- Analitzar la manera d’optimitzar les formes de tinença immobiliària en
l’actualitat, com són per exemple la propietat, la propietat horitzontal, el
lloguer, l’aprofitament per torns de béns immobles d’ús turístic, les
cooperatives d’habitatge, el dret de superfície o el cens emfitèutic. En
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.

3

Memòria 2013-2014

Objectius

- 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)

3. PARTNERS
La càtedra d’habitatge té els següents partners. Quatre són fundacionals i
els altres quatre s’han afegit en el procés post-fundacional (desembre 2013febrer 2014).

Secretaria d’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya-Agència de
l’Habitatge (FUNDACIONAL)

Cambra de la Propietat Urbana de
Tarragona (FUNDACIONAL)
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Col·legi de Notaris de Catalunya
(FUNDACIONAL)

Ajuntament de Tarragona-SMAHUSA
(FUNDACIONAL)

Col·legi de Registradors de la
Propietat i Mercantil d’Espanya
(pendent signatura)

Ajuntament de Reus
(pendent signatura)

Consejo General de Colegios de
Administradores de Fincas de
España
(pendent signatura)
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Col·legi d’APIs de Tarragona
(pendent signatura)

Finalment, té un acord trianual amb
la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, Ministerio de
Fomento per l’encàrrec d’estudis,
essent el primer per a 2014 sobre
els lloguers a Europa a la llum de la
Llei 4/2013.

4. CONSELL ASSESSOR
Es va constituir el Consell Assessor de la Càtedra amb els següents
membres:
-

Sr. Javier Burón, gerent a Urbania ZH Gestión

-

Prof. Dr. Peter Boelhower, Director de l’OTB (Onderzoek voor de
gebouwde omgeving)

-

Sr. Guillem Fernández, expert en habitatge.

-

Dr. Padraic Kenna, professor a la National University of Ireland

-

Prof. Dr. Jesús Leal, catedràtic de Sociologia de la Universitat
Complutense de Madrid.

-

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

-

Sr. Xavier Climent, arquitecte.
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5. RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES PER LA CÀTEDRA
DURANT EL 2013-2014
5.1 RECERCA
5.1.1 CONFERÈNCIES IMPARTIDES
1.- Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència ad hoc, “Tenencias
intermedias en derecho español”, a la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Gobierno de España, a Madrid,
16 d’octubre de 2013. Nombre de participants: 25
2.-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.
Nombre
de
participants:
200.
http://www.congresoeficienciaenergetica.com/
3.- Héctor Simón Moreno va impartir la conferència “La vivienda com a dret
humà”; i Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència que porta per títol
“Decisions judicials a favor de la vivienda”. 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.
Nombre de participants: 50
4.- Elga Molina Roig ha impartit la conferència 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. Nombre de participants: 15
4.- Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència “Formas alternativas de
acceso a la vivienda”, Al Curso servicios locales de vivienda, organitzat per
la Diputación de Barcelona, Barcelona, 5 de febrer de 2014. Nombre de
participants: 60
5.- Estela Rivas Nieto va impartir a conferència “Las Sociedades Anónimas
Cotizadas del Mercado Inmobiliario (SOCIMIS), Jornada sobre la Ley
4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas, 12 de febrero de 2014, organitzades pel Instituto Vasco de
Administración Pública (IVAP), a través de la Escuela Vasca de Estudios
Territoriales y Urbanos (EVETU), amb col·laboració amb la Vice consejería
de Vivienda del Departamento de Empleo y Políticas sociales del Gobierno
Vasco. Al mateix acte també va participar Sergio Nasarre Aznar va impartir
la conferència, “Políticas de alquiler en Europa”. Nombre de participants: 50
7
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6.- Sergio Nasarre Aznar va participar a les “Sesiones sobre crisis
internacional y armonización del derecho hipotecario en Europa”,
Universidad de Cambridge, 13 febrero de 2014, en el Departament
d’Economia Inmobiliaria.
7.- Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferencia “Los arrendamientos
urbanos en una perspectiva comparada”, en el marca del Debate coyuntura
inmobiliaria, organitzada per l’Asociación de Promotores Inmobiliarios del
Tarragonés. A Tarragona, el 27 de març de 2014. Nombre de participants:
50
8- Sergio Nasarre Aznar va impartir la conferència convidada titulada El
marco jurídico del derecho a la vivienda”, a la Jornada sobre Vivienda
organitzada conjuntament l’Ajuntament de Reus i l’Associació de veïns de
Reus. 24 abril de 2014. Nombre de participants: 60
9- Sergio Nasarre Aznar va participar al l Study Space de la Universidad de
Georgia. La seva conferència convidada va portar per títol “The EU Reaction
to Over-Indebtedness”; relatiu a es mesures espanyoles i europees per
evitar el sobre endeutament familiar i facilitar l’accés a l’habitatge.
Barcelona, 8 de maig de 2014. Nombre de participants: 50.
http://law.gsu.edu/metrogrowth/3240.html

