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Les actuacions en el camp de l'emprenedoria que desenvolupa la URV, es projecten al
conjunt del territori amb l'esforç i col·laboració de diversos agents. Els resultats que
venim obtenint reflecteixen una bona acceptació per part dels emprenedors.

La predisposició a participar en els programes d'URV Emprèn, per part del conjunt de
les entitats que ens acompanyen i el fet que dia a dia rebem noves sol·licituds
d'adhesió, reflecteix l'existència d'una percepció de generació valor per a totes elles.

Quan ja fa tres anys del inici de la gestació de la plataforma URV Emprèn, a partir de
l'embrió que van formar la Càtedra d'Emprenedoria i Creació d'Empreses i el CTTi, els
resultats de seguiment dels diferents programes i la notorietat que s'han assolit, tant a
nivell local com al conjunt de Catalunya, venen a contribuir a un millor posicionament
de la URV en el seu entorn i en el conjunt del país.

Però, malgrat això, queden moltes actuacions a fer i altres que cal modificar. Aquesta
memòria vol posar en evidència tant els objectius assolits (especialment en l'últim any)
com el camí que queda per córrer, i pel que comptem amb la bona predisposició que
el Consell Social de la URV ha mantingut sempre vers el projecte.

Introducció
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Concepte URV Emprèn

URV Emprèn és un projecte liderat per la URV, que pretén projectar al territori la 
sensibilització per a l'emprenedoria, i la transferència del coneixement que la 
universitat genera en diferents àmbits, que son d'utilitat per el desenvolupament 
dels projectes d'emprenedors.

Aquesta transferència de coneixement es ve realitzant des de diferents formats: 
divulgació, formació, relació i assessorament.

Donat que els nous projectes que sorgeixen de la universitat acaben 
desenvolupant-se en el territori, és essencial fer aquest procés amb els diferents 
agents  que en el territori treballen pel foment de l'emprenedoria.

Per altra banda, URV Emprèn esdevé un punt de trobada per tots els que hi 
participen, que permet coordinar programes, generar economies d'escala i evitar 
duplicitats a nivell territorial, i generalitzar la informació de totes les entitats que hi 
participen.

En definitiva, URV Emprèn és el millor referent per a la generació de cultura 
emprenedora.
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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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Entitats integrades

• Universitat Rovira i Virgili
• Consell Social de la URV

• ACC1Ó Tarragona
• Ajuntament d’Altafulla
• Ajuntament de Calafell
• Ajuntament de Cambrils
• Ajuntament de Flix (GIE)
• Ajuntament de Gandesa
• Ajuntament de l’Hospitalet (IDETSA)
• Ajuntament de Salou
• Ajuntament de la Selva del Camp
• Ajuntament de Tarragona
• Ajuntament de Tortosa
• Ajuntament de Valls (IMDL Vallsgenera)
• Ajuntament de El Vendrell (EINA)
• Ajuntament de Vila-seca

• Cambra de Tarragona
• Cambra de Reus
• Cambra de Valls
• Cambra de Tortosa
• CEPTA
• Consell Comarcal Conca Barberà 

(Concactiva)
• Consell Comarcal del Montsià (Viver de La 

Galera)
• Consell Comarcal Baix Ebre (Baixebre-

innova)
• Creu Roja Tarragona
• Diputació de Tarragona
• Jove Cambra Internacional
• PIMEC
• REDESSA (Ajuntament de Reus)
• SECOT
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Altres institucions amb les que s’ha col·laborat 

Aliances:
• XEU (Xarxa d’Emprenedoria Universitària)

Altres institucions:
• Dept. d’Empresa i Ocupació (projecte Catalunya Emprèn)
• Banc Santander i Tarragona Impulsa (projecte Yuzz)
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Resum activitats 2015

Les activitats de la Càtedra s'emmarquen en els
grups següents:

• Sensibilització

• Formació

• Transferència

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

• Dimarts Emprenedor “Èxit s’escriu amb A. Professionals i equips d’alt
rendiment” amb Lluís Soldevila el 27/01.

• Dinar del Club de l’Emprenedor a Tarragona amb Captio el 19/02.

• Dimarts Emprenedor “Youtube i creació d’una marca personal online”
amb Roc Massaguer el 24/02.

• Dimarts Emprenedor “Emprenedoria tecnològica, de Reus a Silicon
Valley” amb Jordi Aragonès el 10/03.

• Dinar del Club de l’Emprenedor a Reus amb Biosfer Teslab el 12/03.

• 2a edició del Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya a Tarragona
el 25/03.

Sensibilització
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• Ponència en la 6a. Jornada tècnica Desenvolupament Econòmic el
27/03.

• Dimarts Emprenedor “La paràlisis que activa” amb Albert Riba el
14/04.

• Dinar del Club de l’Emprenedor a Tortosa amb surtdecasa.cat el 15/04
(anlu·lat per manca d’inscripcions).

• Estand d’Emprenedoria i taller “Caminar sobre vidres trencats” durant
el Fòrum de l’Ocupació Universitària en la Facultat d’Economia i el
Campus Sescelades els 16 i 22/04.

• Membre de la comissió del Pla Embarca (Acceleradora Start-up
Catalonia)

• Dimarts Emprenedor “Criteris que té en compte l’inversor per apostar
per un projecte” amb Pere Segarra el 28/04.

• Dinar del Club de l’Emprenedor a Tarragona amb antum el 14/05.

Sensibilització
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• Dimarts Emprenedor “Ecommerce, el golós laberint digital” amb
Bernadette Farriol el 19/05.

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

• Dimarts Emprenedor “Oportunitats de negoci que obren les noves
tecnologies d’impressió 3D” amb Adrián Garcés el 2/06.

• Dinar del Club de l’Emprenedor a Tarragona amb exploratgn.cat el
18/06.

• Spin-off Day “Jornada de debat i reflexió de les spin-offs universitàries”
el 30/06.

• Assessorament d’Emprenedoria en el BizBarcelona el 2/07.

• Dimarts Emprenedor “Emprenedoria i l’art de parlar en públic” amb
Ivan Obradovic el 14/07.

Sensibilització
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• Afterwork amb Gintoniza el 16/07.

• Dimarts Emprenedor “L’èxit del fracàs” amb 4 emprenedors el 29/09.

• Afterwork amb Coffee Book el 1/10.

• 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 a l’octubre.

• Jornada d’Emprenedoria Social el 22/10.

• Dimarts Emprenedor “El comerç de proximitat. Reptes per al futur”
amb Ferran Herraiz el 27/10.

• Dimarts Emprenedor “Busques finançament pel teu projecte? Noves
eines de finançament” amb Xavier Ollé el 10/11 (anul·lat per manca
d’inscripció).

Sensibilització
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• Col·laboració amb l’Ajuntament de Salou per ficar en marxa el Centre
d’Emprenedoria i Coneixement de Salou.

• Dimarts Emprenedor “Xarxes socials i tendències digitals: economia
col·laborativa i comunicació 2.0” amb Ana López el 17/11.

• Afterwork amb Modelos XL el 3/12.

• II Jornada “Cooperativisme i econòmia solidària” el 10/12.

• Especial dinar de nadal del Club de l’Emprenedor amb tots els
convidats de l’any el 11/12.

• Dimarts Emprenedor “Local & Tourist Shoppers: tendències i
oportunitats pel comerç de proximitat” amb Ferran Herraiz el 15/12.

• Co-working i afterwork a la Selva del Camp el 21/12.

Sensibilització
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• Col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona en el programa YUZZ.

• Seminari “Solucions de comunicació per a emprenedors. Aprèn a
redactar textos” amb Tona Codina el 17/02.

• Curs “Exprés d’Emprenedoria” a l’Hospitalet de l’Infant els 27 i 28/02.

• Realització d’un encàrrec per part de la Diputació de Tarragona per el
curs “Emprèn un negoci” i el curs “Manual bàsic de promoció de
l’emprenedoria” durant els mesos de març i abril.

• Curs “Exprés d’Emprenedoria” a Flix els 13 i 14/03.

• Seminari “Gestions i tècniques de vendes” amb Pere Segarra el 17/03.

• Curs “Exprés d’Emprenedoria” a Salou els 10 i 11/04.

• Pla Àngel (Programa de formació de Family Offices i Business Angels)
del 22/04 al 20/05 (anul·lat per manca d’inscripcions).

Formació
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• Participació a la 1a Jornada de Joves Emprenedors “Joves amb
empenta” el 29/04.

• Seminari “Xarxes socials i tendències digitals 2015” amb Ana López el
21/05.

• Seminari “Competitivitat empresarial: noves estratègies per generar
valor” amb Marta Zaragoza el 11/06.

• Curs “Exprés d’Emprenedoria” a Tortosa els 18 i 19/06.

• Seminari “Entrenament d’habilitats emprenedores” amb Albert Torruella
el 21/07.

• Curs “Pla d’empresa i Eina” del 14 al 30/09 pels XII Premis Reus.

• I Hackatò Teclera el 18/09.

• Curs “Exprés d’Emprenedoria” a Gandesa els 2 i 3/10.

• Seminari “Fiscalitat de l’empresa” amb Carlos Pedreño el 15/10.

Formació
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• Curs “Bàsic de Creació de Start-up” a Salou del 23/11 al 23/12.

• Seminari “Entrenament d’habilitats emprenedores i directives” amb
Albert Torruella el 26/11.

• Taller Innovation Hub, innovació per a emprenedors el 30/11.

• Seminari “Creativitat aplicada al màrqueting” amb Tona Codina el
16/12.

Formació
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S’han celebrat 81 reunions de treball amb un total de 51
emprenedors. 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

Transferència
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• Ponència durant la conferència “Projet ISLAH - Rélations avec les
associations d’anciens étudiants” a Marràqueix els 26 i 27/05.

• 2 ponències durant el V Seminario Internacional Administración de
empresas a Colombia del 9 al 14/11.

Recerca
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I. PRESENTACIÓ 

 

La finalitat principal de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació 

Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili (URV) és promoure l’estudi dels factors que 

determinen la conducta empresarial en el camp de l’R+D i la innovació entre les 

empreses de la demarcació de Tarragona. En aquest àmbit, la Càtedra esdevé un punt 

de trobada i debat sobre les polítiques òptimes per fomentar la innovació empresarial. 

Així mateix, des de la Càtedra es facilita l'enllaç amb els diferents parcs científics i 

tecnològics, amb grups de recerca i amb altres centres tecnològics, tant a escala 

regional i estatal com europea. 

 

Com ja és habitual, any rere any l’informe anual de la Càtedra recull les activitats fetes 

al llarg d’un any natural. En aquesta memòria s’apleguen les activitats que s’han portat 

a terme durant l’any 2015 en el si de la Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial. Les activitats programades al llarg de l’exercici 2015 volen donar resposta 

a les peticions que al seu dia van fer les dues institucions que donen suport a aquesta 

iniciativa: la Diputació de Tarragona i la URV. En concret, els encàrrecs rebuts estan 

relacionats amb tasques orientades a la recerca dels factors determinants de l’R+D i la 

innovació, la promoció de la transferència de coneixements des de la universitat a les 

empreses innovadores, l’avaluació de les actuacions públiques en l’àmbit de la recerca 

i la innovació, les actuacions orientades a facilitar les activitats innovadores a les 

empreses localitzades al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre i, finalment, el 

foment d’estudis relacionats amb la innovació empresarial. 
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D’altra banda, cal posar de manifest que la Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial és un ens orientat a l’estudi i l’anàlisi del teixit d’empreses innovadores de  

la demarcació de Tarragona. Una de les seves funcions és oferir informació i suport a 

les empreses que innoven per facilitar el finançament de les activitats d’R+D i 

d’innovació, l’aplicació de les desgravacions fiscals a aquest tipus concret d’activitats i 

l’accés a subvencions públiques, entre d’altres. 

 

Aquesta memòria aplega el conjunt de les activitats realitzades durant l’exercici 2015 

per la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial de la 

URV, i és un exemple del compromís inicial de l’entitat per dur a terme una rendició de 

comptes periòdica com a exercici de transparència de l’ús dels recursos públics.  

 

OBJECTIUS:  

 

 Promoure la recerca relacionada amb l’R+D i la innovació. 

 Avaluar i dissenyar les polítiques científiques i tecnològiques aplicades pels governs 

regionals i estatals. 

 Analitzar els efectes de l'R+D i la innovació empresarial. 

 Potenciar la cooperació empresarial. 

 Fomentar la formació en els camps de la gestió de l'R+D i la innovació. 
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II. ÒRGANS DE GOVERN 

 

1. Director 

 

El Dr. Agustí Segarra és el director de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de 

la Innovació Empresarial des del desembre de 2008. 

 

 

2. Consell Consultiu 

 

El 9 d’abril de 2014 es va constituir el Consell Consultiu de la Càtedra Universitat–

Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial amb la missió d’aportar 

suggeriments a les actuacions previstes. 

 

El Consell Consultiu estava constituït per: 

 

 Mariona Sanz, directora de la Unitat d’Innovació Empresarial ACC1Ó 

 Misericòrdia Carles, vicerectora de Transferència i Innovació de la URV 

 M. Glòria Barberà, degana de la Facultat d’Economia i Empresa; de la URV 

 Bernd Theilen, director del Departament d’Economia de la URV 

 Agustí Segarra, director de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la 

Innovació Empresarial 

 

3. Equip tècnic 

 

Durant el mes de juny de 2015 es va produir un relleu de tècnics de suport a la Càtedra 

Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial.  
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 Roser Aymi Perelló, tècnica de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la 

Innovació Empresarial sortint 

 

 

 

 Sergi Yélamos Francesch, tècnic de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment 

de la Innovació Empresarial entrant  

 

Des del febrer fins a mitjan juny de 2015, la Càtedra Universitat–Empresa per al 

Foment de la Innovació Empresarial va comptar amb un alumne en pràctiques de la 

Facultat d’Economia i Empresa, l’alumne del grau d’Economia Xavier Plana Brell, que 

va portar a terme tasques de suport per al bon funcionament de la Càtedra. 

 

Equip col·laborador: 

 

 Mercedes Teruel Carrizosa, professora agregada d’Economia Aplicada 

 Maria Dolores Parra Robles, investigadora del Grup de Recerca d’Indústria i 

Territori de la URV 

 Verònica Gombau, tècnica del Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV 

 Elisenda Jové, becària del Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV 
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III. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 

Seguint les directrius del programa per a l’any 2015, les activitats principals de la 

Càtedra es reparteixen en els àmbits d’actuació següents:  

 

1. Fomentar la recerca en el camp de la innovació i els seus determinants. 

2. Analitzar els efectes de la innovació sobre la productivitat i el creixement. 

3. Fomentar la difusió de la recerca i de la ciència com a factor de progrés. 

4. Difondre la importància de la transferència com a via de difusió dels coneixements 

entre els organismes generadors i les empreses. 

5. Exercir docència sobre tècniques i gestió de la recerca i la innovació a les petites i 

mitjanes empreses del territori.  

6. Portar a terme accions adreçades al foment de la innovació empresarial.  

7. Difondre les característiques del sistema d’innovació de Catalunya. 

 

 

1. LA RECERCA 

Activitats previstes 

 

1.1. Premi a la realització de documents de treball sobre innovació empresarial 

1.2. Publicació d’articles sobre innovació empresarial en revistes científiques de 

prestigi internacional 

1.3 . Presentació de comunicacions en congressos internacionals 

1.4. Suport a la Internacional Conference on Regional Science (XLI Reunió d’Estudis 

Regionals), organitzada per l’Associació Catalana de Ciència Regional a Reus  

1.5. Seminaris del Departament d’Economia (URV) relacionats amb l’R+D i la innovació 
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Activitats realitzades 

 

1.1. Premi a la realització de documents de treball sobre innovació empresarial 

 

La Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial va convocar 

un premi al millor treball sobre temes d’innovació presentat al 3rd PhD Workshop on 

Industrial and Public Economics (WIPE), que va tenir lloc els dies 12 i 13 de febrer del 

2015 a la Facultat d’Economia i Empresa, a Reus. L’objectiu principal d’aquesta 

iniciativa és facilitar la difusió de treballs escrits de recerca aplicada o divulgació 

científica que, des de qualsevol àmbit del coneixement, estiguin relacionats amb la 

innovació. 

 

El premi es va atorgar al treball següent:  

 

 «Fast charging stations: simulating entry and location in a game of strategic 

interaction», de Valeria Bernardo (Universitat de Barcelona) 

  

També es va publicar el següent document de treball a la col·lecció de documents de la 

Càtedra: 

 

 «Quins objectius persegueixen les empreses catalanes quan innoven?», d’Elisenda 

Jové (Universitat Rovira i Virgili) 

 

 

1.2. Publicació d’articles sobre innovació empresarial en revistes científiques de 

prestigi internacional 

 

• COSTA-CAMPI, María Teresa; GARCÍA-QUEVEDO, José; SEGARRA BLASCO, Agustí. «Energy 

efficiency determinants: An empirical analysis of Spanish innovative firms». Energy 

Policy, núm. 83 (2015), p. 229-239. 
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• COAD, Alex; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Innovation and 

firm growth: does firm age play a role?». Research Policy, núm. 45 (2015), p. 387-

400. 

 

Altres articles:  

 

  SEGARRA BLASCO, Agustí. «Ocupació i atur a les comarques de Tarragona. On ens 

porten les polítiques restrictives?». Indicador d'Economia, núm. especial 15 anys 

(octubre de 2015), p. 36-37. 

1.3. Presentació de comunicacions en congressos internacionals 

 

 SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Young firms and R&D 

subsidies in Catalonia». A: Eu-SPRI Forum ECC, Sowing the seeds of the future: The 

financing of tomorrow’s innovations (2015). Conferència. Bèrgam (Itàlia). 

 TERUEL CARRIZOSA, Mercedes; SEGARRA BLASCO, Agustí; PARRA, M. D. «Gender diversity 

and innovation in manufacturing and service firm». A: XXIX Jornadas de Alicante 

sobre Economía Española (2015). Alacant. 

 ARAUZO, Josep M.; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Science and 

technology parks and firm growth». A: International Conference on Regional 

Science (2015). Reus. 

 JOVÉ, Elisenda; SEGARRA BLASCO, Agustí. «Los objetivos y las estrategias de innovación 

de las empresas catalanas». A: International Conference on Regional Science 

(2015). Reus. 

 COAD, Àlex; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Innovation and 

firm growth: does firm age play a role?». A: 6th IRIMA Workshop. R&D investment 

and firm Dynamics (2015). Brussel·les (Bèlgica). 

 SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Application and success of 

R&D subsidies: what is the role of firm age?». A: Eu-SPRI Forum ECC, Sowing the 

seeds of the future: The financing of tomorrow’s innovations (2015). Conferència. 

Bèrgam (Itàlia). 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/ESPECIAL%2015%20-%20SQ%20-%20Agusti.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/ESPECIAL%2015%20-%20SQ%20-%20Agusti.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/ESPECIAL%2015%20-%20SQ%20-%20Agusti.pdf
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1.4. Suport al XLI Congrés Internacional de Ciència Regional de l’Associació Espanyola 

de Ciència Regional, que va tenir lloc a Reus 

 

La Internacional Conference on Regional Science es va celebrar els dies 18, 19 i 20 de 

novembre de 2015 a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, 

a Reus, sota el lema «Innovation and Geographical spillovers: New approaches and 

evidence». Va esdevenir el principal fòrum de reflexió i debat al voltant de la ciència 

regional, ja que va reunir experts de diferents disciplines (economia, geografia, 

urbanisme, econometria, sociologia, política, arquitectura, etc.).  
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PROGRAMA 
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COMITÈ ORGANITZADOR 

President 

Agustí Segarra Blasco (Universitat Rovira i Virgili) 

Secretariat 

Mercedes Teruel Carrizosa (Universitat Rovira i Virgili) 

Membres del comitè organitzador 

Joan Alberich González (Universitat Rovira i Virgili) 

Judit Albiol Sánchez (Universitat Rovira i Virgili) 

Ana María Angulo Garijo (University of Zaragoza) 

Josep Maria Arauzo Carod (Universitat Rovira i Virgili) 

Ricardo Flores Fillol (Universitat Rovira i Virgili) 

Aaron Gutiérrez Palomero (Universitat Rovira i Virgili) 

Jesús López Rodríguez (Universidade da Coruña) 

Ferran Mañé Vernet (Universitat Rovira i Virgili) 

Mònica Martín Bofarull (Universitat Rovira i Virgili) 

María Dolores Parra Robles (Universitat Rovira i Virgili) 

Maria Victòria Soldevila Lafon (Universitat Rovira i Virgili) 

Estudiants de màster 

Ana Campos Pleguezuelos (Universitat Rovira i Virgili) 

Eva Coll Martínez (Universitat Rovira i Virgili) 

Elisenda Jové Llopis (Universitat Rovira i Virgili) 

Daniel Lorenzo Almeida (Universitat Rovira i Virgili) 

Carles Méndez Ortega (Universitat Rovira i Virgili) 

Karen Miranda Gualdrón (Universitat Rovira i Virgili) 

Judith Turrión Prats (Universitat Rovira i Virgili) 



 

 
 
Memòria 2015                                                         

13 

 

Suport staff 

Verònica Gombau Bertomeu (GRIT, Universitat Rovira i Virgili) 

Magda Lleixà Solà (QURE, Universitat Rovira i Virgili) 

Sergi Yélamos Francesch (Universitat Rovira i Virgili) 

 

COMITÈ CIENTÍFIC 

President 

José Villaverde Castro (Universidad de Cantabria) 

Secretariat 

Agustí Segarra Blasco (Universitat Rovira i Virgili)  

Membres del comitè científic 

Josep Maria Arauzo Carod (Universitat Rovira i Virgili) 

Rafael Boix Domènech (Universitat de València) 

Marisol Esteban (Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea) 

Manuel Fernández Grela (Universidade de Santiago de Compostela) 

Esteban Fernández Vázquez (Universidad de Oviedo) 

Francesc Hernández Sancho (Universitat de València) 

Enrique López Bazo (Universitat de Barcelona) 

Fernando López Hernández (Universidad Politécnica de Cartagena) 

Jesús López Rodríguez (Universidade da Coruña) 

Andrés Maroto Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid) 

Maria Plotnikova (Aberystwyth University) 

Fernando Rubiera Morollón (Universidad de Oviedo) 
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Organitzadors patrocinadors 
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1.5. Seminaris del Departament d’Economia (URV) relacionats amb l’R+D i la 
innovació 

 

 Seminari «On the bosonic nature of business opportunities», a càrrec de Giulio 

Bottazzi, professor d’Economia i degà de la Facultat de Ciències Socials de la 

Scuola Superiore Sant'Anna de Pisa (Itàlia) 

Data: 10 de febrer del 2015 a les 13:10 hores 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. Av. de la Universitat, 1, 

Reus 

 

 Seminari «Analysing the sensitivity of Spanish electricity prices to deviations in 

supply and demand», a càrrec de Joan Batalla, exconseller de la Comisión Nacional 

de Energía  

Data: 24 de febrer del 2015 a les 13:10 hores 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. Av. de la Universitat, 1, 

Reus 

 

 Seminari «Exploring the Spatial Connectivity of US States, 1993-2007», a càrrec de 

Geoffrey Hewings, professor de Geografia i Ciència Regional, d’Economia i de 

Planificació Urbana i Regional a la University of Illinois, Urbana-Champaign (Estats 

Units d’Amèrica) 

Data: 18 de novembre de 2015 a les 13:10 hores 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. Av. de la Universitat, 1, 

Reus 
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2. LES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA TRANSFERÈNCIA DE 

CONEIXEMENTS 

 
 

Activitats previstes 
 
2.1 Edició de la Guia de la innovació (per al foment de projectes d’innovació entre 
pimes)  
 
2.2 Presentació de la Guia de la innovació 
 
Creació de documents de treball sobre l’avaluació de les polítiques públiques d’R+D i 
innovació a Catalunya. 