Intervenció del Dr. Juli Ponce, organitzador del Study Space
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10.- Sergio Nasarre va participar en el congrés de FEANTSA en Madrid. Juny
2014. Nombre de participants: 150.
http://www.feantsa.org/spip.php?article3176&lang=en
11.- Sergio Nasarre va impartir la conferència Sobre les clàusules sol i les
males practiques bancaries en el Col·legi d’avocats de Terrassa. Terrasa, 6
de juny 2014. Nombre de participants: 50.
http://terrassainforma.com/2014/06/tertulia-vermut-sobre-la-clausula-solal-col%E2%80%A2legi-dadvocats-de-terrassa/
12.- Sergio Nasarre Aznar, va impartir la conferència "The 2007 Credit
Crunch and its impact on Housing. A Civilian Perspective", on es van
destacar els trets comuns entre els països mediterranis, en concret, MaltaEspanya, que va generar un interessant debat amb jutges, acadèmics i
professionals assistents. Universitat de Malta, 15 juliol 2014. Nombre de
participants 60.
5.1.2 COMUNICACIONS A JORNADES, CONGRESSOS, WORKSHOPS
1. Blanca Deusdad Ayala va participar en el Workshop COST Action IS1102
Social services, welfare state and places realitzat a la Universidad de
Islandia, Reykjavik 3-6 de juny 2013. Presentació preliminar de l’article
Older Adults, Housing Accessibility And Consequences of the Economic
Crisis. Nombre de participants: 80
2. Blanca Deusdad Ayala va participar a les Jornadas de Local stakeholders.
COST Action IS1102 Social services, welfare state and places “Un futuro
deseable para las personas mayores del mañana con actores locales”. URV,
Tarragona, 12 de setembre 2013. Nombre de participants: 70.
http://www.cost-is1102-cohesion.unirc.it/national-pages/spain/tarragonaaction-unit
3. Blanca Deusdad Ayala va participar par en el Workshop COST Action
IS1102 Social services, welfare state and places realitzat a la Universidad
de Galati, 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. Nombre de
participants: 80
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4.- Héctor Simón Moreno va participar amb la contribució “La cátedra de
vivienda de la Universidad Rovira i Virgili y los problemas actuales de la
vivienda en Cataluña y España", en la Jornada COST WG2 WORKSHOP dins
el “COST Action SOS Cohesion- Social services, welfare state and places:
Workshop
and
open
local
seminar”
(http://www.cost-is1102cohesion.unirc.it/),
concretament
en
el
“WG2.4.
Housing
and
neighbourood”. El Workshop ha tingut lloc a la Facultat d´Economia i
Empresa de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 5 de març de 2014.
Nombre d’assistents: 10.

5 - Participació al Seminari ENHR Private Rented Markets (Copenhaguen, 20
i 21 març de 2014) amb el paper realitzat per Elga Molina Roig i Rosa Maria
Garcia Teruel: "The influence of the tenant’s unilateral right of withdrawal
on the efficiency of the rental market”. Nombre d’assistents: 15

6.-Blanca Deusdad Ayala es la Coordinadora del Workshop WS-04: Housing
& Living Conditions of Ageing Populations del congrés de ENHR 2014 que es
celebrarà a Edinburgh, 1-4 de juliol de 2014. Nombre de participants: 150
7.- Sergio Nasarre Aznar, ha presentat la ponència titulada “Promoting the

efficiency of tenancy law in Europe” al Congrés de ENHR 2014 celebrat a
Edinburgh 1-4 de juliol de 2014. Nombre de participants: 150

8.- Héctor Simón Moreno i Rosa Maria Garcia Teruel han participat al
congrés “The Welfare State in Portugal in the Age of Austerury”, ISEG –
Lisboa School of Economics and Management, Lisboa 9-10 maig 2014.
Nombre assistents: 100. En aquest context: el Dr. Héctor Simón Moreno ha
coordinat el stream-workshop “The Housing Crisis in European Peripheral
Countries”, tractant la crisi immobiliària a països com Portugal i Espanya. I
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Rosa Maria Garcia Teruel ha presentat una comunicació sobre les reformes
en arrendaments urbans a Espanya i la “rehabilitació per renda” titulada:
“Legal reforms in urban leases and the new rehabilitation for rent in Spain".
Nombre de participants: 150

Dr. Héctor Simón Moreno

Rosa Maria Garcia Teruel
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9.- Emma López Solé ha presentat juntament amb la Professora
Immaculada Armadans de la UB, la comunicació titulada “Which
competence do professional mediators need to develop in Catalonia” al
congrés internacional organitzat per la International Association for Conflict
Management (IACM), celebrat a Leiden (Països Baixos) del 4 al 7 de juliol
de 2014. Nombre de participants: 300

5.1.3 PUBLICACIONS
1.- Elisabet Cerrato Guri, "Aspectos procesales de la propiedad temporal y
la propiedad compartida", a Justicia, 2014 (en premsa).
2.- 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.
3.- 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
4.- Héctor Simón Moreno, El proceso de armonización de los derechos
reales en Europa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 1 a 469.
5.- 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.
6.- 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)
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7.-‐	
  Elga	
  Molina	
  Roig,	
  “La	
  ineficacia	
  del	
  arrendamiento	
  urbano	
  como	
  forma	
  de	
  acceso	
  a	
  
la	
  vivienda”en	
  Internacional	
  Journal	
  of	
  Land	
  Law&	
  Agricultural	
  Science	
  nº	
  8	
  (desembre	
  
2013).	
  http://www.gipur.org/journals/index.php/landAS/article/view/41
8.- Sergio Nasarre Aznar, “A legal perspective of the origin and the
globalization of the current financial crisis and the resulting reforms in
Spain”, Contemporary Housing Issues in a Globalized World, Padraic Kenna
(Ed.), Ashgate Publishing, 2014, pp. 37-72
9.- Emma López Solé, “Mediación y calidad” Revista IURIS, Actualidad y
práctica del derecho, núm. 212, 2014, pp.15-18
10.- Rosa Maria Garcia Teruel. “Participaciones preferentes. Un producto

complejo en manos de consumidores”. Revista jurídica de Catalunya. Vol. 113,
Nº 2/2014 , págs. 397-429.
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5.2 FORMACIÓ
5.2.1 ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS
1. 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. Nombre de participants:
80
http://www.cost-is1102-cohesion.unirc.it/national-pages/spain/tarragonaaction-unit
2. Estela Rivas Nieto, Nuria Lambea LLop i Rosa Maria Garcia Teruel van
assistir al II Congreso de Eficiencia Energetica y Smarts Citis, celebrat a
Palau de Fires i Congressos de Tarragona el 7 de novembre de 2013.
Nombre de participants: 200
http://www.congresoeficienciaenergetica.com/

5.2.2 ESTADES A L’ESTRANGER
Nuria Lambea Llop està fent una estada de recerca l’estranger de tres
mesos al OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies,
de la Universitat Tecnològica de Delft (TU Delft), Països Baixos.

5.2.3 TESIS DOCTORALS
1. Rosa Maria Garcia Teruel està realitzant la tesi doctoral sobre la
Rehabilitació per renda.
2. Nuria Lambea Llop està realitzant la tesi doctoral sobre la gestió de
l’habitatge social.
3. Elga Molina Roig està realitzant la tesi doctoral sobre l’arrendament urbà
com forma d’accés a l’habitatge.
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5.3 DOCÈNCIA

La càtedra organitza, juntament amb la FURV (Fundació URV), dos
postgraus durant el curs acadèmic 2013/2014 i que tenen continuïtat al
curs 2014/2015.
-

Diploma d’Especialització en Mediació. Dirigit pel Dr. Sergio Nasarre
Aznar i la Sra. Emma López Solé. Nombre d’alumnes: 25
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-mediacio/

-

Postgrau d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat. Dirigit pel Dr.
Héctor Simón Moreno. Nombre d’alumnes: 35
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. Nombre d’alumnes: 50 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). Nombre
d’alumnes curs 2013/2014: 20
Màster en Advocacia (MA). Nombre d’alumnes curs 2013/2014: 30
Màster en Administració i Estudis Avançats (MADP).
Nombre
d’alumnes curs 2013/2014: 8

1) El 22 de març de 2014 va tenir lloc la Cloenda de la 1ª Edició del Curs
d´Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat 2013/2014, organitzat per la
Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi d´Administradors de la Propietat
Immobiliària de Tarragona. La cloenda va tenir lloc a la seu de la Fundació
de la Universitat Rovira i Virgili i van assistir el Prof. Dr. Sergio Nasarre
Aznar i el Dr. Héctor Simón Moreno, coordinadors del Curs, i el Sr. Gil
Cristià Llebat, President del Col·legi d´Administradors de la Propietat
Immobiliària de Tarragona. L´acte va finalitzar amb una copa de cava i
l´entrega dels Diplomes. El Curs està homologat per la Generalitat de
Catalunya doncs compleix amb els requisits establerts en la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge i en el Decret 12/2010, de 2 de
febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent
immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.
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Imatge Cloenda de la 1ª Edició
Curs d´Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat 2013/2014