 
 
 

Activitats realitzades 
 

2.1/2.2  Edició i presentació de la Guia de la innovació  
 
L’objectiu d’aquesta guia és proporcionar a les empreses un full de ruta amb què dur a 
terme una sèrie d’accions per assolir els seus objectius a l’hora d’enfrontar-se al futur. 

Aquesta guia pretén ser una eina 
d’autodiagnosi per a l’empresa. Amb 
aquest objectiu, s’han dissenyat deu 
blocs de preguntes diferents que 
corresponen a quatre fases 
diferenciades. La primera fase està 
formada per la cultura de l’empresa. 
La segona fase conté els factors que 
formen el suport necessari perquè 
l’empresa innovi i, per tant, fan 
referència als pilars bàsics perquè 
l’empresa disposi de l’actitud i els 
recursos necessaris per innovar. La 
tercera fase inclou les preguntes 
relacionades amb la implementació de 

l’activitat innovadora, és a dir, centrem l’atenció en els diferents àmbits de l’empresa 
en què es pot fer un esforç innovador. La fase final inclou les preguntes relacionades 
amb el procés d’autoavaluació i aprenentatge que l’empresa fa de la seva activitat 
innovadora.  
 
L’acte de presentació de la Guia d’innovació va ser el 14 de desembre de 2015 a les 
17:30 hores a la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. 
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El programa va ser el següent: 
 

 
 

PROGRAMA:  

17.30-17.50 h PRESENTACIÓ  

Miquel Àngel Bové, vicerector de 

Transferència i Innovació  

Agustí Segarra Blasco, director 

de la Càtedra per al Foment de la 

Innovació Empresarial  

17.50-18.30 h CONFERÈNCIA: 

«2015: l’any dels tres tests de 

l’economia espanyola»  

José Luis García Delgado, 

catedràtic de la Universitat 

Complutense de Madrid  

18.30-19.15 h PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE LA INNOVACIÓ  

Mercedes Teruel, coordinadora de la GUIA DE LA INNOVACIÓ  

Agustí Segarra Blasco, director de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial 

 



 

 
 
Memòria 2015                                                         

18 

 
 
 
 
Conferència «2015, l’any dels tres tests de l’economia espanyola», a càrrec de José Luis 
García Delgado, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid. Data: dilluns 14 
de desembre del 2015 a les 17:50 hores durant la presentació de la Guia d’innovació a 
la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. 
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3. LES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DE LA RECERCA I LA TRANSFERÈNCIA 

 
Activitats previstes 

 
3.1. Presentació de l’informe sobre l’avaluació de les polítiques públiques d’R+D i 

innovació a Catalunya 
 

3.2. Presentacions de l’Informe de conjuntura del Camp de Tarragona i de les Terres 
de l’Ebre a Reus, Tarragona, Tortosa i Valls 

 

3.3 Curs d’estiu Gestió de la Innovació 
 

3.4 Conferència «La innovació al sector de l’automoció» 
 
 

Activitats realitzades 
 
3.1. Presentació del llibre d’Agustí Segarra i Lluís Miret 100 qüestions d’economia: 

primer la vida que la borsa  
 

PROGRAMA: 

18.00-18.20 h. PRESENTACIÓ  

Mercedes Teruel Carrizosa, responsable 

d’Economia  

Bernd Theilen, director del Departament 

d’Economia 

 

18.20-19.10 h. EL LLIBRE 

La proposta: Jordi Ferré, director de 

l’editorial Cossetània Edicions 

Una visió externa: Núria Pérez, 

subdirectora del Diari de Tarragona 

La veu dels autors: Lluís Miret i Agustí 

Segarra 

Data: Dijous 19 de Febrer de 2015 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa 
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3.2. Elaboració i presentació dels informes de conjuntura L’economia del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre a les quatre cambres de la província de 
Tarragona: Reus, Tarragona, Tortosa i Valls  

 
 Presentació del 4t informe de 2014  

Lloc: Cambra de Comerç de Valls  
Data: 10 de febrer de 2015 
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 Presentació del 1r informe de 2015  

Lloc: Cambra de Comerç de Reus  
Data: 13 de maig de 2015 
 

 
 

 
 
 
 

 
 Presentació del 2n informe de 2015 

Lloc: Cambra de Comerç de Tortosa 
Data: 15 de setembre de 2015 
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 Presentació del 3r informe de 2015 

Lloc: Cambra de Comerç de Tarragona 
Data: 25 de novembre de 2015 

 
 

 
 
 

 
3.3. Curs d’estiu Gestió de la Innovació 

 

El curs Gestió de la Innovació és un mòdul de 

30 hores que ofereix els fonaments 

imprescindibles per a la gestió i l’elaboració 

de projectes d’R+D i innovació. El curs consta 

tant de mòduls teòrics com pràctics per tal de 

que els assistents elaborin, al llarg de les 5 

setmanes de durada del curs, un projecte 

d’innovació apte per ser presentat en 

qualsevol línia de suport a la innovació. El 

curs està impartit per professors de la URV i 

per professionals dels sectors específics del 

curs per tal d’aproximar els alumnes a la 

realitat innovadora. 
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Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. 

 

DIMARTS, 2 JUNY Què és la Innovació? 

(16:00-16:30) Agustí Segarra: Presentació 

2 hores (16:30-18:30) Mercedes Teruel: Què és la innovació? 

2 hores (18:30-20:00) Maria Dolores Parra: Ajuts als projectes d'R+D 

DIMARTS, 9 JUNY Ajuts a la R+D, desgravacions fiscals i finançament 

2 hores (16:00-20:00) Maria Mirabet: Desgravacions fiscals de la R+D 

DIMARTS, 16 JUNY Projectes d'R+D i d'innovació 

2 hores (16:00-18:00) Raúl Sánchez: Gestió de projectes 

2 hores (18:00-20:00) Carme Reverté: Identificació de convocatòries per projectes d'R+D 

DIMARTS, 30 JUNY Les polítiques d'R+D 

2 hores (16:00-18:00) Raül Blanco: Les polítiques de foment de la innovació a la Generalitat 

2 hores (18:00-20:00) Cori Carles: La transferència de tecnologia a la URV 

DIMARTS, 7 JULIOL Experiències innovadores 

2 hores (18:00-20:00) Mercedes Teruel: Exposició de projectes 

DIJOUS, 9 JULIOL  Sortida 

3 hores (16:00-19:00) Carles Prats: IPHES, un projecte innovador 
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4. LA DOCÈNCIA 

 
Activitats previstes 

 

4.1. Docència del Màster d’Emprenedoria i Innovació 

 

4.2. Docència reglada: impartir matèries i assignatures sobre innovació i transferència 

tecnològica en diferents graus i màsters 

 
 

Activitats realitzades 
 

4.1.  Docència del Màster d’Emprenedoria i Innovació  

La docència, direcció i organització del primer curs del Màster d’Emprenedoria i 

Innovació a la Facultat d’Economia i Empresa de la URV va ser a càrrec de diversos 

professors, alguns dels quals són externs a la Universitat. Aquests estudis estan 

acreditats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

 

El Màster té una clara vocació transversal i el seu objectiu general adopta una doble 

dimensió: respecte del vessant professional, fomenta l'aprenentatge de les tècniques 

de gestió de projectes i la planificació estratègica en contextos innovadors, i respecte 

del vessant personal, afavoreix el treball en equip i el lideratge ètic en els futurs 

emprenedors que aposten pel canvi i la innovació. 

 

En la conjuntura social i econòmica actual, el foment de l'emprenedoria innovadora 

esdevé una estratègia clau per transitar cap a un model econòmic més sostenible i més 

centrat en el capital humà. És per això que aquest Màster constitueix una oferta de 

postgrau molt oportuna per a la temàtica i la funció estratègica de la figura de 

l’emprenedor innovador. 
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PROGRAMA DEL MÀSTER 

 

Assignatures obligatòries 

 Estratègia i Màrqueting per a l’Emprenedor (6 ECTS) 

 Competències Emprenedores (3 ECTS) 

 Diagnòstic Estratègic i Gestió Emprenedora (3 ECTS) 

 Gestió Financera del Projecte Emprenedor (3 ECTS) 

 El Finançament per a Noves Empreses Innovadores (3 ECTS) 

 Economia de la Innovació i Sistemes d’Innovació (6 ECTS) 

 Gestió de Projectes d’R+D+I (3 ECTS) 

 Vigilància Tecnològica (3 ECTS) 

 La Transferència Tecnològica (3 ECTS) 

 Polítiques d’R+D+I (3 ECTS) 

 Treball de Fi de Màster (12 ECTS) 

 

Assignatures optatives 

 Aspectes Jurídics de la Gestió d’Empreses (3 ECTS) 

 Estratègies d’Internacionalització (3 ECTS) 

 Estratègies de Vendes (3 ECTS) 
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 Gestió de la Qualitat (3 ECTS) 

 Gestió de la Informació (3 ECTS) 

 Innovació Tecnològica (3 ECTS) 

 Institucions Internacionals (3 ECTS) 

 Localització Industrial (3 ECTS) 

 Responsabilitat Social Corporativa (3 ECTS) 

 Experiències en Centres Tecnològics (3 ECTS) 

 Experiències en Vivers d’Empresa (3 ECTS) 

 Pràctiques (6 ECTS) 

 

QUADRÍPTIC  
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Desplaçaments a infraestructures tecnològiques 

  

 Visita al Centre Tecnològic de Nutrició i Salut 

Data: 27 d’abril de 2015 

Hora: 17:00  

Mitjà de transport: a peu 

El dilluns 27 d’abril els estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació van visitar el 

Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. La jornada va començar amb una introducció 

sobre la història del Centre i els serveis que ofereix i, tot seguit, es va fer una visita 

guiada per les instal·lacions, il·lustrada, sempre que va ser possible, amb exemples de 

casos reals d’estudis no classificats.  

Primer es va presentar la zona d’estudi en 

humans, on es va explicar on i com es duen a 

terme aquests estudis. Després es van visitar 

els laboratoris on es fa la caracterització 

nutricional i el disseny d’aliments funcionals. 

Més tard, el centre de ciències òmiques, on es 

van mostrar les instal·lacions d’últim nivell en 

què es fan els estudis de metabolòmica, protòmica, genòmica i transcriptòmica, entre 

d’altres, del Centre for Omic Sciences (COS). L’última part del recorregut van ser les 

sales on es fan els experiments en animals per validar l’eficàcia biològica dels elements 

bioactius testats. 

 

 Visita al Centre Tècnic de SEAT 

Data: 4 de maig de 2015 

Hora: 8:15  

Mitjà de transport: autocar 

El dilluns 4 de maig els estudiants i els membres del professorat de la Universitat van 

fer una visita guiada per les instal·lacions de SEAT a Martorell. Hi van arribar en 

autobús i, després d’una breu presentació, van poder visitar les instal·lacions de la 

marca en dues fases: primer els tallers i després el Centre Tècnic. 



 

 
 
Memòria 2015                                                         

28 

Primer van visitar el Taller núm. 1, on es fa el seguiment de la cadena de muntatge 

robotitzada del model SEAT Ibiza. La següent parada va ser al Taller núm. 10, on es 

munten les carcasses ja pintades de diferents models de la marca sobre les respectives 

cadenes cinemàtiques. Després els visitants es van traslladar al Centre Tècnic, on es va 

fer una presentació de la història de la marca i dels diferents objectius que persegueix, 

així com els que ja ha acomplert. Seguidament es va visitar un dels laboratoris del 

consorci, on s’estudia el rendiment de les bateries elèctriques, tant de les destinades a 

vehicles elèctrics com de les que s’estan estudiant per als vehicles híbrids i 

convencionals. L’última part de la visita, també dins del Centre Tècnic, va ser als 

laboratoris de vehicle complet, dedicats a l’observació del comportament de diferents 

peces dissenyades per al consorci Volkswagen, així com de vehicles acabats i prototips. 

 

 

 Visita al Parc Científic de Barcelona 

Data: 19 de maig de 2015 

 

El dimarts 19 de maig els estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació van 

visitar el Parc Científic de Barcelona. La visita va començar amb una introducció de 

Jordi Quintana, director de Desenvolupament de Negoci i Innovació del PCB, 

durant la qual va explicar el funcionament del Parc i la seva història i objectius. Tot 

seguit, Lurdes Jordi, directora del departament d’Innovació i Transferència de 

Coneixement de la Fundació Bosch i Gimpera, va fer una presentació sobre la 

transmissió de coneixement entre els investigadors de la Universitat de Barcelona i 

el món empresarial. 
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Després d’un breu 

recorregut per la zona 

exterior del Parc, la 

visita es va centrar en 

l’Edifici Clúster, on es 

van mostrar les 

instal·lacions comunes 

que comparteixen 

diferents entitats 

establertes al PCB, així 

com les zones que 

ocupen. 

 

La visita va concloure a les oficines d’Intelligent Pharma, una empresa amb seu al 

Parc Científic de Barcelona guardonada pel seu caràcter innovador. Ignasi Belda, 

fundador i CEO de l’empresa, va explicar-ne el funcionament als estudiants del 

Màster en Emprenedoria i Innovació. 

 

4.2. Impartir matèries i assignatures sobre innovació i la transferència tecnològica en 

diferents graus i màsters 

 

 Docència de l’assignatura Economia de la Innovació, Ciència i Tecnologia de 

3 C.A. com a part del Màster d’Organització Industrial (perfil de recerca), 

impartida a la Facultat d’Economia i Empresa. 

 

 Docència de l’assignatura optativa Innovació i Canvi Tecnològic de  

6 C.A com a part del grau d’Administració i Direcció d’Empreses, impartida a 

la Facultat d’Economia i Empresa i al Campus Terres de l’Ebre. 
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IV. ANNEXOS 

 

Annex 1: Recerca 

 

1.1. Premis WIPE 

 BERNARDO, Valeria (Universitat de Barcelona). «Fast charging stations: simulating 

entry and location in a game of strategic interaction». 

Article en línia: <http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/ 

Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202015/ValeriaBernardo_Joan-

RamonBorrell_JordiPerdigueroz_FastChargingStations.pdf> 

 

1.2. Articles científics 

  COSTA-CAMPI, María Teresa; GARCÍA-QUEVEDO, José; SEGARRA BLASCO, Agustí. 

«Energy efficiency determinants: An empirical analysis of Spanish innovative 

firms». Energy Policy, núm. 83 (2015), p. 229-239. 

 Article en línia: <http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/ 

Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf> 

 COAD, Alex; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Innovation and 

firm growth: does firm age play a role?». Research Policy, núm. 45 (2015), p. 

387-400. 

 

1.3. Comunicacions en congressos 

 SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Young firms and R&D 

subsidies in Catalonia». A: Eu-SPRI Forum ECC, Sowing the seeds of the future: 

The financing of tomorrow’s innovations (2015). Conferència. Bèrgam (Itàlia). 

 Programa en línia: <http://www00.unibg.it/dati/bacheca/1585/75302.pdf> 

 TERUEL CARRIZOSA, Mercedes; SEGARRA BLASCO, Agustí; PARRA, M. D. «Gender 

diversity and innovation in manufacturing and service firm». A: XXIX Jornadas 

de Alicante sobre Economía Española (2015). Alacant. 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202015/ValeriaBernardo_Joan-RamonBorrell_JordiPerdigueroz_FastChargingStations.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202015/ValeriaBernardo_Joan-RamonBorrell_JordiPerdigueroz_FastChargingStations.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202015/ValeriaBernardo_Joan-RamonBorrell_JordiPerdigueroz_FastChargingStations.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf
http://www00.unibg.it/dati/bacheca/1585/75302.pdf
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Article en línia: <http://www.urv.cat/creip/media/upload/arxius/wp/WP2015/ 

DT.15-2015-557_Teruel_Parra_Segarra.pdf> 

 ARAUZO, Josep M.; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Science 

and technology parks and firm growth». A: International Conference on 

Regional Science (2015). Reus. 

 JOVÉ, Elisenda; SEGARRA BLASCO, Agustí. «Los objetivos y las estrategias de 

innovación de las empresas catalanes». A: International Conference on 

Regional Science (2015). Reus. 

 COAD, Àlex; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Innovation and 

firm growth: does firm age play a role?». A: 6th IRIMA Workshop. R&D 

investment and firm Dynamics (2015). Brussel·les (Bèlgica). 

 SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Application and success of 

R&D subsidies: what is the role of firm age?». A: Eu-SPRI Forum ECC, Sowing 

the seeds of the future: The financing of tomorrow’s innovations (2015). 

Conferència. Bèrgam (Itàlia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urv.cat/creip/media/upload/arxius/wp/WP2015/DT.15-2015-557_Teruel_Parra_Segarra.pdf
http://www.urv.cat/creip/media/upload/arxius/wp/WP2015/DT.15-2015-557_Teruel_Parra_Segarra.pdf
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1.4. Suport al XLI Congrés Internacional de Ciència Regional de l’Associació 

Espanyola de Ciència Regional. (Cartell i col·laboradors) 
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UNESCO Chair of Intercultural Dialogue in the Mediterranean - Campus Catalunya - Av/ Catalunya, 35 43002 
Tarragona, Spain -  +34 977 55 81 04 - cunesco.mediterrani@urv.cat 

 
 
 

 
Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural a la Mediterrània  
 
Campus Catalunya 
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona 
Tel. 977 558 104  
cunesco.mediterrani@urv.cat 
http://unescomed.org 
 
Referències Indirectes: 
http://www.relmed.net 
http://www.epuf.org 
 
Enric Olivé Serret, director 
Sílvia Monserrate Gómez, coordinadora 
 
Tipus:  
 
Càtedra pel foment de l’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 a la Mediterrània.  
 
Objectius: 
 
Facilitar la col·laboració entre investigadors d'alt nivell i professors reconeguts internacionalment del 
món universitari i d’altres institucions de la Mediterrània, Europa i Àsia, 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) 
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Principals Activitats: 
 
 
Xarxes 
 
EuroMed Permanent University Forum (EPUF) 
 
 
Formació 

 

• Màster Internacional en Relacions Euromediterrànies. Durant l’any 2015, 12 estudiants procedents de 
EUA, Paquistà, Turquia, Egipte, França, Itàlia i Catalunya han realitzat mobilitats a l’Université Saint 
Joseph de Beirut, a l’Université Paris 8 i la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, per completar el 
màster que coordina la Càtedra.  

• Doctorat en Societats històriques, territori i patrimoni (menció de qualitat). 

• Doctorat conjunt amb l’Université 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 2015. 

 

Recerca 

 

• Grup de Recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya UNESCOMED 2014 SGR 1646. 
Setembre 2014 

 

 

Projec t es  en act iu f inançats  

 

• Projecte 7PM finançat per la CE “SpringArab”. Mobilitats Marie Curie Nord-Sud /Sud-Nord.  

EC Contribution 879.700€ 

• Projecte Tempus ISLAH finançat per la CE, amb universitats europees i del Magreb, per la millora de 
l’estratègia d’ocupabilitat dels estudiants egressats. 

EC Contribution 1.101.698,97€ 

• Projecte “Revueltas Populares del Mediterraneo a Asia Central: Genealogia Histórica, Fracturas de 
Poder y Factores Identitarios”, HAR2012-34053.  

Finançament MEYC 40.000€ 
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Projec tes  presentats  a convocatòr ies  

 

• Redaccció del projecte de creació Institut de Conflictologia de la Mediterrània presentat a la Unió pel 
Mediterrani. 

• Redacció del projecte “Siria després de la guerra: la reconstrucció de l’Estat i la vulnerabilitat” 
presentat a la convocatòria RICIP. Març 2015. 

• Redacció del projecte "The Social Vulnerability and the State Fragility: from Magreb/Mashriq to 
Caucasus” presentat a la convocatòria COST Action Proposal OC-2015-1-19543. Març 2015. 