2) El 28 de juny de 2014 va tenir lloc la Cloenda de la 2ª Edició del Diploma
d’Especialitzacio en Medicació, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i
la FURV (Fundació URV). La cloenda va tenir lloc a la seu de la Fundació de
la Universitat Rovira i Virgili i van assistir el Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar i
la Sra. Emma López Solé, coordinadors del Curs. El programa del curs està
homologat 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.
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Imatge Cloenda de la 2ª Edició
Curs d’Especialitzacio en Medicació 2013/2014
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6. PROJECTES EN ELS QUALS INTERVÉ LA CÀTEDRA
La Càtedra participa en projectes nacionals i internacionals, dels quals
destaquem:
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.
El projecte TENLAW està coordinat pel Prof. Dr. Christoph Schmid, de la
Universitat de Bremen. A més d’aquesta, són partners del projecte les
següents Universitats: la Universitat de Pisa (Itàlia); la Technical University
Delft (Holanda); la Universitat de Tartu (Estònia); la Universitat Rovira i
Virgili (Espanya); la Universitat de Lund (Suècia); la Universitat de Silèsia
(Polònia); la International School of Social and Business Studies
(Eslovènia); la Universitat de Southampton (Regne Unit) i el Metropolitan
Research Institute (Hongria). El nombre de països implicats i estudiats és
de 31.
http://www.tenlaw.uni-bremen.de/

2. Projecte “Las tenencias intermedias para facilitar el acceso a la
vivienda”
La Universitat Rovira i Virgili, a través del seu grup de recerca d’accés a
l’habitatge, ha desenvolupat des de 2009 treballs sobre les denominades
“tinences intermèdies”, és a dir, la conceptualització i disseny de la
naturalesa jurídica i regulació de noves figures alternatives de tinença de
béns, especialment d’habitatge. Són la propietat compartida i la propietat
temporal, que resulten ser una important novetat en la conceptualització del
dret de propietat privada en el nostre sistema jurídic – privat. Es va lliurar
un esborrany de normativa a la Generalitat de Catalunya (conveni 2011
Secretaria d’Habitatge, Agència de l’Habitatge de Catalunya) sobre propietat
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compartida i propietat temporal, amb la finalitat que fos una base per a la
seva regulació en el dret civil de Catalunya. Després, al juliol del 2012 es
recollia una primera proposta de regulació per a les dues figures. Una
ulterior decisió va portar a desenvolupar aquesta obra per a la seva
incorporació en el Codi Civil de Catalunya a través de la Comissió de
Codificació de Catalunya, Subcomissió de Drets Reals, que va lliurar la seva
versió per al ple de la Comissió el 21-12-2012. El text es troba en la fase
final prelegislativa per a la seva incorporació en el Codi Civil, va entrar al
Parlament de Catalunya aquest mes de juny 2014. Els anys 2013 i 2014, el
Projecte “Las tenencias intermedias para facilitat el acceso a la vivienda” ha
estat dotat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (Projecte de Recerca
Fonamental no Orientada, DER2012-31409) per a estudiar l’extensió de les
TI a la resta d’Espanya. Durant el darrer trimestre de 2013 s’han mantingut
reunions i sessions de treball amb el Ministeri de Justícia i amb el Ministeri
de Foment.

3. Projecte “Eurohipoteca” (ja finalitzat)
Des de l’any 2003, diversos investigadors espanyols van iniciar el “Projecte
Eurohipoteca” que té com a finalitat seguir la recerca iniciada els anys 60 a
Europa i continuada per diversos investigadors, com el Dr. Otmar Stöcker o
la VdP, en relació a la creació d’una hipoteca comuna a Europa, la
“eurohipoteca”. Aquest grup a contribuït a publicacions com les “Basic
Guidelines for a Eurohypothec” (Varsòvia, 2005) o l’aparició de
l’”eurohipoteca” al Llibre Verd de la Unió Europea sobre la creació d’un
mercat hipotecari a Europa (2005). Els resultats van influir en diverses
reformes legislatives del mercat hipotecari tant a França (2006) com a
Espanya (2007), en la creació de la Hipoteca Centreamericana i en dotzenes
de treballs científics. www.eurohypothec.com

4. Gestió d’habitatge social.
En un context actual, on el percentatge de població amb dificultats d’accés a
l’habitatge ha crescut, Espanya només disposa d’un 2% d’habitatge social
de lloguer (respecte del parc total). Una xifra baixa, si ho comparem amb el
18% del Regne Unit o el 32% dels Països Baixos. Els principals motius van
relacionats amb la històrica inclinació de les polítiques públiques espanyoles
al foment del règim en propietat, però a aquest fet se li suma la dificultat
que comporta el finançament i la gestió d’un parc d’habitatge social de
lloguer, sobretot si es té en compte que els principals proveïdors d’habitatge
social a Espanya són entitats públiques.
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Aquest projecte se li ha concedit una subvenció per a treballs de recerca
sobre Administració pública de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR), de la Generalitat de Catalunya.

5. Projecte DAAD
Que porta com a títol: The Housing Markets
of Southern Europe in face of the crisis (Els
Mercats d’Habitatge d’Europa del sud
davant la crisi). Aquest consisteix en
l’assistència i participació d’alguns dels
investigadors de la Càtedra en el seminari celebrat a la ciutat alemanya de
Görlitz de l’1 al 5 de desembre del 2013; i que culminarà amb la publicació
d’un llibre al 2014. A l’annex 7 està el programa de la jornada.
La temàtica principal d’aquest projecte se centra, tal i com indica el seu
títol, en els mercats d’habitatge de l’Europa del sud, els quals són: Portugal,
Espanya, Itàlia, Grècia i Xipre. Aquests són països on el mercat de
l’habitatge es troba en el centre de la crisi econòmica i financera, a la qual
se li sumen les retallades del pressupost públic en tots els sectors (entre
ells, el de l’habitatge). A més, són països amb unes polítiques d’habitatge
semblants, amb estructures i característiques comunes, que justifiquen el
seu estudi conjunt i comparat. El fet de realitzar investigació comparativa, a
més, permet exposar, identificar i adoptar línies o mètodes de bona
pràctica, i evitar així, errades ja comeses en un passat recent.
En definitiva, es pretén la creació d’un grup de recerca interdisciplinari i
multinacional, que aprofundeixi en els temes mencionats i on es posin de
relleu les polítiques d’habitatge d’aquests països, i on es busquin i proposin
solucions per redreçar els problemes del mercat de l’habitatge sorgits de la
crisi.
6. Rehabilitació per renda.
La rehabilitació per renda és una modalitat d’accés a l’habitatge de lloguer
en què es substitueix l’obligació de l’arrendatari de pagament de la renda en
diners per la rehabilitació o reforma de l’habitatge arrendat. Des de 2013,
mitjançant la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat
de lloguer d’habitatge, s’ha inclòs aquesta possibilitat en el marc de la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU) de 1994, si bé aquesta figura ja s’utilitzava a
la pràctica, sotmesa a la regulació del Codi Civil, i en altres ordenaments
jurídics, com per exemple la figura de la masoveria urbana prevista en la
Llei 18/2007, del dret a l’habitatge de Catalunya.
No obstant això, aquest nou enquadrament en la LAU presenta problemes
de compatibilitat amb alguns dels preceptes, donat que és una llei
essencialment prevista per als arrendaments on la renda és satisfeta en
diner.
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7. Projecte de dret a l’habitatge i prevenció dels desnonaments.
Al desembre de 2013, es concedeix el primer estudi oficial de la Comissió
Europea en relació a la promoció del dret a l’habitatge als països membres i
les conseqüències dels desnonaments. Aquesta proposta realitzada
és guanyadora de la convocatòria de la Direcció General de Treball,
Assumptes Socials i Inclusió de la Comissió Europea, sent dotada amb 1€
milió.
Aquest estudi persegueix analitzar les causes socials, econòmiques i
financeres de la crisi, el context actual, conseqüències i mesures adoptades
a cada Estat membre. Per aconseguir aquest objectiu, és necessari:
-

Analitzar dades reals en referència als desnonaments, perfils de
famílies desallotjades i factors de risc.
Identificar les mesures de prevenció dels desnonaments, l’entorn
legal d’aquest procés i possibles canvis.

Aquest projecte es realitza amb la participació de la Universitat Rovira i
Virgili, la European Federation of National Organisations Working with the
Homeless (FEANTSA), la National University of Ireland Galway i Human
European Consultancy.

La reunió de dit projecte a Tarragona van ser els dies 20 i 21 de juny de
2014. Nombre de participants: 7

Intervenció del Sr. Marcel Zwamborn, Project Manager del projecte
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7. COL·LABORACIONS AMB ELS GRUPS DE RECERCA I XARXES DE
RECERCA
La càtedra participa activament en els següents grups d’investigació:
1.- Workshop a Berlín sobre el Dret Hipotecari a Europa, Japó i Ilinois. El dia
21 de setembre de 2013. Nombre de participants: 25
2.- 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. Nombre de participants:
15
3.- Reunion del Comitè de Coordinació de l’ENHR (European Network for
Housing Reserarch) a Leipizig, el dia 18 d’octubre de 2013. Nombre de
participants: 20
4.- 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). Nombre de participants: 40
5.- Héctor Simón ha participat com a reviewer en el Meeting del Projecte
europeu TENLAW, que va tindre lloc a la localitat de Delft. 6 i 7 de febrer de
2014. Nombre de participants: 30
6.- 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 mercat d’habitatge arrel de la crisi del 2007, així com també possibles
reptes futurs, tot des d’una perspectiva multidisciplinar. Nombre de
participants: 40
7.- 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.
Nombre de participants: 5
8.- 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
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9.- Emma López Solé i Nuria Lambea Llop, 28 de març de 2014. Van viatjar
a Londres per reunir-se amb un representant de la Housing Association
L&Q, una de les entitats proveïdores més grans al Regne Unit, la qual
gestiona uns 70.000 habitatges a Londres i al sud-est d’Anglaterra; i amb
l’entitat de mediació Camden Mediation, la qual ofereix, entre d’altres
serveis, mediació immobiliària. Les dues temàtiques principals de discussió
van ser : el model de gestió d’habitatge social a Anglaterra, tractant
les housing associations com a proveïdor principal, i la mediació
immobiliària.