• Redacció del projecte “Uso de las lenguas como herramienta de diálogo intercultural, Europa-
Caucaso-Mediterráneo” presentat a la convocatòria Acciones De Dinamización "Europa 
Investigación". Maig 2015. 

• Participació com a socis en la preparació del projecte Multilingualism: Empowering lndividuals, 
Transforming Societies (MEITS) presentat a la convocatòria AHRC_Open World Research lnitiative. 
Juny 2015. 

• Participació com a socis en la preparació del projecte “European warscapes from below: exploring 
strategies for collaborative heritage interpretation, management and EU identity-building” presentat a 
la convocatòria H2020-Reflective-Societiy-2015. 

• Redacció del Projecte “Pilgrimage to the origins. Cultural and religious tourism in Tur Abdin. From 
Catalonia to Mardin: the twinning of the Cistercian and Tur Abdin Routes “ presentat a la convocatòria 
Common Cultural Heritage: Preservation and Dialogue between Turkey and the EU-
EuropeAid/137347/ID/ACT/TR. Octubre 2015. 

• Redacció del Projecte “La dimensió espiritual: un nou horitzó per a la integració de la diversitat 
cultural i religiosa” presentat a la convocatòria Ajuts per a la preparació de projectes internacionals 
2015 (EXIT2015). Novembre 2015. 
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Conferènc ies ,  seminaris ,  grups de trebal l  i  d ivulgac ió mit jans de comunicac ió  

 

• 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. 

• Presentació del Pla Catalunya-Marroc al Palau de la Generalitat. 11/02/2015. 

• Participació Seminari: “Cooperation universités/entreprises. Islah Casablanca, 20-21/01/15. 

• Participació Seminari “Pla Catalunya-Marroc”. Barcelona 02/15. 

• Organització Seminari “Tunis. Pourquoi les jeunes de Sidi Bouzid et Kasserine se sont révoltés en 
2010-2011?” Prof. Ben Zina. Tarragona,  03/03/15. 

• Particiapació Conferència “North Africa in the process of change. Politicial, legal, social and 
economic transformations”. Cracòvia, 21-23 Abril 2015. 

• Participació 6th European University- Business Forum. Brusel.les, 5-6/03/15. 

• Participació Seminari: “North Africa in the process of change. Political, legal, social and economic 
transformations”. SpringArab, Cracòvia, 20-23/04/15. 

• Reunió amb el Secretari General d’Universitats, Antoni Castellà. Barcelona, 29/04/15. 

• Acte conjunt Càtedres UNESCO Catalanes “Història, Present i Futur de les Càtedres UNESCO 
Catalanes". Barcelona, 06/05/15. 

• Participació 3rd World Forum on Intercultural Dialogue. Baku, Azerbaijan, 18-20/05/15. 

• Participació Seminari: “Rélations avec les associations alumni. Islah Marraqueix, 26-27/05/15. 

• Participació Jornades Diplocat. Barcelona, 11/06/15. 

• Reunió amb Institut Estudis Demogràfics per preparació projecte Horizon 2020. Bellaterra, 
12/06/15. 

• Participació presentació del llibre “Propositions pour une économie juste et participative”. IMA París, 
18/06/15. 

• Participació Seminari IEMed al Palau de Pedralbes. Barcelona, 17-18/09/2015. 

• Assistència jornades informatives H2020. Palau Firal Barcelona, 27/10/2015. 

• Participació Seminari SwitchMed. 29/10/2015. 

• Assistència jornades informatives H2020-CULT-COOP. Bellaterra i Barcelona, 5-6/11/2015. 

• Incorporació de la Càtedra UNESCO al projecte CaBuReRa. 

• Incorporació de la Càtedra UNESCO al Peace Mapping Programme. 

• Participació a l’Assemblea de la Red Espanyola de l’Anna Lindh Foundation. València, 12/11/2015. 

• Reunió de Càtedres UNESCO. València, 23/11/2015. 

• Reunió de tancament de projecte ISLAH. Tanger, 26-27/11/2015. 

• Co-organització amb l’IEMed del congrés Educació no formal i intercultural a la Mediterrània. 
Campus Catalunya URV, 16-19/12/2015. 

• Intervenció Lala Muradova al programa Karakia de TV3. 

• Intervenció de Nour al Chick Oughlly al programa .CAT de TV3. 

• Intervenció de Nour al Chick Oughlly al programa Món 324 de TV3. 

• Intervenció d’Enric Olivé al Canal Sud Venezuela. 
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• Organització i intervenció en actes per a l’ajut dels refugitast sirians: 

Taula rodona: L’èxode sirià cap a Europa. Un repte solidari per Tarragona. En col.laboraicó amb la 
URV Solidària. Campus Catalunya, 1/10/2015. 

Inauguració del Curs Antena del Coneixement URV amb la Taula rodona “Els refugiats: dels orígens 
del conflicte de Síria fins a l'actual procés d'acollida". Santa Coloma de Queralt, 16/10/2015. 

Taula Rodona “Presència i persecucuó de les comunitats cristianes a l’Orient Mitjà en el context de la 
crisi. En col.laboració amb l’Arquebisbat de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. Tarragona, 
3/12/2015.  

 

 

Publ i cac ions dig i ta ls  i  pàgina web:  

 

• Posada en marxa de la nova pàgina web de la Càtedra.  

http://unescomed.org 

• Ibooks: “Minorités ethniques, conflits identitaires et révoltes sociales dans le Monde arabe et la 
Turquie”. UNESCO Chair on Intercultural Dialogue in the Mediterranean, 2015. iBooks. 
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Tesis  l l eg ides  2015-2016: 

 

• Giacomo Arnaboldi. Il Mediterraneo Interiore. Un Nuovo Paradigma Transculturale 15/01/15. 

• Alessandra Fani. Dinamiche Nazionali Dell’egitto Contemporaneo(1952-2013): 
Rappresentationi Storiografiche Sui Copti E Strategie Geopolitiche Della Chiesa Copta 
Ortodossa 10/04/15. 

• Nour Al Chick Oughlly. State Fragility And Vulnerability To Violence In The Middle East. The 
Case Of Syria 30/06/15. 

• Hafsa Afailal. Marruecos en la Encrucijada: Análisis de la Política de Extranjería en  Marruecos 
(2003-2013). 18/01/16. 

• Rubén Gómez. La World Music en el Mediterráneo (1987-2007): 20 Años de Escena Musical, 
Globalización e Interculturalidad. 08/02/2016. 

 

 

Tesis  en curs :  

 

• Johan LeNabat. "Les enjeux géopolitiques de l'immigration dans la région de 
Madrid" (Codirecció Paris8). 

• Lala Muradova. " Oil, Geopolitics and petro-states. The case study of Azerbaijan and 
Algeria" (Codirecció Paris8). 

• Natalia Motos. El tractament de la mitologia en el Heavy Metal i els orígens de la performance a 
l' escenari. 

• Noor Salameh Les Syrians: A la recherche de la societe civile perdue: Une etude  sur le role des 
reseaux sociaux dans la structuration de la conscience politique et culturelle des Syriens depuis 
Mars 2011”. 

• Elena Gusella. The crisis in Italy: the reaction of immigrants. 

• Selin ALTUNKAYANAK  Women in forced immigration: the experiences of Syrian refugee 
women in Turkey.(Codirecció amb Universitat Galatasaray). 

• Xavier de Luca Art actual a Tunísia i Algèria.  Visions creuades, resistència creativa i procés de 
democratització. 

• Lokman Sazan. A Comperative Study on the Representation of Genocide in the Collective 
Memories of Armenians from Mardin in Argentina and in Turkey”. 
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Mobil i tats  per formació 

 

• Mobilitat Erasmus + Prof Enric Olivé a l’Université Paris 8. Paris 18-21/05/2015. 

• Intercanvi d’estudiants de doctorat amb Romania. Nagy Tünde. Juliol 2015. 

 

 

Mobi l i tats  per recerca dins de l  marc de l  pro je c t e  SpringArab:  

 

URV – Universié de Tunis 

• Erminia Calabrese Gener 2015. 

• Massimo di Ricco Gener 2015. 

 

URV- Université Moulay Ismail, Meknès 

• Enric Olivé Serret Gener 2015. 

• Sílvia Monserrate Gómez Gener 2015. 

• Lourdes Rubio Rico Novembre 2015-Febrer 2016. 

• Elena Gusella Desembre 2015. 

 

URV – Université Alger 3 

• Xavier de Luca Gener 2015. 

• Lala Muradova Huseynova Abril-Maig 2015. 

 

Université de Tunis – URV 

• Mohamed Ali Ben Zina Febrer-Abril 2015. 

• Houaida Ben Khater Abril-Maig 2015. 

 

Université Alger 3 – URV 

• Djamel Zaaboub Juliol-Novembre 2015. 

• Aicha Boukrissa Juliol-Novembre 2015. 

• Khaled Haddadi Juliol-Novembre 2015. 

• Smail Debeche Setembre-Desembre 2015. 

• Rabah Cheriet Setembre-Desembre 2015. 
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UNESCO CHAIR/UNITWIN NETWORK PROGRESS REPORT FORM 

	  

Title of the Chair/Network: UNESCO Chair in Data Privacy	  

Host Institution: Universitat Rovira i Virgili	  

Date of establishment of 
Chair/Network: 
(mm, yyyy) 

03, 2007	  

Period of activity under report: 
(mm, yyyy – mm, yyyy) 

01, 2015 – 12, 2015  

Report established by:  
(name, position) Prof. Dr. Josep Domingo Ferrer, Chairholder	  

	  

To be returned by electronic mail to both: unitwin@unesco.org and i.nichanian@unesco.org 

Or by mail to UNESCO, Division for Teacher Development and Higher Education, 
Section for Higher Education 

7, place Fontenoy – 75352 Paris 07 SP, France 

Fax: 33 (0)1 45 68 56 26/27/28 

 

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 ninth year activity 
period, from January to December 2015.  

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 2015, the Chair activities have been aligned with the "UNESCO Open Suite 
Strategy", because the Chair has published volume no. 8 (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 anti-
discrimination in data mining. The goal is to sanitize databases so that no re-
idenfication 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: in 2015 one new female postdoc and two 
new female PhD students have been hired (the work currently has 5 female 
members, which is something given the scarcity of women in computer science 
research).  

• 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 new report on privacy by design in big 
data written in 2015 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 the Internet and all the Chair team’s scientific 
papers and some privacy software are available on the Chair's websites 



	   3	  

(http://unescoprivacychair.urv.cat, http://crises-deim.urv.cat).  
 
Regarding the specific objectives detailed in Article 2 of the Chair agreement, outcomes 
are detailed in the next sections of this report as follows: (1) Training is described in 
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: 50% of students from Catalonia (9 students), 75% of 
students from Egypt, Cameroon, Bangla Desh, Vietnam and Cuba (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: 61 out of the overall 100 students originate from Latin 
America, with the 39 remaining ones being from Catalonia. 
Teaching language: Catalan and Spanish 
 
 
Programme: 
Cryptology subject within the Master in Computational and 
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Mathematical Engineering (started in Sep. 2013 at the host 
institution, URV). 
Target group: Graduate students. 
Geographic coverage: 
International: 26 Catalan or Spanish, plus 23 international students 
(21 from Latin America and 2 from Morocco).  
Teaching language: Spanish 
 
 
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 
 
 
Programme:  
“Anonymisation and privacy”. Master’s course taught at the National 
University of Ireland-Maynooth. June 12-17, 2015 (25 hours). 
Target group: Master’s and PhD students  
Geographic coverage:  
The 20 students came from several different Irish universities (Trinity 
College, University College Dublin, Cork, Maynooth, etc.) and from 
some private companies (IBM). 
Teaching language: English 
	  

 
 
ii) Training   
(short term) 
	  

	  
The Chairholder has given five tutorials on anonymization:  
 

• Josep Domingo-Ferrer, “New directions in anonymization: the 
permutation paradigm, verifiability, transparency and co-
utility”, Renmin University, Beijing, China, Oct. 22, 2015.  

• Josep Domingo-Ferrer, “New directions in anonymization: the 
permutation paradigm, verifiability, transparency and co-
utility”, Beihang University, Beijing, China, Oct. 16, 2015.  

• Josep Domingo-Ferrer, “New directions in anonymization”, 
European Central Bank, Frankfurt, Germany, Oct. 8, 2015.  

• Josep Domingo-Ferrer, “New directions in anonymization”, 
Hamilton Institute, National University of Ireland-Maynooth, 
Sep. 28, 2015. http://www.hamilton.ie/privacy2015/ 

• Josep Domingo-Ferrer, “New directions in anonymization: the 
permutation paradigm, verifiability, transparency and co-
utility”, U.S. National Center for Health Statistics, Washington 
D.C., USA, Aug. 27, 2015.  
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iii) Research  
	  

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. 
 
“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 2012-2016, funded by the Spanish government and 
co-ordinated by the Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “ICWT” 
project (period 2013-2015, funded by the Spanish government); 
“BallotNext” project (period 2013-2015, funded by the Spanish 
government and coordinated by Prof. J. Castellà-Roca); “MobileKey” 
project (period 2014-2016, funded by the Spanish government and 
coordinated by Prof. J. Castellà-Roca); “CO-UTILITY” project (period 
2014-2017, funded by Templeton World Charity Foundation); 
“PRIVATEDISCOUNT” project (period 2014-2015, funded by a 
Google Faculty Research Award); “SPARK&GO” project (period 
2015-2016, funded by Dirección General de Tráfico and coordinated 
by Prof. J. Castellà-Roca); “Red de excelencia Consolider ARES” 
project (period 2015-2017, funded by the Spanish government and 
coordinated by the Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); “CLARUS” 
project (period 2015-2017, funded by the European Comission and 
coordinated by the Chairholder Prof. J. Domingo-Ferrer); 
“SmartGlacis” project (period 2015-2018, funded by the Spanish 
government and coordinated by the Chairholder Prof. J. Domingo-
Ferrer). 
 
The outcomes of this research in 2015 have been: 

• 1 Ph.D. thesis defended in 2015; 
• 1 international book; 
• 1 international published report 
• 3 book chapters; 
• 18 articles in JCR-indexed journals;  
• 17 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  
	  
In 2015 the Chair has hosted no workshop in Tarragona, but it has co-organized the Joint 
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United Nations Economic Commission for Europe and Eurostat Joint Meeting on Statistical 
Data Confidentiality, held in Helsinki, Oct. 5-7, 2015. 
 
Also, we have been preparing the 1st Co-Utility Workshop, to be held in Tarragona on 
March 10-11, 2016, and covering various privacy topics (http://crises-deim.urv.cat/co-
utility/index.php?module=workshop ). 
	  
ii)  Other conferences/organizational activities undertaken by the Chairholder 
	  
During 2015, the Chairholder has served in the following Scientific Program Committees of 
the following worldwide privacy-related conferences: 
	  

• Program Committee Member of PSBD 2015 - 2nd Intl. Workshop on  Privacy and 
Security of Big Data, Santa Clara CA, USA, Oct. 29, 2015.  

• Program Committee Member of TIBETS 2015-Taller Iberoamericano de Enseñanza 
e Innovación Educativa en Seguridad de la información.  

• Program Committee Member of JNIC 2015-Jornadas Nacionales de Investigación en 
Ciberseguridad.  

• Program Committee Member of DASC 2015-13th Intl. Conference on Dependable, 
Autonomic and Secure Computing, Liverpool, England, UK, Oct. 26-28, 2015. 
http://cse.stfx.ca/~dasc2015/  

• Steering Committee Member and Invited Discussant in the 9th Joint 
UNECE/Eurostat Work Session on Statistical Confidentiality. United Nations 
Economic Comission for Europe and Eurostat, Helsinki, Finland, Oct. 5-7, 2015.  

• Program Committee Member of STM’2015-Intl. Workshop on Security and Trust 
Management, Vienna, Austria, Sep. 21-22, 2015. http: //stm2015.di.unimi.it/  

• Program Committee Member of TrustBus’2015 - 12th Intl. Conference on Trust, 
Privacy and Security in Digital Business, Valencia, Sep. 1-2, 2015.  

• Program Committee Member of IEEE DSAA’2015 - 2015 IEEE International 
Conference on Data Science and Advanced Analytics, Paris, Oct. 19-21, 2015.  

• Program Committee Member of FPS 2015 - 8th International Symposium on 
Foundations & Practice of Security, Clermont-Ferrand, France, Oct. 26-28, 2015.  

• Program Committee Member of KSEM 2015 - The 8th International Conference on 
Knowledge Science, Engineering and Management, Chongqing, China, October 28-
30, 2015. http://ksem2015.swu.edu.cn/  

• Program Committee Member of 24th ACM Intl. Conference on Information and 
Knowledge Management-CIKM 2015 Database track, Melbourne, Australia, Oct. 19-
23, 2015.  

• Program Committee Member of The Fourth International Workshop on Large-Scale 
Network Security-LSNS 2015, Dalian, China, August 26-28, 2015.  

• Program Committee Member of 14th IEEE Intl. Conference on Trust, Security and 
Privacy in Computing and Communications-TrustCom 2015, Helsinki, Finland, 
August 20-22, 2015.  

• Program Committee Member of 10th IFIP Summer School on Privacy and Identity 
Management, Edinburgh UK, Aug. 16-21, 2015.  

• Program Committee Member of STAM 2015: 1st Intl. Workshop on Security Testing 
and Monitoring - topic: Security Interoperability, in conjunction with ARES 2015, Aug. 
24-28, 2015.  

• Program Committee Member of SECRYPT 2015: 12th Intl. Conference on Security 
and Cryptography, Colmar, Alsace, France, July 20-22, 2015.  

• Program Committee Member of SECINTER 2015: First Intl. Workshop on Monitoring 
and Secure Interoperability, in conjunction with ARES 2015-10th Intl. Conference on 
Availability, Reliability and Security, Toulouse, France, August 24-28, 2015.  
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• Program Committee Member of DaWaK 2015: 17th Intl. Conf. on Big Data Analytics 
and Knowledge Discovery, Valencia, Spain, Sep. 1-4, 2015.  

• Program Committee Member of Information Security Conference-ISC 2015, 
Trondheim, Norway, Sep. 9-11, 2015.  

• Program Committee Member of CIBSI 2015: Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Informática, Quito, Nov. 10-12, 2015.  

• Program Committee Member of PriSMO 2015: Privacy and Security for Moving 
Objects, within 16th IEEE Intl. Conf. on Mobile Data Management-MDM 2015, 
Pittsburgh, Pennsylvania, June 15-18, 2015.  

• Program Committee Member of ACySe 2015 - 2nd Intl. Workshop on Agents and 
Cybersecurity, held in conjunction with AAMAS 2015, Istanbul, Turkey, May 4-8, 
2015.  

• Program Committee Member of ICDM 2015- 2015 IEEE International  Conference on 
Data Mining, Atlantic City NJ, USA, Nov. 14-17, 2015.  

• Program Committee Member of CCIA’2015-5th IFIP Intl. Conference on  Computer 
Science and its Applications, Saida, Algeria, May 20-21, 2015.  

• Program Committee Member of PST 2015 - 13th International Conference  on 
Privacy, Security and Trust, Izmir, Turkey, June 21-23, 2015.  

• Program Committee Member of the International ACM Conference on Management 
of computational and collective IntElligence in Digital EcoSystems-ACM MEDES’15, 
Caraguatatuba, Oct. 25-29, 2015.  

• Program Committee Member of the International Symposium on Intelligent Systems 
Technologies and Applications-ISTA’15, Kochi, India, August 10-13, 2015.  

• Program Committee Member of the 30th IFIP TC-11 SEC 2015 International 
Information Security and Privacy Conference, Hamburg, Germany, May 26-28, 2015.  

• Program Committee Member of PAIS 2015 - The 8th International Workshop on 
Privacy and Anonymity in the Information Society, Brussels, Belgium, March 27, 
2015.  

• Program Committee Member of MDAI 2015 - Modeling Decisions for Artificial 
Intelligence, Skövde, Sweden, October 2015.  

• Program Committee Member of ICISSP 2015- 1st International Conference on 
Information Systems Security and Privacy, Feb. 9-11, 2015, Angers, France. 
http://www.icissp.org  

• Program Committee Member of BIS 2015 - 18th International Conference on 
Business Information Systems, Poznan, Poland, June 24-26, 2015  

 
iii) A selection of conference presentations by the Chairholder and other colleagues  
 
Only invited plenary/keynote talks during 2015 are listed: 
 

• Josep Domingo-Ferrer, “Data privacy – overview on existing technical options with 
risk/benefit analysis for healthcare R&D”, within the internal workshop Data Privacy - 
Risks and opportunities in healthcare R&D, Novartis International, Basel, 
Switzerland, Nov. 12, 2015.  

• Josep Domingo-Ferrer, “Cryptography for security, functionality and privacy in 
VANETs”, East China Normal University, Shanghai, China, Oct. 28, 2015.  

• Josep Domingo-Ferrer, “Flexible and robust privacy-preserving implicit 
authentication”, Beihang University, Beijing, China, Oct. 23, 2015.  

• Josep Domingo-Ferrer, “Privacy-aware loyalty programs”, Dalian Ocean University, 
Dalian, China, Oct. 19, 2015.  

• Josep Domingo-Ferrer, “Protocolos de comunicación segura, privada y eficiente”, 
Ministerio de Defensa, República Argentina, Buenos Aires, Argentina, July 31, 2015.  

• Josep Domingo-Ferrer, “Nouvelles directions en anonymisation des données: 
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permutation, verifiabilité, transparence et coutilité”, invited talk at 6ème Atelier sur la 
protection de la vie privée, Mosnes, France, June 16, 2015.  

• Josep Domingo-Ferrer, “Empowering the data subject in anonymization: verifiability, 
transparency and co-utility”, invited talk, Trinity College, Dublin, Ireland, June 15, 
2015.  