10.- Elga Molina ha col·laborat amb el “Pilot Project - Promoting protection
of the right to housing – Homelessness prevention in the context of
evictions”, de la Comissió Europea, DireccióGeneral de Treball, Assumptes
Socials i Inclusió. Ref. VC/2013/0611.

11. - Sergio Nasarre Aznar participa en el workshop sobre Dret Hipotecari a
Europa a Berlín ("Runder Tisch"). La finalitat de la reunió científica, que es
desenvolupa des de 2006, és tractar amb molta profunditat i rigor 125
qüestions claus sobre la hipoteca a Europa. En la present edició
s'intercanviaran experiències amb la Comissió Europea i la European Bank
Authority. També assisteixen experts d'Estats Units i Canadà. 22 i 23 de
maig de 2014

23

Memòria 2013-2014

Grups i xarxes de recerca

12.- Suport al Grup de Recerca Consolidat (2014 SGR 483) que porta per
títol “Àrea de Dret Internacional Privat” de la Universitat de Barcelona (UB),
amb l'Investigador principal: J.J. Forner Delaygua (Catedràtic de Dret
Internacional Privat de la Universitat de Barcelona –UB-).
13.- Suport a la Clínica jurídica del dret Immobiliari (CliHab) de la
Universitat de Barcelona (UB).

14.Suport al Grup de Recerca Consolidat Creativitat, Innovació i
Transformació Urbana de la Universitat de Barcelona (UB) (2014 SGR 954).
Dirigit per la Dra. Montserrat Pareja.

15.- Suport al grup de recerca “Dret probatori” (2014 SGR 438), en el qual
l’investigador principal és el Dr. Joan Picó (Catedràtic de Dret Processal de
la URV).

16.- Suport al grup de recerca “Dret civil català i dret privat europeu"
(2014 SGR 223) dirigit pel Dr. Pedro del Pozo (Catedràtica de Dret Civil de
la URV).

17.- Suport al grup de recerca “Fonaments romanístics de Dret Privat”
(2014 SGR 1503) dirigit per la Dra. Encarnació Ricart (Catedràtica de Dret
Romà de la URV)
18.- European Network for Housing Research (ENHR), com a plataforma
d’organització per a institucions i particulars d’Europa (així com també de
l’exterior) que participen activament en la investigació en l’àmbit de
l’habitatge. Actualment compta amb prop de 1000 particulars i 100
institucions membres que representen gairebé tots els països d’Europa. Tot
i ser una xarxa europea, els investigadors no europeus són igualment
benvinguts a unir-se.

http://www.enhr.net/
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19.- Grup d’Investigació internacional per al Desenvolupament de la
Propietat Urbana i Rústica (GIPUR). Xarxa que reuneix els treballs i línies
d’investigació desenvolupats pels seus directors juntament amb els
diferents investigadors d’àmbit interdisciplinar, espanyols i estrangers,
teòrics i pràctics, des dels anys 90, en l’àmbit de la propietat – rústica i
urbana-, dels sistemes registrals, del crèdit hipotecari i dels mercats
financers

http://www.gipur.org/

20.- Amb Sostre Cívic per dur a terme projectes en comú amb la càtedra
d’habitatge de la URV.

http://www.sostrecivic.org/es
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8. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS
S’han realitzar reunions de treballs amb diferents organismes, de les quals
destaquem:
1. - Reunió amb el Ministeri de Justícia sobre els projectes de la Càtedra
(gestió de l’habitatge social, nova LAU –Llei d’arrendaments urbans-,
tinències intermèdies, mediació, desnonaments) 27 de setembre de 2013.
Nombre de participants: 5

2.- Assessorament a la Generalitat de Catalunya i participació en les
diverses comissions preparatòries de l’Avant projecte de Llei catalana de
tinències intermèdies. Es va presentar el 24 de febrer de 2014 a exposició
pública. Nombre de participants: 10