• Josep Domingo- Ferrer, “Protecting against maximum-knowledge adversaries in 
microdata release: analysis of masking and synthetic data using the permutation 
model”, invited talk at 2nd European Data Access Forum, Luxembourg, March 24, 
2015. http://dwbproject.org/events/edaf2.html  

• Josep Domingo-Ferrer, “New directions in anonymization: safely empowering 
subjects, users and intruders”, invited panel talk at CPDP 2015-Computers Privacy 
and Data Protection, Brussels, Jan. 21, 2015.  

• Josep Domingo-Ferrer, “Privacy-preserving loyalty programs and co- utility”, invited 
talk at IDT Bermuda Symposium, Radboud University of Nijmegen, Nijmegen, Jan. 
15, 2015.  

	  

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

	  
• The informal association of UNESCO Chairs of Catalonia has pursued a number of 

joint initiatives (see the website http://www.catedresunesco.cat that was set up and is 
maintained by our Chair on behalf of all other chairs): 

o On March 3, 2015, the UNESCO Chairs of Catalonia published a joint 
presentation of their activities 
(http://www.catedresunesco.cat/docs/presentacio_catedresCatalanes.pdf ). 

o On April 14, 2015, the UNESCO Chairs of Catalonia organized a public 
workshop in downtown Barcelona to present their activites. The workshop 
was attended by officials of the Catalan government. 

o On May 5, 2015, the UNESCO Chairs of Catalonia published a manifesto in 
which they expressed the need to recover the financial support of the 
Government of Catalonia, which was suspended due to the economic crisis. 

o On July 14, 2015, Prof. Josep Domingo-Ferrer, as a representative of the 
UNESCO Chairs of Catalonia, attended a meeting between the UNESCO 
Network of Catalonia (libraries, schools, chairs, clubs, etc.) and the 
Government of Catalonia. 

o On July 16, 2015, Prof. Josep Domingo-Ferrer and Prof. Jordi Morató, two of 
the UNESCO Chairholders of Catalonia met the General-Director for 
Research of the Government of Catalonia. The goal was to explore possible 
synergies between the activities of the Chairs and the research priorities of 
the government. 

• Prof. Josep Domingo-Ferrer attended a general meeting of the UNESCO 
Chairs of Spain held on Nov. 23-25, 2015 in Valencia. 

• The UNESCO Chair in Data Privacy has hosted students and postdocs 
coming from other institutions: 

o Visiting researcher. Name: Imran Daud. Institution of origin: 
Foundation University Islamabad (Pakistan). Dates: from Feb. 2014 to 
date. 

o Visiting researcher. Name: Dr Oana Ciobotaru. Institution of origin: 
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Max Planck Institut-University of Bucharest. Dates: From Sep. 8, 2014, 
to Feb. 28, 2015. 

o Visiting researcher. Name: Dr. Dritan Osmani. Institution of origin: 
University of Tirana, Albania. Dates: From March 1, 2015 to date. 

o Visiting researcher: Imen Khabou. Institution of origin: Faculté 
d’Économie et gestion de Sfax (Tunisia). Dates: From Oct. 1, 2015 to 
Jan. 31, 2016. 

o Visiting researcher: Petr Dzurenda. Institution of origin: Brno University 
of Technology (Czech Republic). Dates: From Sep. 8, 2015 to Jan. 8, 
2016. 

o Visiting researcher: Dr. Bo Mi. Institution of origin: Chongqing Jiaotong 
University (China). Dates: From Dec. 15, 2014 to Dec. 14, 2015. 

o Visiting researcher: Anis Bkakria. Institution of origin: EIT ICT Labs, 
Télécom Bretagne. Dates: From April 7 to July 7, 2015. 

o Visiting researcher: Sara Ricci. Institution of origin: University of Pisa. 
Dates: From Jan. 30, 2015 to July 31, 2015 as a master’s student. 
From Aug. 1, 2015 to date as a PhD student. 

o Visiting researcher: Dr Julián Salas. Institution of origin: UNAM, 
Mexico. From Feb. 1, 2015 to date. 

 
	  

	  

	  

d) Publications/Multimedia Materials  
(major publications and teaching/learning materials)	  	  

Please tick relevant fields of output and 
indicate volume of output:  
	  
	  
	  
	  

                                                          [tick]                     [no.]  

Books                                           X                        1 

Books (chapters)                         X                       3 

Monographs  (Ph.D. theses)       X                       1 

Research Reports                        X                       1 

Journal Articles (refereed)          X                      18 

Conference Proceedings            X                      17  

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

• Ph. D. thesis by Roger Jardí-Cedó (from Catalonia), Enhancing drivers’ privacy in urban 
electronic road pricing systems. Universitat Rovira i Virgili, Doctoral Programme in 
Computer Engineering and Mathematics of Security. Date submitted: June 9, 2015. Date of 
public defense: September 21, 2015. Mark: A cum laude. 

ii)  Publications  
 
We list all publications appeared in 2015 and having at least one chair team member as a co-
author. 
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BOOKS AS AUTHOR: 
 

• Josep Domingo-Ferrer, David Sánchez and Jordi Soria-Comas, Database 
Anonymization: Privacy Models, Data Utility, and Microaggregation-based Inter-
model Connections, Synthesis Lectures on Information Security, Privacy & Trust 
#15, Morgan & Claypool Publishers, 2016. 136 pages. ISBN 9781627058438. DOI 
10.2200/S00690ED1V01Y201512ISP015. 
http://www.morganclaypool.com/doi/10.2200/S00690ED1V01Y201512SPT015 
http://www.morganclaypoolpublishers.com/catalog_Orig/product_info.php?cPath=22
&series=33&products_id=896 

 
REPORT FOR THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR NETWORK AND INFORMATION 
SECURITY 
 

• G. D’Acquisto, Josep Domingo-Ferrer, Panayiotis Kikiras, Vicenç Torra, Yves-
Alexandre de Montjoye and Athena Bourka, Privacy by Design in Big Data – An 
overview of privacy enhancing technologies in the era of big data analytics, 
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), December 
2015. 80 pages. ISBN 978-92-9204-160-1. DOI 10.2824/641480. 
https://www.enisa.europa.eu/media/news-items/privacy-by-design-in-big-data-an-
overview-of-privacy-enhancing-technologies-in-the-era-of-big-data-analytics 

BOOK CHAPTERS: 
 

• J. Domingo-Ferrer, D. Sánchez and S. Hajian, "Database privacy", Privacy in a Digital, Networked 
World, pp. 9-35, ISBN: 978-3-319-08469, Nov 2015. 

• J. A. Manjón and J. Domingo-Ferrer, “Selected privacy research topics in the ARES project: an 
overview”, in Advanced Research in Data Privacy (eds. Guillermo Navarro-Arribas and V. Torra), 
Springer, 2015, pp. 15-25. ISBN 978-3-319-09884-5  

• R. Trujillo-Rasua and Josep Domingo-Ferrer, “Privacy in spatio-temporal databases: a 
microaggregation-based approach”, in Advanced Research in Data Privacy (eds. Guillermo Navarro-
Arribas and Vicenç Torra), Springer, 2015, pp. 197-214. ISBN 978-3-319-09884-5  

JCR-INDEXED JOURNAL ARTICLES: 
 

• G. Karopoulos, G. Portokalidis, J. Domingo-Ferrer, Y. Lin, D. Geneiatakis and G. Kambourakis, 
« Security and privacy in unified communications : challenges and solutions », Computer 
Communications, Vol. 68, pp. 1-3, Dec. 2015. ISSN : 0140-3664. 

• L.Zhang, Q. Wu, B. Qin, J. Domingo-Ferrer and B. Liu, « Practical secure and privacy-preserving 
scheme for value-added applications in VANETs », Computer Communications, Vol. 71, pp. 50-60, 
Dec. 2015. ISSN : 0140-3664. 

• J. Soria-Comas, J. Domingo-Ferrer, D. Sánchez and S. Martínez, "t-Closeness through 
microaggregation: strict privacy with enhanced utility preservation", IEEE Transactions on Knowledge 
and Data Engineering, Vol. 27, no. 11, pp. 3098-3110, Oct 2015, ISSN: 1041-4347.  

• B. Qin, H. Deng, Q. Wu, J. Domingo-Ferrer, D. Naccache and Y. Zhou, "Flexible attribute-based 
encryption applicable to secure e-healthcare records", International Journal of Information Security, 
Vol. 14, no. 6, pp. 499-511, Oct 2015, ISSN: 1615-5262.  

• S. Hajian, J. Domingo-Ferrer, A. Monreale, D. Pedreschi and F. Giannotti, "Discrimination- and 
privacy-aware patterns", Data Mining and Knowledge Discovery, Vol. 29, no. 6, pp. 1733-1782, Sep 
2015, ISSN: 1384-5810.[P 

• L. Zhang, Q. Wu, J. Domingo-Ferrer, B. Qin and Z. Dong, "Round-efficient and sender-unrestricted 
dynamic group key agreement protocol for secure group communications", IEEE Transactions on 
Information Forensics and Security, Vol. 10, no. 11, pp. 2352-2364, Sep 2015, ISSN: 1556-6013. 

• P. Xu, Q. Wu, W. Wang, W. Susilo, J. Domingo-Ferrer and H. Jin, "Generating searchable public-key 
ciphertexts with hidden structures for fast keyword search", IEEE Transactions on Information 
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Forensics and Security, Vol. 10, no. 9, pp. 1993-2006, Sep 2015, ISSN: 1556-6013. 
• H. Wang, Q. Wu, L. Xu and J. Domingo-Ferrer, "TPP: Traceable privacy-preserving communication 

and precise reward for vehicle-to-grid networks in smart grids", IEEE Transactions on Information 
Forensics and Security, Vol. 10, no. 11, pp. 2340-2351, Sep 2015, ISSN: 1556-6013. 

• A. Viejo and D. Sánchez, "Enforcing Transparent Access to Private Content in Social Networks by 
Means of Automatic Sanitization", Expert Systems with Applications, Vol. 42, pp. 9366-9378, Aug 
2015, ISSN: 0957-4174. 

• M. Bras-Amorós and M. Pujol, "Side Lengths of Equiangular Polygons (as seen by a coding 
theorist)", American Mathematical Monthly, Vol. 122, no. 5, pp. 476-478, May 2015, ISSN: 0002-
9890. 

• C. Patsakis, A. Zigomitros, A. Papageorgiou and A. Solanas, "Privacy and Security for Multimedia 
Content shared on OSNs: Issues and Countermeasures", Computer Journal, Vol. 58, no. 4, pp. 518-
535, Apr 2015, ISSN: 0010-4620. 

• L. Malina, A. Vives-Guasch, J. Castellà-Roca, A. Viejo, J. Hajny, "Efficient Group Signatures for 
Privacy-Preserving Vehicular Networks", Telecommunication Systems, Vol. 58, no. 4, pp. 293-311, 
Apr 2015, ISSN: 1018-4864. 

• F. Casino, J. Domingo-Ferrer, C. Patsakis, D. Puig and A. Solanas, "A k-anonymous approach to 
privacy preserving collaborative filtering", Journal of Computer and System Sciences, Vol. 81, no. 6, 
pp. 1000-1011, Apr 2015, ISSN: 0022-0000. 

• D. Sánchez, M. Batet, S. Martínez and J. Domingo-Ferrer, "Semantic variance: An intuitive measure 
for ontology accuracy evaluation", Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 39, pp. 89-
99, Mar 2015, ISSN: 0952-1976. 

• O. Farràs and C. Padró, "Extending Brickell-Davenport Theorem to Non-Perfect Secret Sharing 
Schemes",Designs, Codes and Cryptography, Vol. 74, no. 2, pp. 495-510, Feb 2015, ISSN: 0925-
1022. 

• C. Romero-Tris, D. Castellà, A. Viejo, J. Castellà-Roca, F. Solsona, J. M. Mateo-Sanz, « Design of a 
P2P network that protects users’ privacy in front of Web Search Engines », Computer 
Communications, Vol. 57, pp. 37-49, Feb. 2015. ISSN : 0140-3664. 

• C. Patsakis, P. Laird, M. Clear, M. Bouroche and A. Solanas, "Interoperable Privacy-Aware E-
Participation within Smart Cities", Computer, Vol. 48, no. 1, pp. 52-58, Feb 2015, ISSN: 0018-9162. 

• J. Domingo-Ferrer and J. Soria-Comas, "From t-closeness to differential privacy and vice versa in 
data anonymization", Knowledge-Based Systems, Vol. 74, pp. 151-158, Jan 2015, ISSN: 0950-7051. 

 
CONFERENCE PROCEEDINGS PAPERS: 
 

• A. Turi, J. Domingo-Ferrer, D. Sánchez and D. Osmani, "Co-Utility: Conciliating Individual Freedom 
and Common Good for the Crowd-based Business Model", 2015 IEEE Intl. Conf. on e-Business 
Engineering (ICEBE 2015), Beijing, China, Nov 2015. 

• M. Rodriguez-Garcia, M. Batet and D. Sánchez, "Semantic Noise: Privacy-protection of Nominal 
Microdata through Uncorrelated Noise Addition", 27th International Conference on Tools with Artificial 
Intelligence - ICTAI 2015, Vietri Sul Mare, Italy, Nov 2015. 

• E. Batista, F. Casino and A. Solanas, "Wandering Detection Methods in Smart Cities: Currentand 
New Approaches", The 1st IEEE International Smart Cities Conference - ISC2 2015, Guadalajara, 
Mexico, Oct 2015. 

• F. Casino, E. Batista and A. Solanas, "Context-Aware Recommender for Smart Health", 1st IEEE 
Workshop on Security and Privacy in the Cloud-SPC 2015, Guadalajara, Mexico, Oct 2015. 

• F. Casino, P. Lopez-Iturri, E. Aguirre, L. Azpilicueta, A. Solanas and F. Falcone, "Dense Wireless 
Sensor Network Design for the Implementation of Smart Health Environments", IEEE-APSTopical 
Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications - APWC 2015, Torino, Italy, 
Sep 2015. 

• A. Calviño, S. Ricci and J. Domingo-Ferrer, "Privacy-preserving distributed statistical computation to 
a semi-honest multi-cloud", 1st IEEE Workshop on Security and Privacy in the Cloud-SPC 2015, 
Florence, Italy, Sep 2015. 

• J. Domingo-Ferrer, S. Ricci and J. Soria-Comas, "Disclosure risk assessment via record linkage by a 
maximum-knowledge attacker", 13th Annual International Conference on Privacy, Security and Trust-
PST 2015, Izmir, Turkey, Sep 2015. 

• E. Batista, F. Borras, F. Casino and A. Solanas, "A Study on the Detection of WanderingPatterns in 
Human Trajectories", The 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and 
Applications - IISA 2015, Corfu, Greece, Jul 2015. 

• A. Ortiz de Lejarazu, P. Lopez-Iturri, E. Aguirre, L. Azpilicueta, F. Falcone, F. Casino and A. Solanas, 
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"Challenges in the Implementation of Context-Aware Scenarios within Emergency Rooms", The 6th 
International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications - IISA2015, Corfu, 
Greece, Jul 2015. 

• F. Casino, L. Azpilicueta, P. Lopez-Iturri, E. Aguirre, F. Falcone and A. Solanas, "Hybrid-based 
Optimization of Wireless Channel Characterization for Health Services in Medical Complex En-
vironments", The 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications 
- IISA 2015, Corfu, Greece, Jul 2015. 

• C. Patsakis, A. Zigomitros and A. Solanas, "Privacy-Aware Genome Mining: Server-Assisted 
Protocols for Private Set Intersection and Pattern Matching", 28th IEEE International Symposium on 
Computer-Based Medical Systems - CBMS 2015, São Carlos and Ribeirão Preto - Brazil, Jun 2015. 

• C. Patsakis, A. Papageorgiou, F. Falcone and A. Solanas, "S-health as a driver towards better 
emergency response systems in urban environments", 10th IEEE International Symposium on 
Medical Measurements and Applications - MeMea 2015, Torino, Italy, May 2015. 

• J. Domingo-Ferrer, Q. Wu and A. Blanco, "Flexible and robust privacy-preserving implicit 
authentication", IFIP SEC 2015-Intl. Information Security and Privacy Conference, Hamburg, 
Germany, In IFIP AICT 455, Springer, pp. 18-34, ISBN: 978-3-319-18466, May 2015. 

• J. Domingo-Ferrer, J. Soria-Comas and O. Ciobotaru, "Co-utility: self-enforcing protocols without 
coordination mechanisms", International Conference on Industrial Engineering and Operations 
Management-IEOM 2015, Dubai, United Arab Emirates, In Proceedings of the 2015 International 
Conference on Industrial Engineering and Operations Management, IEEE, pp. 1-17, ISBN: 978-1-
4799-6064, Mar 2015. 

• A. Solanas, E. Batista, F. Borras, A. Martínez-Ballesté and C. Patsakis, "Wandering Analysis with 
Mobile Phones - On the Relation Between Randomness and Wandering", 5th International 
Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems - PECCS 2015, 
Angers, France, Feb 2015. 

• M. Batet and D. Sánchez, "Ontology Selection for Semantic Similarity Assessment", International 
Conference on Agents and Artificial Intelligence - ICAART’15, Lisbon, Portugal, Jan 2015. 

• D. Sánchez, A. Viejo, "Privacy Risk Assessment of Textual Publications in Social 
Networks", International Conference on Agents and Artificial Intelligence - ICAART’15, Lisboa, 
Portugal, Jan 2015. 

 
e) Cooperation with UNESCO Headquarters, Field Offices  
	  
	  
Collaboration with UNESCO Headquarters  
 
On March 3-4, 2015, the Chairholder attended the “Connecting the dots Conference” on Internet 
held at UNESCO’s Headquarters. 

On Aug. 10, 2015, the Chairholder, Prof. Josep Domingo-Ferrer, sent to Ms. Simionescu and Ms 
Nichanian (UNESCO Headquarters) a report on the research carried out at the UNESCO Chair in 
Data Privacy in the context of the CO-UTILITY research project. This project is funded by 
Templeton World Charity Foundation. Its goals are to design protocols and interaction rules that 
enforce rational cooperation in the absence of a legal framework common to all players. We believe 
that its outcomes are relevant to UNESCO’s Medium-Term Strategy 2014-2021 and, more broadly, 
to the UN Millennium Development Goals. 

Alignment with UNESCO’s objectives. During 2015, the Chair activities have been aligned with 
the "UNESCO Open Suite Strategy", because : 

1) The Chair has published volume no. 8 (with 3 issues published) of the non-profit open-access 
journal Transactions on Data Privacy. This scientific journal on data privacy is sponsored by the 
Chair and the Chairholder is a 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, 
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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://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 anti-discrimination in 
data mining. The goal is to sanitize databases so that no re-identification 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). This work has attracted the 
attention of the world’s top computer magazine Communications of the ACM, which has 
published an interview to Dr Sara Hajian and Prof. Domingo-Ferrer in its March 2016 issue 
(Comm. of the ACM, 59(3):19-21, 2016). 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): one female postdoc and two 
female Ph.D. students have been hired in 2015. 

• Human rights priority. World-class privacy-preserving technology is being developed and 
disseminated within the Chair, which serves the aforementioned Article 12 of the Universal 
Declaration of Human Rights. 

• Strategic programme objective 6: "Promoting principles, practices and ethical norms 
relevant for scientific and technological development". What we do at the Chair is to create 
and disseminate technologies for privacy preservation in the new information technologies. 
Dissemination and public awareness of principles and practices is pursued through 
international conferences, travel grants for delegates from transition countries, and the 
above-mentioned journal Transactions on Data Privacy freely available on Internet 
(http://www.tdp.cat). Promotion of ethical norms is pursued through: i) participation in 
initiatives like the Data Protection in Europe initiative (http://www.dataprotectioneu.eu), 
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 new report 
on privacy by design in the era of big data written in 2015 for the European Union Network 
Information and Security Agency (ENISA, https://www.enisa.europa.eu/media/news-
items/privacy-by-design-in-big-data-an-overview-of-privacy-enhancing-technologies-
in-the-era-of-big-data-analytics); 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 
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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). 

 

	  

	  

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 
in the following conference: ESORICS 2015 – 20th European Symposium on 
Research in Computer Security (Austria). 

• Press releases. On Sep. 13, the Chairholder was interviewed by Catalunya Ràdio 
(Catalonia’s main radio station) on the false information that circulates on Internet 
(http://unescoprivacychair.urv.cat/media/_pdf/Josep%20Domingo.mp3). On June 20, 
2015, he also published an op-ed article in the Barcelona-based newspaper “Ara” on 
co-utility (http://unescoprivacychair.urv.cat/media/_pdf/coutilitat.pdf), a subject on 
which he sent a report to UNESCO headquarters on Aug. 10, 2015. On May 24, 
2015, he was interviewed by the same newspaper “Ara” on computer viruses 
(http://unescoprivacychair.urv.cat/media/_pdf/article_virus_ara_20150524.pdf). On 
March 30, 2015, he was interviewed by the Barcelona-based newspaper “El 
Periódico” on data protection (http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/les-
dades-dactivitat-compten-amb-una-proteccio-especifica-4060961). On Jan. 15, 2015 
the UK online blog “The Register” praised the ENISA report co-authored by the 
Chairholder on privacy by design 
(http://www.theregister.co.uk/2015/01/14/ensia_encryptions_great_but_privacy_still_s
ucks). All those media releases are collected and available at 
http://unescoprivacychair.urv.cat/articles.php 
 

	  
	  

(any other activities to report)  
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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. 
 
Also, the Chairholder will be acting as the Program Chair of the world’s top data mining 
conference, ICDM 2016-IEEE International Conference on Data Mining, Barcelona, Dec. 13-
15, 2016. 
 
Also, the Chairholder is organizing the 1st Workshop on Co-Utility, to be held on March 10-
11, 2016 in Tarragona, and featuring 8 international invited speakers (http://crises-
deim.urv.cat/co-utility/index.php?module=workshop ). 
	  
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 2016 (more agreements are still expected in the coming months): 

• PAIS 2016- The 9th International Workshop on Privacy and Anonymity in the 
Information Society. Place and date: Bordeaux, France, March 15, 2016. 
http://www.mathcs.emory.edu/pais16/ 

• MDAI 2016-	   13th International Conference on  
Modeling Decisions for Artificial Intelligence. Place and dates: Sant Julià de Lòria, 
Andorra, Sep. 19-21, 2016.	  http://www.mdai.cat/mdai2016/ 

 
Continuation of the Transactions on Data Privacy journal.  In 2016, we plan to publish the 
ninth 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: 

• 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). 

• Carry on with the European H2020 “CLARUS” project (2015-2017) on cloud privacy, 
which is coordinated by the Chairholder. 

• Carry on with the “SmartGlacis” project (2015-2018), on privacy and data protection, 
funded by the Spanish Government. 

• Start the new European H2020 “CANVAS” project (2016-2019) on ethics in 
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cibersecurity, in which we are partners. 
• Maintain a good rate of publications and completed Ph.D. theses, as much as 

possible by Ph.D. students from transition countries. 
	  
	  
DEVELOPMENT PROSPECTS: 
	  
Short and medium term. The UNESCO Chair in Data Privacy has obtained from the host 
institution (Universitat Rovira i Virgili) €7031,08 to fund its activities in 2015. The same 
amount is expected for 2016. 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 2019 by using freed-up funds 
from the European FP7 and H2020 projects in which we participate (“Inter-Trust”, “Data 
without Boundaries”, “CLARUS”, “CANVAS”). 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 2015, we have continued 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 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 and 
2015 the Chairholder has co-authored two reports on privacy technology for ENISA, the 
European Union Network and Information Security Agency. Furthermore, in September 
2016 we will be starting our participation in the H2020 “CANVAS” project, whose consortium 
mixes partners working in technology and in ethics.  

Cooperation with UNESCO. We have collaborated with UNESCO by attending on March 3-
4, 2015, the conference CONNECTing the Dots: Options for Future Action held at 
UNESCO’s headquarters (details in Section 2e). We also have kept and will keep sending 
reports on our main research projects to the UNESCO Headquarters. 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. 

Regarding interaction with the Catalan and Spanish UNESCO Network, we have been very 
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active in 2015 (see Section 2c above). We plan to continue to coordinate the informal 
association of the UNESCO Chairs of Catalonia.  

Mobilization of resources. Beyond the €7031.08 funded by the host institution for the 
activities of the Chair in 2015, the Chairholder is leading a number of funded research 
projects whose freed-up funds will provide another €18000. Hence, the Chair budget for 
2016 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 2015 (all full time).  

• Universitat Rovira i Virgili: 1 full professor, 6 associate professors, 1 tenure-track 
associate professor, 5 postdocs (of which 2 females; of which 1 Romanian, 1 
Albanian, 1 Chinese, 1 Mexican), 4 Ph.D. students (of which 3 females; of which 1 
Pakistani, 1 Ethiopian and 1 Italian), 3 technicians. Funding source: host 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: UNECE-
Statistical Division of the United Nations Economic Commission for Europe, INE-Statistics 
Spain, INSSE-Statistics Romania, NSI-Statistics Bulgaria, MITYC-Spain's Ministry of 
Industry and Commerce.  

Number of long-term visiting staff at the host institution (one year or longer). 

• 5 postdoc researchers (Dr Oana Ciobotaru, Romania; Dr Julián Salas, Mexico; Dr Bo 
Mi, China; Dr. Aida Calviño, Spain, Dr. Dritan Osmani, Germany/Albania). Funding 
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source: host institution (URV), except for Dr Bo Mi, which is funded by Chongqing 
University (China).   

• 3 Ph. D. students (Abeba Nigussie Turi, Ethiopia; Malik Imran Daud, Pakistan; Sara 
Ricci, Italy). Funding source: host institution (URV). 

 

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

• 1 Ph. D. student: Petr Dzurenda. Institution of origin: Brno University of 
Technology (Czech Republic). Dates: From Sep. 8, 2015 to Jan. 8, 2016. 

• 2 M. Sc. students:  
o Imen Khabou, Tunisia. From Oct. 2015 to Jan. 2016. Funding source: host 

institution and Faculté d’Économie et gestion de Sfax. 
o Sara Ricci, Italy. From Jan. to July 2015. Funding source: host institution and 

University of Pisa.   
 

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]               Amount (€) 
                                                       
Host Institution                          X                 _____€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 2015 
activities. In addition, non-charged work of the Chair faculty members in European research 
projects FP7 “Inter-Trust”, FP7 “Data without Boundaries” and H2020 “CLARUS” generated 
freed-up funds from which €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: “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); grant 2014 SGR 537 from the Government of Catalonia (period 2014-
2016, PI : Josep Domingo-Ferrer, budget.€50,000) ; Google Faculty Research Award 
(period 2014-2015, PI : Josep Domingo-Ferrer, budget $63,200 USD) ; « SmartGlacis » 
project (period 2015-2018, budget €214,775, funded by the Spanish government  and 
coordinated by Josep Domingo-Ferrer) ; « Red de excelencia Consolider « ARES » (period 
2015-2017, budget €50,000, funded by the Spanish government and coordinated by Josep 
Domingo-Ferrer) ; « Security and privacy of individual data used to extract public 
information » (2015-2016, Australian Research Council, led by Prof. Mirka Miller and with 
the Chairholder as team member). 

	  End	  of	  the	  Form	  



. 



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: 
 
DOCENCIA 
 

 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 

 
 

mailto:catedra.ch@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/ciencia_humanisme/index.html


RECERCA 
 

 IV jornada de Complexitat 
 
Avui dia, els grans reptes que enfronta la nostra societat es produeixen en àmbits 
com l'energia i els materials, l'economia, la sociologia, la biomedicina, el clima o el 
processament d'informació. Una característica comuna d'aquests problemes és la 
seva complexitat, que té l'origen en l'existència de múltiples components o unitats 
que s'influeixen entre si d'una manera no trivial. La Xarxa Catalana per a l'Estudi 
dels Sistemes Complexos, juntament amb els grups de recerca Alephsys Lab i 
SEES:lab de la URV, han organitzat la IV Jornada Complexitat.cat, on s'han reunit 
prop d'un centenar de científics que treballen en el camp dels sistemes complexos a 
Catalunya. 
 
Video sobre la trobada: 
https://www.youtube.com/watch?v=QqjA-WNvwvA 

 
DIVULGACIÓ 
 

 Col·laboració observatori de la igualtat: “Dones científiques: Dones i 
enginyeria” 
 
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. 
 

 Concert Orquestra 
 
L'Orfeó de la URV ofereix el concert de Nadal 2015 el dijous, 17 de desembre a les 
20, 30 h. a l'Aula Magna del campus Catalunya. La formació musical, que formen 
persones que volen gaudir del cant coral, la dirigeix Núria Giménez. El concert és 
obert a tothom. 

https://www.youtube.com/watch?v=QqjA-WNvwvA


. 



Memòria d’activitats                                                                                Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible  

 

 

 

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 

01/11/2014  i 30/10/2015, 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. S’inclouen activitats del mes de novembre de 2014 que es van 

realitzar amb posterioritat a la darrera reunió de la Comissió de Seguiment. 

Novembre 2014 

Participació a la Jornada “Polítiques de transport contra mobilitat sostenible”. 

El Dr. Òscar Saladié, director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible, 

va  participar  a  la  jornada  “Polítiques  de  transport  contra  mobilitat  sostenible”, 

organitzada  pel  Col∙legi  de  Periodistes  de  la Demarcació  de  Tarragona,  impartint  la 

conferencia  que  portava  per  títol  “El Canvi Climàtic:  la  contribució  del  transport  en 

l’emissió de gasos d’efecte hivernacle”.  

Aquesta  jornada pretenia, per una banda, oferir una  contextualització dels Plans de 

Mobilitat  Urbana  Sostenible  (PMUS)  en  el  compromís  d’Europa  d’aconseguir,  l’any 

2050, una reducció d’entre el 80% i el 95% de les emissions i evitar que la temperatura 

augmentés menys de 2ºC; per una altra banda, oferir un anàlisi del present i futur del 

transport públic al Camp de Tarragona, peça fonamental per garantir la mobilitat dels 

ciutadans, però també del desenvolupament econòmic de les nostres comarques. Per 

últim,  vol  donar  a  conèixer  què  estan  fent  les  dues  principals  ciutats  del  nostre 

territori. 

 



Memòria d’activitats                                                                                Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible  

Realització de diferents  tallers  “Ethica” per  Instituts de  Secundària  en  el marc del 

Programa Fem recerca de la URV.  

El primer taller es va realitzar al seminari del Departament de Geografia de la Facultat 

de Turisme i Geografia (Campus URV). Es va comptar amb la presència dels alumnes de 

1r de batxillerat del IES Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. L’activitat buscava la 

participació de tots els alumnes amb l’objectiu d’establir dos rols: famílies i bancs.  

A  partir  d’aquests  es  van  poden  observar  aspectes  relacionats  amb  els  estalvis,  el 

moviment  de  capital  per  part  de  les  entitats  financeres,  comptes  d’estalvi, 

cooperatives o accions. Durant el transcurs d’aquesta activitat es podia observar com 

qualsevol de  les nostres decisions  té un  impacte en  tres escales: econòmica,  social  i 

ambiental. 

El  segon  taller  es  va  realitzar  amb  els  alumnes  de  2n  de  batxillerat  de  La  Salle  de 

Tarragona a l’aula de Cartografia de la Facultat de Turisme i Geografia (Campus URV). 

Finalment,  el  darrer  taller  dels  tres  emmarcats  dins  del  Programa  Fem  Recerca  de 
la URV  es  va  realitzar  al  IES  Fonts  del Glorieta  d’Alcover  amb  els  alumnes  de  1r  de 
batxillerat del centre. 

Desembre 2014 – Novembre 2015 

Projecte MOUDS: Mòduls Universitaris de Desenvolupament Sostenible  

La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible ha continuat dedicant notables 

esforços  i  recursos  durant  el  present  curs  al  desenvolupament  del  projecte Mòduls 

Universitaris de Desenvolupament Sostenible. 

A finals de l’any 2010 va veure la llum el llibre “Desenvolupament Sostenible”, publicat 

sota  el  segell  editorial  de  la  URV  i  amb  el  patrocini  de  la  Càtedra  Dow/URV  de 

Desenvolupament Sostenible. L’objectiu ha estat oferir un text de referència per a  la 

comunitat universitària, un manual que serveixi per entendre per què el nostre món 

necessita un desenvolupament sostenible. El llibre aporta una gran quantitat de dades 

i molta informació gràfica. 

És  en  el  marc  d’aquesta  publicació  que  va  néixer  el  projecte  MOUDS  (Mòduls 

Universitaris  de  Desenvolupament  Sostenible).  MOUDS  ofereix,  amb  la  flexibilitat 

pròpia del format digital, un servei addicional tant als usuaris del llibre com a aquelles 

persones que, per la raó que sigui, no l'han pogut adquirir, especialment a professors i 

alumnes que cursin assignatures relacionades amb el Desenvolupament Sostenible. Un 

projecte  impulsat pel Dr. Enric Aguilar, professor del Departament de Geografia de  la 

URV i director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible entre els anys 

2009 i 2012. 
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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 el contingut del mòdul de L'aigua: 

recurs natural imprescindible. 

La pàgina web del projecte MOUDS supera el mig milió de visites (novembre 2014 – 
octubre 2015)  

La  pàgina  web  del  projecte  MOUDS  (Mòduls  Universitaris  de  Desenvolupament 
Sostenible) desenvolupat per la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible va 
rebre 507195 visites durant el període comprés entre el mes de novembre de 2014 i el 
mes  d’octubre  de  2015  (l’any  anterior  236052).  El màxim  número  de  visites  es  va 
assolir el mes d’octubre de 2015 amb 56206. 

Mèxic  continua  sent  el  país  amb  el major  número  de  visitants  (117109  /  23,1%)  i 
Espanya  en  segona  posició  (79088  /  16,5%).  La  majoria  de  països  experimenten 
importants creixements en el total de visites, especialment els hispanoamericans. Cal 
destacar  també  el  cas  dels  Estats Units  d’Amèrica  que  es manté  en  el  9è  lloc  amb 
12956 visites (2,6%), mentre que l’any anterior sols van ser 5387. 

Febrer 2015 

Conferència al Centre de Lectura de Reus: “Energia i sostenibilitat”. 

La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible va col∙laborar amb el Centre de 
Lectura de Reus  i  l'Antena de Coneixement de  la URV a Reus en  l'organització d'una 
conferència  "Energia  i  sostenibilitat"  que  va  impartir  Carles  Barberà,  professor  del 
Departament d'Enginyeria  Informàtica  i Matemàtica de  la URV, a  la  Sala d'Actes del 
Centre de Lectura de Reus. 

Taller “Ethica, el joc de les finances ètiques”, present a l’IES Jaume I de Salou. 

Realització del  taller  “Ethica: el  joc de  les  finances ètiques” a  l’IES  Jaume  I de Salou, 
organitzat per la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible.  

El taller va comptar amb la presència de 25 alumnes de Geografia i Economia de 2n de 
batxillerat  i alguns alumnes de GAD 2, acompanyats pel seu professorat. Els alumnes 
van poder  jugar  a un  joc de  taula didàctic, on es  van poder  familiaritzar  amb quins 
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poden ser els impactes socials i ambientals que les activitats bancàries, les inversions i 
els negocis poder produir diàriament. 

Març 2015 

Conferència  al  Centre  de  Lectura  de  Reus:  “El  Camp  de  Tarragona  i  el 

desenvolupament sostenible”.  

El  Dr.  Josep  Oliveras,  Catedràtic  d'Anàlisi  Geogràfic  Regional  i  professor  del 
Departament  de  Geografia  de  la  URV,  va  impartir  la  conferència  "El  Camp  de 
Tarragona i el desenvolupament sostenible". 

L'acte va tenir lloc a la sala d'actes del Centre de Lectura de Reus, en el marc del cicle 
de  conferències  sobre  ciència  organitzat  per  l'Antena  del Coneixement  de  la URV  a 
Reus i el Centre de Lectura. Va compta amb la col∙laboració de la Càtedra Dow/URV de 
Desenvolupament Sostenible.  

Taller “Ethica, el  joc de  les  finances ètiques”, present a  l’IES Julio Antonio de Móra 
d’Ebre.  

Realització  del  taller  “Ethica:  el  joc  de  les  finances  ètiques”  a  l’IES  Julio  Antonio  de 
Móra d’Ebre, organitzat per la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible.  

El  taller  va  comptar  amb  la presència de 18  alumnes de  segon de Batxillerat de  les 
matèries de Geografia  i Economia  acompanyats pel  seu professorat  i el director del 
centre.  Els  alumnes  van  poder  jugar  a  un  joc  de  taula  didàctic  on  es  van  poder 
familiaritzar amb quins poden  ser els  impactes  socials  i ambientals que  les activitats 
bancàries, les inversions i els negocis poder produir diàriament. 

La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible va participar a  la 27a edició 
del Curs Dow/ETSEQ 2015. 

El dia 19 de març va tenir la 27a edició del Curs Dow/ETSEQ, que aquest any va portar 
per  títol  “El  Desenvolupament  Sostenible  no  és  una  opció.  Aproximacions 
tecnològiques  i  socials”.  Van  participar  un  total  de  25  estudiants  de  la  URV, 
majoritàriament del grau d’Enginyeria Química.  

La  Càtedra  Dow/URV  de  Desenvolupament  Sostenible  ha  participat  per  tercer  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  va  incidir  especialment  en  el  projecte  dels  Mòduls  Universitaris  sobre 
Desenvolupament Sostenible (MOUDS). 

La ponència marc d’aquest curs, amb el  títol “Tecnologies apropiades per a  la gestió 
sostenible  de  l’aigua  i  l’adaptació  al  canvi  climàtic”,  va  anar  a  càrrec  del  Dr.  Jordi 
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Morató, Director Càtedra de  la UNESCO Sostenibilitat de  la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

La segona part del curs es va completar amb  la projecció “Soylent Green”  i el debat 
posterior  facilitat  pel  Dr.  Francesc  Castells  (ETSQ‐URV)  i  el  Dr.  Pedro  Nogales 
(Coordinador  Aula  de  Cinema  de  la  URV).  Ja  per  la  tarda  els  presents  al  curs  van 
realitzar un taller/treball relacionat amb la projecció “Soylent Green” on es van poder 
exposar totes les conclusions i aportacions que la pel∙lícula vol transmetre al públic. 

Abril 2015 

La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible va patrocinar  i participar en 
les VIII Jornades sobre Química Verda a la Facultat de Química de la URV. 

Les  VIII  Jornades  de Química  Verda,  organitzades  per  la  Facultat  de Química  de  la 
Universitat Rovira  i Virgili van comptar amb el patrocini de  la Càtedra DOW/URV de 
Desenvolupament  Sostenible.  En  aquesta  edició  el  lema  de  les  Jornades  va  ser: 
"Reaprofitem els residus". 

Al llarg dels tres dies els assistents van poder visitar diferents empreses pioneres de la 
província  de  Tarragona  com  Gomà  Camps,  la  Planta  de  Botarell  i  Saint  Gobain. 
Seguidament van poder gaudir de moltes altres activitats com a conferències, tallers, 
dinars, etc. Els assistents van poder presenciar  la conferència Valorització de  residus 
agrícoles i industrials per a fer hidrogen a càrrec del Dr. Jordi Llorca (UPC). 

El  primer  dia  d'aquestes  jornades,  i  per  cinquè  any  consecutiu,  va  tenir  lloc  el 
lliurament de premis del Concurs de Fotografia organitzat per la Càtedra DOW/URV de 
Desenvolupament Sostenible. 

VI Concurs de Fotografia 2015 amb el títol “Reaprofitem els residus” 

El lema del concurs és: “Reaprofitem els residus”. La temàtica convidava a reflexionar 
sobre  el  reaprofitament  que  realitzem  dels  nostres  residus.  Es  buscaven  aquelles 
fotografies que mostressin els processos  implantats en diferents vessants per  tal de 
continuar fent ús d’elements i materials en el nostre dia a dia. 

Es van establir un primer premi de 200 €, un segon premi de 100 € i un tercer premi de 
50€. Els premiats també van rebre un exemplar del llibre Desenvolupament Sostenible, 
publicat per la Càtedra Dow/URV. El concurs de fotografia convocat s’hi van presentar 
un  total de 36  fotografies,  les quals  van estar valorades pel  jutjat del propi  concurs 
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. 

Finalment el dia 15 d’abril es van lliurar els premis del VI Concurs de Fotografia amb el 
títol  “Reaprofitem  els  residus”,  activitat  programada  dintre  les  VIII  Jornades  sobre 
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Química Verda que organitza la Facultat de Química de la URV. Un cop presa la decisió 
per part del jurat, les fotografies premiades van ser les següents: 

Tercer premi: Sandra Martín Grau: “La vida i la mort” 

Segon premi: Maria Pérez Muñoz: “Recontenir” 

Primer premi: Laura Marín Rodríguez: “La Tarraco recicla” 

L’entrega  de  premis  va  comptar  amb  la  presència  del  Sr.  Joan  Güixens  (Güixens 
Fotografia del Vendrell), el Sr. Alfred Arias (Dow Chemical Ibèrica a Tarragona), la Dra. 
Yolanda Cesteros  (Degana de  la Facultat de Química de  la URV), el Dr. Xavier  López 
(coordinador de les VII Jornades de Química Verda) i el Dr. Òscar Saladié (Director de la 
Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible). 

La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible assisteix al Premi DOW 2015 

El director de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible va poder assistir a 
l'entrega del premi DOW 2015  invitat per  la mateixa empresa, que es va celebrar el 
passat dia 15 d'abril a les instal∙lacions de DOW Chemical de Tarragona. 

Ignasi  Fabregat Rodríguez  va estar el guanyador d'aquesta 37ena edició dels Premis 
DOW  que  va  comptar  amb  la  presència  de  l'Hble.  Sr.  Ramon  Espadaler,  Conseller 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya i el president de DOW Chemical Ibérica, el Sr. 
Anton Valero. 

Maig 2015 

Convocatòria de beques de  la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament  Sostenible 
per participar a la Universitat d'Estiu URV 2015 

La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible va  realitzà  la convocatòria de 
10  beques  per  participar  al  curs  d'estiu:  “Ferrocarril,  turisme  i  sostenibilitat:  una 
perspectiva des de  la Costa Daurada” (2015016). Les beques de  la Càtedra DOW/URV 
de Desenvolupament Sostenible van consistir en  la  totalitat del preu de  la matrícula 
d'aquest curs d'estiu. 

Aquest curs de la Universitat d'Estiu 2015, es va realitzar el dia 18 de juny en horari de 
tarda a  l’Antena del Coneixement de Cambrils, carrer Sant Plàcid, 18‐20, de Cambrils. 
Aquest  curs  va  estar  coordinat  pel  Dr.  Aaron  Gutiérrez  Palomero,  professor  del 
Departament de Geografia de la URV. 
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La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible participa al  III Encuentro de 
Sostenibilidad Curricular (Universidad Europea de Madrid) 

El Dr. Òscar Saladié, director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible, 
va participar al  III Encuentro sobre Sostenibilización Curricular que va tenir  lloc el dia 
28 de maig, organitzat per  la Universidad Europea de Madrid  (Villaviciosa de Odón). 
L'activitat va combinar conferències magistrals a càrrec d'experts en la matèria i tallers 
pràctics on intercanviar experiències. 