3. – Sergio Nasarre Aznar, Estela Rivas Nieto, Rosa Maria Garcia i Núria
Lambea Llop, van assistir a una reunió amb els responsables d’habitatge de
l’Ajuntament de Barcelona en relació a una proposta de gestió d’habitatge
social a Barcelona mitjançant la possible creació d’una SOCIMI (Societats
Anònimes Cotitzades d’Inversió Immobiliària) de caràcter social (en el
projecte Casa de les Idees). Els altres assistents institucionals eren els
representantes de Cevasa, Consorci de l’Habitatge de Barcelona
(Ajuntament de Barcelona), Coop57, Departament de Qualitat de Vida
(Ajuntament de Barcelona), La Caixa, Sostre Cívic, Visoren. Barcelona, 29
de maig de 2014. Nombre de participants: 15

A més a més s’han fet les següents activitats:
1.- 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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2.- Presentació del llibre “El proceso de armonización de los derechos reles
en Europa”, 23 de abril de 2014, d’Héctor Simón.

3.- Presentació de la càtedra a l’Ajuntament de Cambrils, 5 de juny de 2014
4.- Sergio Nasarre va comparèixer davant el Parlament català per informar
sobre la reforma del Codi Civil català en matèria de propietat horitzontal. 19
de juny 2014.

5. Redacció i direcció de la Newsletter Càtedra
d´Habitatge de la URV. Aquesta publicació
multimèdia mostra els projectes i treballs
d’investigació duts a terme per la Càtedra
d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
Compta també amb publicacions d’experts en
habitatge. ISSN: 2386-2068
Número 1. Juny 2014

https://itunes.apple.com/es/book/housing/id881460701?mt=11
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9. IMPACTE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Respecte l’impacte de la càtedra, de les seves actuacions i dels seus
membres es pot consultar:
http://housing.urv.cat/mitjans/
A la plana web es on es recull de forma actualitzada les actuacions de la
Càtedra i l’impacte que té a la societat.

10. ALTRES
1.- Els membres de la càtedra van organitzar el Congrés ENHR 2013 a la
ciutat de Tarragona. http://www.enhr2013.com/ En el qual es van
presentar més de 480 papers.

http://www.enhr2013.com/
2.- Núria Lambea Llop ha guanyat el concurs de Jóvenes Investigadores
Noveles 2014 organitzat per la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV,
amb l’article: ‘Gestión de vivienda social: Comparativa entre España y Reino
Unido’
3.- Sergio Nasarre ha estat convidat com a Examinador Extern a la
Universitat de Malta, formant part de 5 tribunals de Dret d'Obligacions i
Contractes, que donen lloc al títol de "Doctor" als estudiants que ho superin.
7-11 juliol 2014.
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Memòria Càtedra Tarragona
Smart Mediterranean City
Curs 2014
Santiago J. Castellà Surribas
Director

Docència
Assignatura Computació Ubíqua
29/05/14

Col·laboració en el
disseny de projectes dels
alumnes de l’Assignatura
Computació Ubíqua de
Escola Tènica Superior
d’Enginyeria de la URV

Docència
Col·laboració Master La Salle
BCN
30/09/14

Participació al Tribunal de
Treballs de Fi de Màster
de la Salle de Barcelona.
Col·laboració en
l’avalucació dels projectes
finals del postgrau
contextualitzats a
Tarragona

Docència
Workshop Indicadors Ambientals
17/12/14

Trobada coorganitzada en
el marc del conveni amb
l’Autoritat Portuària de
Tarragona

Docència
Presentació del Curs “Edificis
Intel·ligents a la Ciutats Intel·ligents”
30/09/14

Curs d‘eficiència
energètica aplicada als
edificis: disseny de
continguts

Rercerca
EuroCath (H2020)

Projecte presentat a la
convocatòria UE H2020
per a la valorització del
patrimoni urbà i la creació
d’identitat europea al
voltant de les catedrals
de 14 ciutats europees.

Rercerca
IDP-Amper (H2020)

Projecte de façanes
sensoritzades
captadores d’energeria
solar.
Centre tecnològic
LEITAT.
Casos d’estudi
paral·lels entre les
ciutats de Tarragona i
Coventry (UK)

Rercerca
Coordinació amb Tarragona Regió del
Coneixement (H2020)

Sinèrgies amb l’oficina
tècnica de Tarragona
Regió del Coneixement.
URV i Diputació de
Tarragona

Rercerca
Memòria Final del Màster del CEDAT

Direcció de la Memòria
final del Màster sobre
els aspectes jurídics de
les ciutats intel·ligents.
En el marc del Centre
de Dret Ambiental de la
URV (CEDAT)

Rercerca
RERUM (VIIPM – Concedit)

Sinèrgies amb l’oficina
tècnica de Tarragona
Regió del Coneixement.
URV i Diputació de
Tarragona. Siemens, Atos,
Universitat de Passau