Convocatòria de dos ajuts del 50% de la matrícula per cursar el Màster universitari en 
Anàlisi i Gestió del Territori: Lideratge i Planificació per a la Governança Territorial 

La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible de  la Universitat Rovira  i Virgili 
va convocar dos ajuts del 50% del cost econòmic de la matrícula per cursar els estudis 
del Màster universitari en Anàlisi  i Gestió del Territori: Lideratge  i Planificació per a  la 
Governança Territorial, durant el curs acadèmic 2015‐2016. 

La present convocatòria va ser destinada a la captació de dos estudiants que reuneixin 
els  requisits  per  accedir  als  estudis  del màster  universitari  en  Anàlisi  i  Gestió  del 
Territori:  Lideratge  i  Planificació  per  a  la  Governança  Territorial.  Els  candidats 
seleccionats  hauran  de  realitzar  el  Treball  de  Fi  de Màster  al  voltant  d'un  tema  de 
caràcter  ambiental  lligat  amb  la  planificació  territorial  i  d'interès  per  a  la  Càtedra 
Dow/URV  de Desenvolupament  Sostenible.  El  treball  serà  tutoritzat  pel  director  de 
Càtedra. 

Juny 2015 

Curs  Universitat  d'Estiu  URV  2015  ‐  Ferrocarril,  turisme  i  sostenibilitat:  una 
perspectiva des de la Costa Daurada 

La sala d'actes del Centre Cultural de Cambrils va acollir el passat dijous dia 18 de juny 
el curs d'estiu de la Universitat Rovira i Virgili: "Ferrocarril, turisme i sostenibilitat: una 
perspectiva des de la Costa Daurada", coordinat pel Dr. Aaron Gutiérrez, professor del 
Departament de Geografia de la URV. 

El  curs  ha  comptat  amb  el  patrocini  de  la  Càtedra  Dow/URV  de  Desenvolupament 
Sostenible, que va convocar 9 beques de matrícula.  

El curs va ser presentat per  l'alcaldessa de Cambrils  la Sra. Camí Mendoza Mercè, pel 
Dr.  Aaron  Gutiérrez  i  pel  Dr.  Òscar  Saladié.  director  de  la  Càtedra  Dow/URV  de 
Desenvolupament Sostenible. 

La primera ponència  amb  el  títol  "Corredor  ferroviari del Mediterrani:  una  visió de 
conjunt  i  les seves  implicacions per  les comarques de Tarragona" va anar a càrrec del 
Dr.  Josep Vicent Boira, professor del Departament de Geografia de  la Universitat de 
València, on va analitzar  les potencialitats demogràfiques, econòmiques  i  socials del 
territori per demostrar que el corredor ha de ser una  infraestructura necessària  i de 
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futur per fer créixer el mercat existent de la regió, principalment de Múrcia, València i 
Catalunya. 

Tot seguit el Dr. Armando Ortuño professor del Departament d'Edificació i Urbanisme 
de  la Universitat d'Alacant, va fer  la segona ponència amb el títol "L'arribada de  l'alta 
velocitat  ferroviària  a  Alacant:  quines  implicacions  té  per  al  turisme?",  va  analitzar 
quins  impactes  en  el  sector  turístic  ha  pogut  tenir  l'arribada  de  l'alta  velocitat 
ferroviària a diferents municipis espanyols. 

Per  últim  i  per  finalitzar  el  curs  es  va  realitzar  la  Taula  Rodona  "Infraestructures 
ferroviàries al Camp de Tarragona: situació actual  i reptes de futur" moderada pel Sr. 
Jordi  Cáceres  de  la  Cambra  de  Comerç  de  Tarragona  i  formada  per  la  Sra. Gemma 
Aguilera,  periodista  i  autora  de  "La  gran  bacanal",  el  Sr.  Cristian  Bardají  de 
l'Observatori d'Infraestructures del corredor del Mediterrani de  la Cambra de Comerç 
de Barcelona, el Sr. Daniel Miravet de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de 
Tarragona  i el Dr. Aaron Gutiérrez del Departament de Geografia de  la URV, on es va 
obrir un debat molt enriquidor  i reflexiu de quins reptes de futur  i quina dinàmica ha 
de tenir l'estació del Camp de Tarragona al territori. 

Juliol 2015 

Publicació d’un article científic a la revista Cuadernos Geográficos de la Universidad de 
Granada,  sobre  la  influència de  la  campanya de  sensibilització  Envàs, on  vas?  en  la 
millora  de  la  recollida  selectiva  dels  residus  domèstics  a  la  població  de  la  Sénia 
(Montsià). 

Setembre 2015 

Taller  “Ethica,  el  joc  de  les  finances  ètiques”,  present  a  la  Facultat  de  Turisme  i 
Geografia de la URV 

Amb  l'inici del curs acadèmic 2015  ‐ 2016  la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament 
Sostenible va realitzar dos tallers "Ethica: el  joc de  les  finances ètiques", als alumnes 
del  Grau  de  Turisme  i  del  Grau  de  Geografia  i  Ordenació  del  Territori  dintre 
l'assignatura Fonaments de Desenvolupament Sostenible dirigida pel Dr. Òscar Saladié. 

Aquestes dues sessions s'engloben dintre la Línia 5_Ambientalització curricular del Pla 
de medi  ambient  de  la URV,  amb  l'objectiu  d'incorporar  la  visió  sostenibilista  en  el 
currículum pedagògic implicant la gestió docent en el desenvolupament del pla d'acció 
ambiental. Durant el transcurs de les dues sessions els alumnes van ser conscients dels 
possibles  afectes  que  pot  tenir  a  escala  econòmica,  social  i  ambiental  les  seves 
decisions que es prenen en la gestió dels diners, ja que aquesta ha de ser una decisió 
responsable i ètica. 
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Participació  al  VI  Congreso  Internacional  en  Gobierno,  Administración  y  Políticas 
Públicas”, celebrat a Madrid 

Presentació  d’una  comunicació  sobre  les  polítiques  turístiques  a  la  Riviera  Maya, 
lligades  als  processos  d’adaptació  del  sector  al  canvi  climàtic  i,  d’aquesta manera, 
minimitza la seva vulnerabilitat. 

Octubre 2015 

La  Càtedra Dow/URV  de Desenvolupament  Sostenible  present  al XXIV  Congrés  de 
l'Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) 

“Análisis espacial y representación geográfica: innovación y aplicación” era el títol del 
XXIV  Congrés  de  l’Associació  de  Geògrafs  Espanyols  (AGE)  que  es  va  celebrar  a 
Saragossa els dies 28, 29 i 30 d’octubre de 2015, on el Director de la Càtedra Dow/URV 
de Desenvolupament Sostenible el professor Òscar Saladié juntament amb el tècnic de 
la càtedra Ruben Cabistany, van poder presentar la comunicació “ La sostenibilidad de 
los municipios de  la provincia de Tarragona en base a  la generación per  cápita  y  la 
recogida selectiva de los residuos domésticos y assimilables”, en format de pòster. 

La comunicació es va presentar dintre la temàtica d’ordenació i gestió del territori, on 

l’objectiu  principal  era  exposar  als  congressistes  quina metodologia  es  va  utilitzar  i 

aplicar per conèixer el grau de sostenibilitat dels 183 municipis que formen la província 

de Tarragona, a través de la implementació d’un indicador. 

Novembre 2015 

La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible participa en el Memorimage 
2015 

Del   3  al  7  de  novembre  de  2015  és  va  realitzar  al  Teatre  Bartrina  de  Reus  el 
Memorimage, X Festival  Internacional de Cinema de Reus.  

Una de  les projeccions del festival va ser  la pel∙lícula “Com canviar el món”, pel∙lícula 
produïda  al  Regne  Unit  i  Canada  l'any  2015,  dirigida  per  Jerry  Rothwell,  on  es 
reprodueix  el  naixement  del moviment mediambiental  i  la  creació  de  l'organització 
global  que  avui  coneixem  com  a Greenpeace. Òscar  Saladié, Director  de  la  Càtedra 
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible va participar en el debat que va tingut lloc 
en acabar la projecció. 

“Ethica,  el  joc  de  les  finances  ètiques”  present  en  la  Setmana  de  la  Ciència  a 
l’Hospitalet de l’Infant 

El divendres dia 13 de novembre a l'Hospitalet de l'Infant en el marc de la Setmana de 
la Ciència i dintre de les activitats que realitza l'Antena del Coneixement de la URV, es 
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va organitzar una  sessió del  Taller  "Ethica: el  joc de  les  finances ètiques" dirigit pel 
director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible el Dr. Òscar Saladié.  

El taller va comptar amb la presència de 8 veïns del municipi, els quals van poder jugar 
a  un  joc  de  taula  didàctic,  on  es  van  poder  familiaritzar  amb  quins  poden  ser  els 
impactes  socials  i ambientals que  les activitats bancàries,  les  inversions  i els negocis 
poder produir diàriament. 

 “Ethica, el joc de les finances ètiques” a l’Institut Joan Guinjoan i Gispert de Riudoms 
(Baix Camp) 

El dilluns dia 30 de novembre a l’IES Joan Guinjoan i Gispert de Riudoms en el marc de 
la Setmana de  la Ciència, es va organitzar una  sessió del Taller  "Ethica: el  joc de  les 
finances  ètiques"  dirigit  pel  director  de  la  Càtedra  Dow/URV  de  Desenvolupament 
Sostenible el Dr. Òscar Saladié.  

El taller va comptar amb la presència de 28 alumnes, els quals van poder jugar a un joc 

de  taula  didàctic,  on  es  van  poder  familiaritzar  amb  quins  poden  ser  els  impactes 

socials  i  ambientals  que  les  activitats  bancàries,  les  inversions  i  els  negocis  poder 

produir diàriament. 

Participació en el projecte “Sostenibilització del Grau d’Enginyeria Química”, dirigit 
per  la  Dra.  Sandra  Contreras,  en  el  marc  de  la  convocatòria  d’ajuts  d’innovació 
docent de la URV. 

Reculls de premsa 

a) Articles d’opinió 
 

 Reconduïm el model de desenvolupament (Font: Diari de Tarragona, 13 de 

febrer de 2015) 

 

 Turisme per terra, mar i aire (Font: Diari de Tarragona, 17 de febrer de 2015) 

 

 Soylent Green (Font: Diari de Tarragona, 20 de maig 2015) 

 

 La recollida selectiva incentius i facilitadors (Font: Diari de Tarragona, 2 de 

desembre 2015) 

 

 Aeropuerto de Reus, ¿Liga o Copa del Rey? (Font: Diari de Tarragona, 

Suplement Economía y Negocios, 6 de desembre de 2015) 
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b) Aparicions puntuals  

 

 Participació en el programa de televisió Para Todos La 2 del Dr. Òscar Saladié, 

director  de  la  Càtedra  Dow/URV  de  Desenvolupament  Sostenible  (Font: Para 

Todos la 2, La 2, 19 de desembre del 2014) 

 

 La URV inculca als seus estudiants els principis de la química verda (Font: Diari 

de Tarragona, 22 d'abril de 2015) 

 

 Les  VIII  Jornades  sobre  Química  Verda  de  la  URV  se  centren  en  el 

reaprofitament dels residus (Font: Diari Més, 30 d'abril de 2015) 

 

 El Director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible participa al 

programa MeteoMauri  (MeteoAmbient)  de  Catalunya Radio  (Font: Catalunya 

Radio, 26 de juny de 2015) 

 

 El director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible participa al 
programa MeteoMauri (MeteoAmbient) de Catalunya Radio: "Envàs on vas a la 
Sènia" (Font: Catalunya Radio, 30 de juliol de 2015) 

 

 

Vila‐seca, 9 de desembre de 2015 

 

 

Dr. Òscar Saladié 

Director Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible 
Universitat Rovira i Virgili 
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1. Introducción 

Resultado de una colaboración iniciada en el año 2007 entre Repsol y la Universitat Rovira i 

Virgili (URV), la Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación realiza 

actividades de formación superior, de investigación y de comunicación social de la ciencia. La 

Cátedra proyecta internacionalmente la investigación científica y transfiere conocimiento a la 

sociedad, a la vez que prestigia la comunicación como disciplina académica y refuerza la 

estructura institucional de la Universitat Rovira i Virgili. 

La investigación en comunicación y sobre sus interacciones con las dimensiones 

socioeconómica, política y cultural, en el contexto de Tarragona en particular y de Cataluña en 

general, mejora la calidad ética y estética de las prácticas comunicativas actuales, tanto a 

nivel de producción y difusión de contenido como a nivel de su consumo y apropiación por 

parte de la ciudadanía. 

 

Ferré (izquierda) y Font (derecha), firmando la renovación del convenio 

El convenio de colaboración por el que se renueva el acuerdo entre las partes para el periodo 

2015-2017 fue firmado el pasado 9 de abril de 2015 por el rector de la Universitat Rovira i 

Virgili, Josep Anton Ferré, y el director del Complejo Industrial de Tarragona, Josep Francesc 

Font. 

La Cátedra tiene 

como misión la 

generación y 

socialización del 

conocimiento en 

el ámbito de la 

comunicación 

social desde una 

perspectiva 

centrada en la 

excelencia 

profesional. 
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El acto de renovación contó con la participación del periodista Josep Maria Martí, quién 

pronunció la conferencia “Comunicación creativa e innovación en la sociedad-red”.  

 

El periodista Josep Maria Martí 

Martí se refirió a la creatividad que reside en las personas y a la innovación que promueven 

empresas como Repsol, valores que hacen que el periodismo pueda divisar un futuro con 

menos incógnitas e incertidumbres de los que se habían planteado con la eclosión de los 

medios digitales y de los dispositivos móviles. 

1.1 Misión 

La Cátedra tiene como misión la generación y socialización del conocimiento en el ámbito de 

la comunicación social desde una perspectiva centrada en la excelencia profesional de los 

contenidos y de las prácticas comunicativas de las sociedades contemporáneas avanzadas. 

1.2 Objetivos 

La Cátedra tiene los siguientes objetivos: 

 Generar conocimiento de calidad y socialmente relevante sobre la Comunicación 

Social en sus múltiples formas y canales. 

 Promover buenas prácticas comunicativas tanto por parte de los medios de 

comunicación y los periodistas, como por parte de las empresas y las instituciones, en 

su calidad de actores sociales responsables. 
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 Contribuir a la formación de alto nivel de los futuros profesionales del periodismo, de 

la creación audiovisual y de la comunicación corporativa. 

 Promover la divulgación internacional de la investigación de calidad sobre 

Comunicación Social generada en la Universitat Rovira i Virgili. 

1.3 Actividades 

Las actividades de la Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación se 

concentran en tres ámbitos destacados: 

 Docencia: seminarios prácticos de excelencia comunicativa impartidos por 

profesionales y expertos de trayectoria reconocida, y dirigidos a los alumnos de 

máster y doctorado. 

 Investigación: cofinanciación de investigaciones sobre temas de relevancia social e 

intelectual relacionadas con las líneas de investigación del grupo ASTERISC (a 

destacar, comunicación de riesgo y estudios culturales). 

 Divulgación: organización de congresos internacionales, edición de la Catalan 

Journal of Communication and Cultural Studies (CJCS), desarrollo de la comunicación 

científica y realización de contenidos audiovisuales. 

ASTERISC y el Departamento de Estudios de Comunicación cuentan con algunos de los 

mejores indicadores de la URV respecto a la optimización de recursos económicos y 

humanos, a su productividad científica y a la captación de financiación: 

Artículos indexados JCR-Web of Knowledge (2015) 11 

Total de solicitudes presentadas a convocatorias competitivas (2015) 36  

Total de solicitudes aprovadas (2015) 14 (7 pendientes de resolución) 

Total de financiación conseguida (2015) 80.721 € 

Total de acreditaciones de miembros del grupo sometidas a evaluación (2015) 5 

Total de acreditaciones reconocidas (2015) 1 (2 pendientes de resolución) 

Además, a lo largo de 2015 ASTERISC ha organizado diferentes actividades de apoyo a 

nuevas líneas de investigación, como por ejemplo, alrededor de los juegos de mesa, la danza, 

o la salud. 
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2. Docencia 

La Cátedra da apoyo, a nivel de docencia, tanto al Máster en Comunicación Estratégica en la 

Sociedad del Riesgo (MASTERDEC), como al Máster en Contenidos Televisivos de 

Entretenimiento, en colaboración con Gestmusic. También da apoyo al programa de 

Doctorado en Antropología y Comunicación del Departamento de Estudios de Comunicación 

de la URV. 

2.1 MASTERDEC 

MASTERDEC es un máster universitario oficial de la Universitat Rovira i Virgili impulsado por 

el Departamento de Estudios de Comunicación, y desde sus inicios, cuenta con el apoyo de la 

Cátedra de Excelencia en Comunicación URV/Repsol y de ASTERISC, grupo consolidado de 

investigación en comunicación. 

La particularidad principal del máster se fundamenta en la denominada EXPERIENCIA 

MASTERDEC, que lo identifica y distingue sobre la base de tres conceptos: estrategia, 

internacionalización y personalización. El máster está enfocado a la gestión estratégica de la 

comunicación a las organizaciones, las instituciones y las empresas. Su objetivo básico es 

formar personas responsables y competentes en el ejercicio profesional y la investigación 

académica, proporcionando los conocimientos adecuados a los conceptos, habilidades y 

valores fundamentales de la comunicación estratégica en entornos complejos. A su vez, 

ofrece un conocimiento de los aspectos clave de la comunicación estratégica; capacitando así 

a los alumnos por su análisis, evaluación, diagnóstico, planifiación y implementación de 

estrategias comunicativas. 

 

Poseer el título del MASTERDEC permite solicitar el acceso al programa de Doctorado en 

Antropología y Comunicación de la Universitat Rovira i Virgili, así como también a cualquier 

otro doctorado de las universidades españolas. 

La Cátedra da 

apoyo, a nivel de 

docencia, tanto al 

Máster en 

Comunicación 

Estratégica en la 

Sociedad del 

Riesgo 

(MASTERDEC), 

como al Máster 

en Contenidos 

Televisivos de 

Entretenimiento, 

en colaboración 

con Gestmusic.  

Además, también 

proporciona 

apoyo al 

Doctorado en 

Antropología y 

Comunicación del 

Departamento de 

Estudios de 

Comunicación de 

la URV. 
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2.1.1 Profesores invitados 

El Máster en Comunicación Estratégica en la Sociedad del Riesgo ha contado con numerosos 

invitados a lo largo del año 2015. 

Alejandra Brandolini 

Presidenta de AB Comunicaciones 

Licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de la Empresa, y maestra en 

Educación y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como 

responsable de comunicación en diferentes empresas tanto del sector público como del 

privado. A nivel académico, actualmente es docente en el Máster de Comunicación y 

Publicidad de la Universidad de San Jorge de Zaragoza. 

Alfonso González Herrero 

Director de Comunicación y Relaciones Externas de IBM (España, Portugal, Grecia e Israel) 

Profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha trabajado en Burson-

Marsteller y en Hill&Knowlton, en Nueva York. Actualmente, es el coordinador regional en 

España de la European Association of Communication Directors (EACD). También es autor 

del libro Marketing preventivo: la comunicación de crisis en la empresa. 

Jordi Suárez 

Responsable de Comunicación de la DOQ Priorat 

Licenciado en Periodismo y diplomado en Dirección y Gestión de Instituciones, Empresas y 

Plataformas Culturales. Ha trabajado en varios medios de comunicación (La Veu de Reus, El 

Punt, RNE Barcelona… entre otros), y también en el gabinete de comunicación de Universal 

Studios Port Aventura. Actualmente, combina su cargo al frente de la DOQ Priorat con el 

Instituto Municipal de Museos de Reus, donde es técnico de difusión. 

Juan Manuel Cozzi 

Director del Centro Regional Santa Fe de la UCU 

Licenciado en Ciencia Política y posgraduado en Opinión Pública y Medios de Comunicación. 

Especialista en comunicación política y de crisis, actualmente Cozzi es profesor visitante del 

MASTERDEC y rector del IES Santa Fe, en Uruguay. 
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Xavier Martín 

Director de Comunicación de los XVII Jocs Mediterranis TGN 2017 

Ha trabajado como director de comunicación del FC Barcelona, y también ha sido director 

general de la agencia de comunicación TAPSA, cofundador y director general de Augusta 

Comunicación y director general de Lowe Madrid Publicidad. A su vez, es profesor de 

comunicación en la Universidad Blanquerna. 

 

Xavier Martín, director de comunicación de TGN 2017 

Marc Homedes 

Jefe de prensa de la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya 

Licenciado en Derecho y en Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra, y posgraduado en 

Comunicación Estratégica por la ESADE Business School. Ha sido jefe de prensa de la 

Dirección General de la Polícia – Mossos d’Esquadra, y también ha trabajado como 

corresponsal para La Vanguardia en Chile. 

Josep Bertran 

Responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de REPSOL en Tarragona 

Licenciado en Derecho. Ha trabajado como profesor de la UNED, ha sido secretario de la 

Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Manresa y jefe de los servicios jurídicos de 
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REPSOL en Tarragona. También es profesor asociado de la Universidad Rovira i Virgili, y 

vicedegano del Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña. 

 

Josep Bertran, durante su conferencia 

Maria Targa Montserrat 

Experta en comercio exterior, turismo, programas europeos y event management 

Licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como directora 

gerente del Patronato de Turismo de Salou, como promotora de comercio exterior en la 

Cámara de Comercio de Barcelona y ha sido directora de la oficina de Tarragona del 

Patronato Catalunya Món. Actualmente, es tutora en el Grado de Administración y Dirección 

de Empresas de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Carles Sanz 

Gerente del Patronato Municipal de Turismo de Tarragona 

Licenciado en Geografía. Ha sido gerente de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento 

de Sant Feliu de Guíxols, y presidente de la Asociación de Profesionales de Turismo de las 

Administraciones Locales de Cataluña. 
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Magí Seritjol 

Organizador del Festival Tarraco Viva 

Licenciado en Historia. Gestor cultural. Ha trabajado como guionista y ayudante de dirección 

en numerosos proyectos audiovisuales, y ha sido director de una de las ediciones de la Fira 

del Teatro de Tárrega (Lleida). Actualmente, es técnico en el Museo de Historia de Tarragona. 