Rercerca
Sensorització Mobilitat Part Alta

Impuls i seguiment de la
prova pilot de
sensorització de la
mobilitat de la Part Alta
de Tarragona. ETSE

Rercerca
LIFE, Jardi Vertical

Presentació proposta
LIFE de divulgació
tècnica del jardí vertical
Smart Parc Tabacalera.
Clúster Catalan Waters
Partners hip (CWP)

Rercerca
RIS3CAT

Participació en la definició
estratègica del Pla
d’Especialització i
Competitivitat Territorial
(PECT) de l’Ajuntament de
Tarragona en el marc de
l’estratègia R+I
d’especialització intel·ligent de
la UE

Rercerca
Cercles de Transferència Tecnològica
del Cotxe Elèctric
22/10/14

Impuls i seguiment de la
trobada tècnica en el
marc del III Congrés
Mediterrani d’Eficiència
Energètica

Rercerca
Jornades TIC i Educació
25-28/06/14

Expert nacional i ponent
Fòrum Internacional
d’Educació i Tecnologia
(FIET): taula Smart
Cities

Rercerca
Congrés Internacional de Juristes
Ambientals (IUACNEL)
2-5/07/14

Coorganització i
ponència en el Congrés
organitzat pel Centre de
Dret Ambiental de la
URV (CEDAT)

Rercerca
Congrés EuroMeSCo
2-3/10/14

Impuls i organització a
Tarragona de la
General Assembly and
Annual Conference de
l’EuroMeSCo,
organitzat per IEMED

Divulgació
Plana Web de la Fundació Tarragona
Smart Mediterranean City

Notícies de la
Fundació, agenda
d’activitats i altres
continguts relacionats.
Prop de 1700 visites
entre setembredesembre 2014

Divulgació
Newsletter

Butlletí mensual de
notícia sobre l’activitat
de la Fundació a tota la
comunitat de patrons i
col·laboradors

Divulgació
Informe Behind Smart Cities Worldwide

L’informe analitza i
compara vuit casos de
ciutats de tres
continents (entre ells
Tarragona) per a
descobrir les
diferències i punts en
comú entre govern i
polítiques públiques
d’Smart City

Divulgació
III Trobada de Gestors del Patrimoni
Mundial a Espanya
1-3/10/14

Coorganització i
participació de la
Fundació a la Trobada
enfocada a l’Smart
Heritage

Divulgació
Stand a l’Smart City Expo World
Congress
18-20/11/14

Participació a la fira
amb un stand centrat en
els projectes d’Smart
Heritage de Tarragona

Divulgació
XXII Curs Científic per Mediterrània-CIE
10/4/14

Ponència sobre ciutats
intel·ligents i eficiència
energètica.
Premi Mediterrània a
Projecte de Ciutat

Divulgació
Participació en les Aules d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran de la
URV
12/11/14

Ponència “Tarragona
Smart City: què és una
ciutat intel·ligent?” a
càrrec de Santiago
Castellà

Divulgació
Sopars del Fòrum
4/09/14

Participació a l’espai
social “Sopars del
Fòrum” dedicat al
projecte de Tarragona
Smart

Activitats
Acte de Creació de la Càtedra
Tarragona Smart Mediterranean City
de la URV
30/04/14

Signatura del conveni de
creació de la Càtedra

Activitats
Jornada d’Innovació amb Telefònica i
el Diari de Tarragona
22/05/14

Coorganització i
participació a la jornada
mitjançant una ponència

Activitats
1a Conferència del Cicle Bioeconomic
7/10/14

Jornada dedicada a
l’autoconsum energètic

Activitats
2a Conferència del Cicle Bioeconomic
12/02/14

Jornada dedicada a
l’eficiència energètica en
edificis i hotels

Activitats
3a Conferència del Cicle Bioeconomic
6/05/14

Jornada dedicada a
Mobilitat intel·ligent,
sostenible i elèctrica.
Exposició de vehicles
elèctrics al Campus
Catalunya

Activitats
Ciberàgora 2014
10/07/14

Jornada Anual.
Edició 2014: Ètica i
civisme digital a la ciutat
intel·ligent

Activitats
I Fòrum Jove de la Tarragona Smart
Mediterranean City
4/10/14

Coorganització amb la
Jove Cambra
Internacional de
Tarragona (JCI) de la
jornada, en què els
joves de la ciutat van
aportar idees per la
Tarragona Smart

Activitats
III Congrés Mediterrani d’Eficiència
Energètica
22/10/14

Jornada sobre eficiència
energètica centrada en
la mobilitat elèctrica

Activitats
II Fòrum Tarragona Smart
12/06/14

Jornada anual de
socialització de la
Fundació amb els seus
col·laboradors

.