2.1.2 Becas 

En las diferentes ediciones del MASTERDEC, la Cátedra URV/Repsol ha financiado becas por 

un valor de 1.500 euros cada una con el fin de contribuir al pago de las matrículas de los 

candidatos seleccionados, a partir de los siguientes criterios: a) titulación de grado o 

equivalente afín a la temática del máster (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad 

y Relaciones Públicas – 3 puntos), b) currículum vitae (hasta 3 puntos), c) nivel de 

conocimiento de la lengua inglesa (1 punto), y d) encontrarse en situación de paro (1 punto).  

Para esta edición del máster del curso 2015/2016, los alumnos becados por un total de 15.000 

euros han sido los siguientes: 

 Maria José Romano 

 Cristina Toledo 

 Francisco Delgado 

 Marta Arjona 

 Laia Flores 

 Sandra Castanedo 

 Yithet Andrea Cárdenas 

 Natia Cheminava 

 Susan Carol Alva Martínez 

 Elisabet Altarriba 

2.2 Máster en Contenidos Televisivos de Entretenimiento 

El Máster en Contenidos Televisivos de Entretenimiento, este año ya en su tercera edición, 

nace de la necesidad de formar los profesionales que reclama la industria de la televisión, 

ofreciendo la oportunidad de realizar un aprendizaje especializado, con el objetivo que la 

formación sirva para crear, desarrollar y comercializar el contenido de los programas de la 
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televisión de entretenimiento. Se trata de aprender, en definitiva, a hacer televisión industrial y 

de calidad para todos los públicos: entretenida, divertida y bien hecha. 

  

La última década de la producción televisiva en España (y Europa en general) se ha 

caracterizado, desde el punto de vista de los contenidos, por el incremento de los formatos de 

entretenimiento. Géneros como los concursos, los programas divulgativos, de humor, los 

docu-shows, los late-shows, los magazines en todas sus expresiones, los reality shows y los 

talents shows ocupan gran parte de la parrilla televisiva de los canales públicos y privados. El 

género del entretenimiento se ha convertido en el contenido más importante de las 

televisiones generalistas y, por tanto, de la producción de las empresas españolas dedicadas 

al audiovisual. 

El Máster en Contenidos Televisivos de Entretenimiento se propone como un complemento 

idóneo para los actuales estudios universitarios, y para los profesionales de la industria 

audiovisual que quieran especializarse en el diseño de contenidos y/o la producción y 

comercialización de los formatos televisivos de entretenimiento, que actualmente son los que 

disfrutan de mayor demanda. Esta progresiva transformación del medio televisivo necesita 

nuevos profesionales y una industria fuerte, con empresas muy bien preparadas para 

desarrollar grandes formatos y espectáculos televisivos. Eso quiere decir que estas empresas 

necesitan de la experiencia de una nueva generación de profesionales que contribuyan a crear 

un producto televisivo final de calidad y éxito. El Máster en Contenidos Televisivos de 

Entretenimiento se preocupa de formar estos expertos, profesionales de los diferentes 

ámbitos, que pueden ser tanto creativos, redactores, guionistas, productores… así como 
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profesionales del sector técnico, realizadores, regidores, iluminadores, técnicos de plató en 

general. 

Cada uno, desde su formación inicial o profesión, seguirá los estudios para capacitarse y 

ocupar en el futuro el lugar de trabajo específico, dentro de la industria que crea, desarrolla y 

realiza programas de televisión. 

2.2.1 Inauguración del curso 2015-2016 

El lunes, 19 de octubre de 2015, se inauguró a las 16:00h la tercera edición del Máster en 

Contenidos Televisivos de Entretenimiento URV-Gestmusic en la Sala de Grados del Campus 

Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. 

El acto, tras una breve introducción por parte de la profesora y codirectora del máster Laia 

Quílez, estuvo acompañado de dos conferencias inaugurales: la primera, titulada “Análisis del 

panorama televisivo del último año”, a cargo de Tinet Rubira (director de Gestmusic Endemol y 

de programas como Tu cara me suena o Operación Triunfo); y la segunda, titulada “La 

importancia y la legitimación de la televisión de entretenimiento”, a cargo del Dr. Manuel 

Palacio, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. 

El Máster en Contenidos Televisivos de Entretenimiento se puso en marcha el curso 2013-

2014 con el objetivo de proporcionar a los participantes la formación adecuada en los ámbitos 

de la creación y producción de contenidos audiovisuales de entretenimiento, y a su vez, en el 

de su comercialización a nivel nacional e internacional. 

El máster se organiza a partir de dos diplomas de especialización profesional, el primero en 

producción y el segundo en comercialización. En un mundo televisivo cada vez más complejo, 

estos dos ejes vertebradores son fundamentales a la hora de conocer a fondo el mundo de la 

industria televisiva y desarrollarse profesionalmente en este ámbito. Desarrollado en las 

instalaciones de Gestmusic Endemol, en Barcelona, y en las de la URV, en Tarragona; el 

máster está impartido tanto por profesorado universitario como por profesionales de la 

pequeña pantalla, algunos de ellos responsables de los programas con más éxito de la 

televisión contemporánea del estado español. Nombres como Sergi Arevalo González, 

Josetxo Cerdán Los Arcos o Josep Rubira Castellan forman parte del elenco de profesores. 

La colaboración con Gestmusic Endemol permite (1) disponer de instalaciones y materiales 

tanto de la productora como de sus empresas colaboradoras, (2) actualizar los contenidos del 
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máster y (3) ofrecer prácticas al finalizar los estudis, según la demanda del sector o de los 

propios alumnos. 

2.3 Doctorado en Antropología y Comunicación 

La Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en 

Comunicación también da apoyo al programa de 

doctorado vinculado con los estudios de comunicación, 

esto es, el doctorado en Antropología y Comunicación. 

El objetivo principal del programa es ofrecer una 

especialización intensiva en el ámbito de la antropología y 

la comunicación con la finalidad de desarrollar los 

conocimientos y las técnias necesarias para llevar a cabo 

un estudio en las líneas de investigación del programa que 

conduzca a la realización de la tesis doctoral. Dentro del 

programa de doctorado, la Cátedra URV/Repsol da apoyo 

tanto a la organización de diversas actividades de ámbito 

divulgativo como a la financiación del nuevo Centro de 

Investigación en Antropología Médica (MARC). 

2.3.1 MARC 

 

Creado en el año 2013, el Medical Anthropology Research Center (MARC) nace con el 

objetivo de convertirse en un centro de referencia en la generación, socialización y 

transferencia del conocimiento derivado de la investigación en el ámbito de (1) la antropología 

médica, (2) la sociología médica, (3) las ciencias sociales y humanas vinculadas a la salud, (4) 

los estudios de comunicación y riesgo en el ámbito de la salud, (5) la historia de la ciencia y, 
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por último, (6) la historia de las mujeres; y a su vez, convertir la ciudad de Tarragona y la 

Universitat Rovira i Virgili un referente en el campo de la antropología médica. 

La antropología médica es uno de los campos más desarrollados dentro de la antropología 

profesional, alimentado por una amplia demanda de investigación aplicada interdisciplinar. En 

la URV, esta disciplina ha ido madurando durante tres décadas, y ahora, la universidad se ha 

convertido en una institución de referencia en el Sur de Europa para la comunidad 

internacional de antropología médica. En el año 2013, el congreso Encounters and 

Engagements, con 500 participantes de 52 países de los cinco continentes, ratificó la 

significación de la URV en este campo y su vinculación con la ciudad de Tarragona. 

2.3.2 Otras actividades 

2.3.2.1 Segunda jornada de Antropología y Comunicación 

La Sala de Grados del Campus Catalunya acogió el pasado 18 de febrero la jornada Publish 

or perish, con el objetivo de proporcionar a los doctorandos y doctorandas del programa de 

Antropología y Comunicación una formación introductoria en materia de publicación 

académica. 

 

En esta segunda edición los diferentes profesionales vinculados tanto al Departamento de 

Estudios de Comunicación como al Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social 

de la URV explicaron a los alumnos el estado actual del sistema internacional de 

publicaciones académicas en el ámbito de las ciencias sociales, así como estrategias para 
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mejorar las opciones de publicación de la producción científca. También se enseñó a los 

doctorandos y doctorandas a utilizar el gestor de referencias bibliográficas Mendeley. La 

jornada contó con la presencia de Enrique Perdiguero, procedente de la Universidad Miguel 

Hernández, quién pronunció la conferencia “Las publicaciones académicas en Ciencias 

Sociales y su valoración (bibliometría e indexación)”; y también con Enric Castelló, fundador 

de la Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, y Josep Maria Comelles, 

director del Medical Anthropology Research Center (MARC) de la URV. 

2.3.2.2 Seminario de Seguimiento del Doctorado en Antropología y Comunicación 

El 24 de marzo de 2015 se celebró en el Campus Catalunya de la URV el primer Seminario de 

Seguimiento del Doctorado en Antropología y Comunicación, con la finalidad que los y las 

estudiantes de segundo año del Doctorado en Antropología y Comunicación presentaran su 

proyecto de investigación de tesis doctoral y el estado de desarrollo del mismo. 

Posteriormente a su presentación, los estudiantes disponían de 20 minutos para discutir, 

debatir y dialogar sobre su exposición con los demás alumnos y profesores/as del DAC 

asistentes al seminario. 

2.3.3 Tesis defendidas 

Desde la Cátedra y el departamento de Estudios de Comunicación de la URV se impulsa la 

dirección de tesis doctorales por parte de investigadores del grupo en el marco del programa 

de Doctorado en Antropología y Comunicación. 

Las tesis doctorales dirigidas y defendidas en este año 2015 han sido: 

Francisco Javier Alvear López 

Título: Hay más de una manera de pelar un gato. Re-examinando el papel de El Mercurio 

durante el gobierno de la Unidad Popular en Chile (1970-1973) 

Fecha de defensa: 29 de abril de 2015 

Nota: Excelente Cum Laude 

Dirección: Bernat López 

Natàlia Lozano Monterrubio 
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Título: Critical PR in Food Communication and Social Media. The Case of European Food 

Safety and Promotion Authorities 

Fecha de defensa: 10 de abril de 2015 

Nota: Excelente Cum Laude 

Dirección: Assumpció Huertas 

Lluïsa Llamero Llamero 

Título: La credibilidad conectada. Prácticas y representaciones discursivas de las audiencias 

de internet en los campos de la salud, la economía y el turismo 

Fecha de defensa: 15 de mayo de 2015 

Nota: Excelente Cum Laude 

Dirección: David Domingo y Josep M. Comelles 

Jordi Prades Tena 

Título: La mediatización del conflicto ambiental. El caso de las Terres de l’Ebre 

Fecha de defensa: 23 de octubre de 2015 

Nota: Excelente Cum Laude 

Dirección: Jordi Farré 
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3. Investigación 

3.1 Proyectos 

A nivel de investigación, y más concretamente, a nivel de proyectos, la implicación de la 

Cátedra URV/Repsol ha sido clave para la realización de proyectos de investigación y también 

para la consolidación de ASTERISC, reconocido como grupo consolidado de investigación en 

comunicación por la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 669). 

Título del proyecto: 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 de este proyecto: Assumpció Huertas Roig 

Entidades financiadoras: Ministerio de Ciencia e Innovación  

Duración: 2013-2015  

 

Título del proyecto: Juegos, comunicación e interacciones en la red 

Investigador/a principal de este proyecto: Núria Araüna 

Entidades financiadoras: Universitat Rovira i Virgili  

Duración: 2014-2015  

 

Título del proyecto: Nacionalismo de consumo y ‘marca nación’. Un mapa de prácticas en 

base a un estudio comparativo entre el Reino Unido y España 

Investigador/a principal de este proyecto: Enric Castelló 

Entidades financiadoras: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  

Duración: 2015  

 

Título del proyecto: Teoría y crítica de la memoria de segunda y tercera generación. 

Posmemoria de la Guerra Civil y el Franquismo en la literatura y el audiovisual 

contemporáneo 

Investigador/a principal de este proyecto: Laia Quílez 

Entidades financiadoras: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  

A nivel de 

investigación, la 

Cátedra 

Internacional 

URV/Repsol ha 

sido clave para la 

realización de 

proyectos de 

investigación, y 

también para la 

consolidación de 

ASTERISC, grupo 

consolidado de 

investigación en 

comunicación 

(2014 SGR 669). 
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Duración: 2015  

 

Título del proyecto: Memorias en segundo grado: posmemoria de la guerra civil, el 

franquismo y la transición democrática en la sociedad española contemporánea 

Investigador/a principal de este proyecto: Laia Quílez 

Entidades financiadoras: Ministerio de Economía y Competitividad  

Duración: 2014-2016  

 

Título del proyecto: El papel de la metáfora en la definición y percepción social de temas 

conflictivos. Instituciones, medios de comunicación y ciudadanos 

Investigador/a principal de este proyecto: Arantxa Capdevila 

Entidades financiadoras: Ministerio de Economía y Competitividad  

Duración: 2014-2016  

 

Título del proyecto: Renovación de la ayuda SGR al grupo ASTERISC (2014 SGR 669) 

Investigador/a principal de este proyecto: Jordi Farré 

Entidades financiadoras: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca  

Duración: 2014-2016  

3.2 Estancias de investigación en el extranjero 

ASTERISC ha recibido este año 2015 dos becas Erasmus+ STA. 

1 beca Erasums+ STA para la profesora Natàlia Lozano 

Centro: University of Maribor 

Localidad: Maribor 

País: Eslovenia 

Año: 2015 

1 beca Erasmus+ STA para la profesora Núria Araüna 

Centro: University of Maribor 

Localidad: Maribor 



Pág. 17 
 

Memoria de actividades 
   

 

País: Eslovenia 

Año: 2015 

3.3 Artículos 

La Cátedra URV/Repsol da apoyo a la publicación de artículos de los investigadores de 

ASTERISC en revistas académicas indexadas en bases de datos de impacto internacional. El 

apoyo de la cátedra se concreta en la financiación de los servicios de corrección de originales 

en inglés, y en la traducción de textos a esta lengua. 

Autor/es: Castelló, E. 

Título: Masking Political Engagement. Television Coverage of a Mass Demonstration in 

Barcelona 

Revista: Television & New Media, 16 (6), 521-537 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Castelló, E.; Capdevila, A. 

Título: Of war and water. Metaphors and citizenship agency in the newspapers reporting the 

9/11 Catalan protest in 2012 

Revista: International Journal of Communication, 9, 612-629 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Castelló, E.; Montagut, M. 

Título: Radio, Memory and conflict. Reconstructing the past in Documentos RNE 

Revista: The Radio Journal. International Studies in Broadcast and Audio Media, 13 (1-2), 

5-21 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Del Vasto, L.; Fernández-Cavia, J.; Huertas, A.; Moreno, A.; Valls, A. 

Título: Official tourist destination websites. Hierarchical Analysis and Assessment with 

ELECTRE-III-H 

Revista: Tourism Management Perspectives,15, 16-28 
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Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Huertas, A.; Capriotti, P. 

Título: Trending topics and key issues in Public Relations 

Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 7 (2), 123-128 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Huertas, A.; Setó, D.; Míguez, M. I. 

Título: Comunicación de destinos turísticos a través de los medios sociales 

Revista: El Profesional de la Información, 24 (1), 15-21 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Kettner-Hoeberg, H.; López, B.  

Título: The Vuelta goes glocal. Changes in the Vuelta a España’s communication strategy 

and media relations under the new Amaury Sport Organization’s management 

Revista: Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, 7 (2), 181-196 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: López, B.; Kettner-Hoeberg, H. 

Título: From Macro to Mega. Changes in the Communication Strategies of the Vuelta 

Ciclista a España after ASO’s takeover (2008-2015) 

Revista: Communication & Sport, 2167479515598956, 1-26 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Lozano, N.; Prades, J., Montagut, M. 

Título: ‘Som la Pera’ or how to develop a social marketing and public relations campaign to 

prevent obesity among teenagers in Catalonia 

Revista: Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, 7 (2), 251-259 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 
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Autor/es: Llauradó, E.; Aceves-Martins, M.; Tarro, L.; Papell-Garcia, I.; Puiggròs, F.; Arola, 

L.; Prades-Tena, J.; Montagut, M.; Moragas-Fernández, C. M.; Solà, R.; Giralt, M. 

Título: A youth-led social marketing intervention to encourage healthy lifestyles, the EYTO 

(European Youth Tackling Obesity) project: a cluster randomised controlled trial in Catalonia, 

Spain 

Revista: BMC Public Health, 15 (1), 607 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Míguez-Gonzalez, M. I.; Huertas, A. 

Título: The power of photographs in the communication and public relations of tourist 

destinations and their brands through Facebook and Flickr 

Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 7 (2), 197-215 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Moragas-Fernández, C.; Capdevila, A. 

Título: A people’s choice: persuasive strategies in the Scotish Independent Referendum 

Revista: Athens. Journal of Mass Media and Communication, 1 (4), 243-255 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Prades, J.; Gonzalo, J.; De la Varga, A.; Farré, J. 

Título: Participación pública en la gestión de residuos radiactivos. El emplazamiento del 

ATC 

Revista: Papers. Revista de Sociología, 100 (4), 493-526 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Quílez, L. 

Título: Éticas y estéticas de la posmemoria en el audiovisual contemporáneo 

Revista: Historia Actual Online, 38, 57-69 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 
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Autor/es: Quílez, L.; Rueda, J. C. 

Título: Discursos de memoria y posmemoria. Medios e industrias culturales 

Revista: Historia Actual Online, 38, 53-56 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Tortajada, I. 

Título: The Routledge Companion to Media and Gender. Cynthia Carter, Linda Steiner and 

Lisa McLaughlin (eds.) 

Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 7 (1), 101-102 

Año: 2015 Clave (A: artículo, R: review): R 

3.4 Libros y capítulos de libro 

3.4.1 Libros 

Autores: Pont, C.; Capdevila, A. 

Título: Del carrer a les urnes. El dret a decidir, en campanya. Comunicació política i 

comportament electoral a les eleccions catalanes del 2012 

Editorial: Documenta Universitaria 

ISBN: 978-84-9984-260-8 

Ciudad: Barcelona 

País: España 

3.4.2 Capítulos de libro 

Autores: Castelló, E. 

Título: La catalanitat i els mitjans, o la democratizació discursiva 

Editorial: Ediciones de la Universitat de Lleida 

Referencia: Imaginaris nacionals moderns. Segles XVIII-XXI 

Página inicial: 215 

Página final: 232 

País: España 

Autores: Castelló, E. 

Título: The Mediatization of a Past of Conflict. Readings of the Spanish Civil War through TV 

Documentaries in the 21
st
 Century  

Editorial: Routledge 

Referencia: The Routledge Companion to Iberian Studies 
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Página inicial: forthcoming 

Página final: forthcoming 

País: Reino Unido y Estados Unidos 

Autores: Castelló, E.; León Solís, F.; O’Donnell, H. 

Título: Spain, Catalonia and the Scottish referendum. A Study in Multiple Realities 

Editorial: Edinburgh University Press 

Referencia: Scotland’s Referendum and the Media. National and International Perspectives 

Página inicial: forthcoming 

Página final: forthcoming 

País: Reino Unido 

Autores: Huertas, A.; Marine-Roig, E. 

Título: Destination Brand Communication Through the Social Media. What Contents Trigger 

Most Reactions of Users? 

Editorial: Springer 

Referencia: Information and Communication Technologies in Tourism 2015 

Página inicial: 295 

Página final: 308 

País: Suiza 

Autores: López, B. 

Título: Drug use in cycling 

Editorial: Routledge 

Referencia: Routledge Handbook of Drugs and Sport 

Página inicial: 89 

Página final: 102 

País: Reino Unido 

Autores: Lozano, N. 

Título: La (in)comunicación en línea de las agencias de seguridad alimentaria europeas. 

¿Cómo se relacionan con los consumidores? 

Editorial: UOC Ediciones 

Referencia: Casos de estudio de relaciones públicas. Espacios de diálogo e impacto 

mediático. Dircom Colección. 

Página inicial: 165 

Página final: 190 

País: España 

Autores: Moragas, C.; Capdevila, A. 

Título: Retòrica i argumentació en els espots electorals 

Editorial: Documenta Universitaria 

Referencia: Del carrer a les urnes. El dret a decidir, en campanya. Comunicació política i 
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comportament electoral a les eleccions catalanes del 2012 

Página inicial: 223 

Página final: 258 

País: España 

3.5 Catalan Journal of Communication & Cultural Studies 

Esta revista, publicada por la editorial británica Intellect Books, es la primera publicación de 

alcance internacional sobre estudios culturales y comunicación centrada en la cultura y el 

sistema mediático catalán. El objetivo de la CJCS es la difusión de la investigación que se 

realiza en Cataluña y en el resto del mundo sobre los sistemas culturales y de medios, con 

acento específico en la investigación comparada entre Cataluña y otras sociedades que 

comparten con la catalana algunos problemas y retos comunes. 

 

El enfoque de la CJCS es multidisciplinario, publicando artículos que tratan directamente o a 

través de un marco comparativo la historia de los medios de comunicación, los medios y las 

políticas culturales, la audiencia y los estudios de recepción, identidades culturales y 

nacionales, los discursos de los medios, la comunicaicón intercultural, el deporte y los medios, 

el lenguaje y los usos que hacen los medios del mismo, los nuevos medios e internet, estudios 

de género, cine, cultura popular, los medios y las industrias culturales, las relaciones públicas, 

la publicidad, el turismo y el patrimonio cultural. 

La CJSC tiene una periodicidad semestral y contiene artículos peer-reviewed, notas de 

investigación y comentarios, eventos contemporáneos, tendencias y debates, entrevistas, 

documentos clave y reseñas de libros. Su objetivo general es difundir y estimular el interés 

académico en los campos arriba nombrados. 

Contanto que el primer número se publicó en octubre de 2009, actualmente ya se han 

publicado 14 números correspondientes a 7 volúmenes. Entre ellos, destacan especialmente 

los monográficos dedicados a diferentes líneas de investigación y a los proyectos de 

ASTERISC, como por ejemplo, el especial de comunicación de riesgo (Special Issue 2.2 – The 

communicative turn in risk communication. Theory and practice) o el especial de comunicación 
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alimentaria (Special Issue 5.2 – Communication and food for health benefits. Negotiating 

meanings in networked times). El siguiente especial, que saldrá durante la primavera de 2016, 

estará dedicado a la posmemoria y el legado de la Guerra Civil Española desde la perspectiva 

de los estudios de comunicación. 

Además de artículos, en otras secciones de la CJCS (viewpoints, professional experience) se 

han publicado entrevistas a reconocidos profesionales de la comunicación, notas de 

actualidad cultural y referencias sobre investigación en comunicación. La revista está 

referenciada en CARHUS+ y en Scopus. Algunas de las métricas de la CJCS son: 

SJR (SCImago Journal Rank) (2014): 0.140 

IPP (Impact per Publication) (2014): 0.053 

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2014): 0.086 

La Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación da apoyo a la CJCS a 

través de la subvención de los gastos de corrección de los originales ingleses y de traducción 

de artículos a este idioma. También compra algunos ejemplares que la dirección de la revista 

distribuye en acciones promocionales y de cortesía entre los investigadores y profesionales de 

la comunicación. El logotipo de la Cátedra aparece tanto en la contraportada de todos los 

números de la revista como en el blog de la CJCS. En definitiva, es una plataforma más para 

hacer visible la participación de la Cátedra en diferentes actividades. 

3.6 Congresos y jornadas 

3.6.1 Organización de congresos 

3.6.1.1 Congreso AIRP 2015 

El pasado mes de abril la Universitat Rovira i Virgili fue la sede del X Congreso Internacional 

de Investigación en Relaciones Públicas: Nuevos espacios de diálogo desde las 

Relaciones Públicas. Un gran número de profesores y investigadores tanto de universidades 

españolas como latinoamericanas se reunieron los días 15 y 16 de abril en la Sala de Juntas 

del Campus Catalunya de la URV para debatir acerca de las RRPP en diferentes ámbitos, por 

ejemplo, desde la perspectiva turística, a nivel de reputación o también desde sectores más 

especializados, como el deportivo. El congreso, de impacto internacional, fue un escaparate 
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excelente de la mejor investigación en el ámbito de las relaciones públicas a nivel de España y 

Latinoamérica; y situó la ciudad de Tarragona y la Universitat Rovira i Virgili en el epicento 

internacional de la investigación en RRPP. 

Fruto de este impacto, la Cátedra colaboró con la CJCS preparando un número especial de la 

revista, titulado “Public Relations: communication, engagement and dialogue”, donde los 

trabajos de los ponentes del congreso fueron publicados. 

 

El encuentro contó con la presencia de investigadores de la talla de Paul Capriotti o Andrea 

Oliveira, ambos reconocidos internacionalmente por sus investigaciones en el campo de las 

relaciones públicas, y ambos investigadores de la Universitat Rovira i Virgili. 

Conferencia inaugural 

El encargado de inaugurar el X Congreso 

Internacional de Investigación en 

Relaciones Públicas fue el director 

general de la Fundación Bancaria La 

Caixa, el Sr. Jaume Giró, con la 

conferencia que llevaba por título 

“Confianza y comunicación: la gestión de 

la reputación en una sociedad en 

transformación”. 

El acto inaugural se organizó y celebró 
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con el apoyo de la Cátedra Internacional URV-Repsol de Excelencia en Comunicación. 

Para más información acerca del congreso, se pueden visitar los siguientes enlaces: 

Web del congreso:  

http://airrpp.org/x-congreso-internacional-de-investigadores-en-relaciones-publicas/ 

Vídeo del congreso: 

https://vimeo.com/128128480 

3.6.1.2 ECREA Gender and Communication Symposium 

El Departamento de Estudios de Comunicación de la URV acogió el pasado mes de octubre, 

los días 16 y 17 concretamente, el simposio de ECREA sobre género y comunicación titulado 

“Media (in)visibility: Gender and sexual diversity in European popular media culture”, al que 

asistieron múltiples investigadores procedentes de diferentes lugares de Europa. 

 

El encuentro contó con la colaboración estelar del dr. Richard Dyer, catedrático de Film 

Studies de la King’s College de Londres, quién inauguró el simposio con la conferencia “Only 

http://airrpp.org/x-congreso-internacional-de-investigadores-en-relaciones-publicas/
https://vimeo.com/128128480
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White Men: Serial Killing in European Cinema”. La sección Gender and Communication de 

ECREA (European Communication Research and Education Association) tiene como objetivo 

acercar los problemas del campo de la comunicación con un interés específico en el género, 

entendido en un sentido amplio. 

Específicamente, busca la inclusión en relación a los estudios de las cuestiones de género 

(origen étnico, identidad política, queer studies, género en las industrias de los medios de 

comunicación, estudios feministas, estudios de la cultura popular, masculinidades y cuestiones 

teóricas). En definitiva, la sección quiere adpotar una visión crítica sobre estas cuestiones de 

tal manera que la brecha entre los estudios de género y la comunicación se reduzca. 

Tanto a nivel organizativo como ejecutivo el encuentro fue todo un éxito, y los participantes 

regresaron a sus casas satisfechos por el trabajo de esos dos días. Además de participar en el 

congreso, los asistentes tuvieron una incursión al mundo cultural de Tarragona visitando uno 

de los ensayos de la Colla Jove de Tarragona la noche del viernes, mostrándoles así una 

pequeña muestra de las tradiciones y la cultura catalanas. 

 

Tonny Krijnen, durante su exposición 

Para más información acerca del congreso, se pueden visitar los siguientes enlaces: 

Web del congreso: 

http://gcecrea.wix.com/gendercommunication#!news/cqdf 

http://gcecrea.wix.com/gendercommunication#!news/cqdf
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3.6.1.3 DRAC Novell 

 

La Universitat Rovira i Virgili también fue sede a finales de 2015 del Festival DRAC Novell 

Internacional, evento organizado por la Asociación Empresarial de Publicidad en colaboración 

con el Departamento de Estudios de Comunicación de la URV. En esta 18ª edición, cerca de 

300 personas de alrededor del territorio asistieron los días 26 y 27 de noviembre a uno de los 

certámenes de publicidad más importantes del Estado. 

Además, en esta edición se han conseguido unas cifras de participación sin precedentes: más 

de 1000 piezas publicitarias se presentaron a concurso, participando así casi todas las 

facultades de Publicidad y RRPP de España, las mejores escuelas de creatividad y un buen 

número de universidades de alrededor del mundo, convirtiendo esta 18ª edición en la más 

internacional de todas. Al congreso asistieron en calidad de ponentes nombres tan destacados 

como Lluís Bassat, Joaquín Lorente o Robert Rodergas. 

 

El publicista Joaquín Lorente durante su intervención 
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La organización del Festival ha sido posible gracias al apoyo de la Generalitat de Catalunya y 

el patrocinio de Zenith Media, Aftershare.tv, Grup BBDO&proximity, Innuo, Denominació 

d’Origen Tarragona, Manifiesto, Complot, Rosita, Evento PLUS, Borges, y también gracias al 

apoyo de la Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación. 

El concurso premió tres estudiantes de la URV: Albert Pujol, exalumno y miembro de Brother 

Escuela de Creativos, con el premio Drac d’Or de la categoría de carteles por su trabajo “La 

diferencia entre lo que no tiene valor y lo que sí”; y los alumnos de 4º del grado de Publicidad y 

RRPP Kamel Jalloul y Rubén Bermejo, con el premio Drac de Bronze de la categoría de 

prensa gráfica por su trabajo “Be a God”. 

El DRAC Novell International es un festival de ámbito internacional para estudiantes y/o 

licenciados en publicidad o comunicación de hasta 2 años después de graduarse. Se 

considera el único festival del mundo dedicado exclusivamente a los estudiantes de 

publicidad, que además une el ámbito empresarial y el académico. 

Para ver todos los trabajos premiados de la edición de 2015, se puede visitar este enlace: 

https://dracnovell.wordpress.com/2015/11/27/el-festival-drac-novell-international-bate-records-

de-participacion/. 

Web del congreso: 

https://dracnovell.wordpress.com/ 

3.6.2 Organización de jornadas 

3.6.2.1 Jornada “Taulers i Pantalles” 

El Departamento de Estudios de Comunicación de la URV organizó el pasado 29 de octubre la 

primera jornada “Taulers i Pantalles”, un encuentro que pretendía explorar el mundo de los 

juegos desde un punto de vista integrador, situando los juegos analógicos al mismo nivel que 

los videojuegos con el objetivo de buscar los puntos de contacto y de distinción. 

Las jornadas sirvieron para analizar, a través de la visión de expertos como Víctor Navarro o 

Oriol Comas, una actividad humana universal y compleja como es el juego desde tres grandes 

perspectivas: su construcción comunicativa, la misma práctica de jugar y la investigación 

académica.  

https://dracnovell.wordpress.com/2015/11/27/el-festival-drac-novell-international-bate-records-de-participacion/
https://dracnovell.wordpress.com/2015/11/27/el-festival-drac-novell-international-bate-records-de-participacion/
https://dracnovell.wordpress.com/
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Durante más de cuatro horas, nueve expertos de diferentes ámbitos exploraron en tres mesas 

redondas las conexiones existentes entre los juegos analógicos y los videojuegos, dando 

especial relevancia a su dimensión comunicativa. En la primera mesa, se mostraron ejemplos 

de cómo esta disciplina puede servir para iniciar investigaciones en el campo de los juegos, 

una práctica en auge denominada popularmente como Game Studies. 

Por otro lado, en una segunda mesa, se debatió sobre las dimensiones sociales y culturales 

de los juegos, y los retos que existen a la hora de su creación y aplicación. Finalmente, en la 

última mesa se discutió acerca de la forma de abordar los juegos desde los medios de 

comunicación tradicionales y los medios más amateurs. 

En los últimos años se han desarrollado dos procesos simultáneos relacionados con el mundo 

del juego. Por un lado, los videojuegos se han consolidado como industria cultural y objeto de 

estudio; mientras que por otro lado, los juegos de mesa (los llamados analógicos) de cualquier 

tipo están viviendo una expansión exponencial en el tipo, las mecánicas y el nombre de 

jugadores. Este escenario rico en diversidad y crecimiento, ha sentado las bases para que 

durante los próximos años se sigan celebrando más encuentros y de mayor embergadura 

como la primera jornada de “Taulers i Pantalles”. 

Más información sobre la jornada en el siguiente enlace: 
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http://videoconferencia.urv.es/p458cr6fdot/ 

3.6.2.2 Jornada “La danza, un medio de comunicación no convencional” 

A finales de noviembre, el Departamento de Estudios de Comunicación de la URV organizó la 

jornada de medio día de duración titulada “La danza, un medio de comunicación no 

convencional”, un encuentro que contó con la participación de diferentes profesionales 

vinculados tanto con el mundo de la danza como el de la comunicación. Más de medio 

centenar de personas se dieron cita en el evento para conocer de primera mano todo aquello 

que une la danza con la comunicación. 

El encuentro, que contó con la presencia de Anna Borras y Loránd János, se estructuró en 

diferentes debates donde se habló, por un lado, de la danza en el mundo del cine y de la 

fusión del audiovisual con la misma (desde la perspectiva de las aulas como desde la 

perspectiva del bailarín/coreógrafo), y por otro, de las diferencias existentes entre cinedanza y 

videodanza. 

 

http://videoconferencia.urv.es/p458cr6fdot/
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El punto y final de la jornada vino de la mano de la mesa “Comunicar para no comunicar. 

Danza, presencia mediática y comunicación corporativa”, donde se reivindicó el papel de la 

comunicación en el mundo de la danza. La jornada tuvo una gran acogida entre los alumnos y 

los participantes de la misma. 

3.6.2.3 Media framing and metaphor use in conflict: politics, science, sports 

Con la colaboración de la Facultad de Letras y del Departamento de Estudios de 

Comunicación de la URV, el pasado 22 de abril se organizó un semiario sobre media framing y 

metáforas dirigido a los estudiantes del doctorado en Antropología y Comunicación, a los 

alumnos del MASTERDEC y a los de los grados de los Estudios de Comunicación; así como a 

los profesores y técnicos de investigación. 

El acto, el cual tuvo una asistencia notable, tuvo lugar en la Sala de Grados del Campus 

Catalunya de la URV. 

 

El seminario, vinculado a la investigación del proyecto financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad titulado “El papel de la metáfora en la definición y percepción 

social de temas conflictivos. Instituciones, medios de comunicación y ciudadanos”, habló del 

uso de las metáforas y el framing en las narrativas de conflicto. 
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3.6.3 Participación en congresos 

Desde el punto de vista participativo, la Cátedra da apoyo a la difusión internacional de la 

investigación del personal docente e investigador adscrito a ASTERISC mediante la 

financiación de participaciones en congresos internacionales. Una de las principales tareas de 

la Cátedra es internacionalizar la producción científica generada desde el Departamento de 

Estudios de Comunicación de la URV. Estas son algunas de las contribuciones: 

Autores: Araüna, N.; Montagut, M. 

Título: Acerca de Operación Palace. Marcos interpretativos en torno al 23F en las redes 

sociales y los medios de comunicación 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Congreso Internacional “El cine y la televisión en la España de la Post-Transición” 

Ciudad: Madrid 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Araüna, N.; Bedrac, I.; Lozano, N.; Polutnik, J.; Rajkovic, I.; Zilic Fiser, Z. 

Título: Moderadoras del panel “Youth and Films. Film Perception, Film Production and 

Possibilities” 

Tipo de participación: Moderadoras 

Congreso: International Students Cuts Film Festival 

Ciudad: Maribor 

País: Eslovenia 

Año: 2015 

Autores: Arjona, M. 

Título: Screendance/Videodanza 

Tipo de participación: Workshop 

Congreso: II Edición de ÓXIDO FEST 

Ciudad: Vallecas 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Castelló, E. 

Título: La Transición fragmentada. Contrahegemonías vasca y catalana en los relatos 
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televisivos del 23F 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XXX Congreso Internacional de Comunicación 

Ciudad: Pamplona 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Castelló, E.; Montagut, M. 

Título: The referendum and the Scottish constitutional issue in Catalan media 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Framing the Scottish Referendum 

Ciudad: Stirling 

País: Reino Unido 

Año: 2015 

Autores: Gonzalo, J. 

Título: Comunicación de riesgo 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Jornadas sobre formación y empleo en comunicación 

Ciudad: Pamplona 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Huertas, A. 

Título: Social media. Cómo aprovechar sus potencialidades para comunicar las destinaciones 

turísticas y sus marcas  

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: III Jornadas de Turismo de la Universitat de Lleida 

Ciudad: Lleida 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Huertas, A.; Mariné, E. 

Título: Destination brand communication through the Social Media. What content triggers most 

reactions of users? 

Tipo de participación: Ponencia 
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Congreso: Congreso Internacional sobre Turismo y Nuevas Tecnologías (ENTER 2015) 

Ciudad: Lugano 

País: Suiza 

Año: 2015 

Autores: Kettner-Hoeberg, H. 

Título: Las RRPP en la Vuelta Ciclista a España. Cambio estratégico en la relación con los 

medios desde la adquisición de la Vuelta por parte de Amuary Sport Organisation 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: X Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas 

Ciudad: Tarragona 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Kettner-Hoeberg, H. 

Título: Comunicación para la salud en Europa: Promoción de estilos de vida y hábitos 

saludables entre adolescentes para combatir la obesidad juvenil 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XXVI Escuela de Salud Pública de Menorca 

Ciudad: Llatzaret de Maó 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Lores, M. 

Título: Comunicar sobre salud y alimentación en los social media. Estableciendo diálogo con 

los consumidores a través de las Relaciones Públicas. 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: X Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas 

Ciudad: Tarragona 

País: España 

Año: 2015 

Autores: López, B. 

Título: Needlephobia and antidoping: is there a connection? 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Sport and Global Governance 
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Ciudad: Barcelona 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Lozano, N. 

Título: La (in)comunicación online de las agencias de seguridad alimentaria europeas. ¿Cómo 

se relacionan con los consumidores? 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: X Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas 

Ciudad: Tarragona 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Lozano, N. 

Título: Why is Everybody Talking about Branded Content? New Advertising Trends 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: International Students Cuts Film Festival 

Ciudad: Maribor 

País: Eslovenia 

Año: 2015 

Autores: Llamero, Ll. 

Título: Del paternalismo a la apomediación: la nueva relación entre médicos y pacientes bajo 

el condicionante de internet 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XXVI Escuela de Salud Pública de Menorca 

Ciudad: Llatzaret de Maó 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Mihelj, S.; Castelló, E. 

Título: Promoting and Consuming the Nation. Nations in the World of Global Capitalism 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Loughborough Nationalism Network Seminar Series 

Ciudad: Loughborough 
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País: Reino Unido 

Año: 2015 

Autores: Moragas, C.; Capdevila, A. 

Título: La construcción de Europa en el discurso político español. Elecciones al Parlamento 

Europeo 2014. 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración 

Ciudad: Donostia 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Moragas, C.; Capdevila, A. 

Título: An Autonomous Community or an Independent State? Changing Catalonia’s definition 

over the last 20 years 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: 8th International Conference on Transatlantic Studies. Democracy and Electoral 

Systems: a Transatlantic Conversation 

Ciudad: Alcalá de Henares 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Moragas, C.; Capdevila, A. 

Título: A people’s choice. Persuasive strategies in the Scottish Independece Referendum 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: 13th Anual International Conference on Communication and Mass Media 

Ciudad: Atenas 

País: Grecia 

Año: 2015 

Autores: Prades, J. 

Título: Percepción y comunicación de riesgos y beneficios alimentarios en Europa: barreras y 

oportunidades para instituciones, empresas y consumidores en el entorno 2.0 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XXVI Escuela de Salud Pública de Menorca 

Ciudad: Llatzaret de Maó 
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País: España 

Año: 2015 

Autores: Quílez, L. 

Título: Posmemorias de la Guerra Civil y el franquismo en la literatura y el cine documental 

contemporáneos 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: LI Congreso Asociación Canadiense de Hispanistas 

Ciudad: Ottawa 

País: Canadá 

Año: 2015 

Autores: Quílez, L. 

Título: Los flecos de la memoria. Reconstrucción, autoficción e impostura en el testimonio de 

Enric Marco 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XV Congreso del Instituto Internacional de Sociocrítica 

Ciudad: Varsovia 

País: Polonia 

Año: 2015 

Autores: Quílez, L. 

Título: Resistencias en femenino. Retratos de la mujer republicana en el cine de Carolina 

Astudillo 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Congreso Internacional “El cine y la televisión en la España de la Post-Transición” 

Ciudad: Madrid 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Sendra, A.; Farré, J. 

Título: Las instituciones de salud pública y las redes sociales: una revisión sistemática 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: II Conferencia Internacional de Comunicación en Salud 

Ciudad: Madrid 
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País: España 

Año: 2015 

Autores: Sendra, A.; Farré, J. 

Título: ¿Cómo expresamos el dolor? Descifrando el concepto de pain communication a través 

de la fibromialgia y el dolor crónico infantil 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XXVI Escuela de Salud Pública de Menorca 

Ciudad: Llatzaret de Maó 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Tortajada, I.; Araüna, N.; Willem, C. 

Título: A torero’s lover. Postfeminist transitions in Madonna’s Music Videos 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Media (in)visibility. Gender and sexual diversity in European popular media culture 

Ciudad: Tarragona 

País: España 

Año: 2015 

Autores: Willem, C.; Araüna, N.; Tortajada, I. 

Título: Slut-Shaming on social networks sites among Spanish youth 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Media (in)visibility. Gender and sexual diversity in European popular media culture 

Ciudad: Tarragona 

País: España 

Año: 2015 
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4. Divulgación 

La Cátedra entiende la comunicación social de la ciencia en un sentido amplio, lo que supone 

que divulga el conocimiento que genera tanto entre el público especializado como entre el 

público generalista y que, además, no sólo comunica los resultados de la investigación en 

comunicación, sino que también divulga las investigaciones que se realizan en otras áreas de 

investigación de la URV. La Cátedra promueve la socialización de la ciencia inspirándose en 

la Responsible Research and Innovation y en el principio from science for society to science 

with society, by society. 

La Cátedra permite a ASTERISC participar de ComCiència, el núcleo de agentes que lidera la 

comunicación científica en la URV en los cinco ámbitos estratégicos del conocimiento del 

Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud (CEICS). Este campus articula los 

centros de ivnestigación, tecnológicos, de servicios y productivos que ofrecen formación e 

investigación avanzada y transfieren el conocimiento para mejorar la competitividad 

empresarial y crear un entorno especializado en cinco ámbitos clave: Nutrición y Salud, 

Química y Energia, Turismo, Patrimonio y Cultura y Enología.  

4.1 Oportunidades y barreras de la comunicación científica 

Una de las actividades organizadas desde el Departamento de Estudios de Comunicación a 

nivel de comunicación fue la realización de un curso dirigido a la comunidad de profesores e 

investigadores de la URV, bajo el título “Oportunidades y barreras de la comunicación 

científica. Teoría y práctica”. El curso, impartido por el Dr. Jordi Prades y Javi Polinario, tuvo 

una gran acogida entre la comunidad universitaria. 

En el curso, de dos días de duración, se habló sobre las claves de éxito que los 

investigadores necesitan conocer y seguir para conseguir que sus investigaciones y artículos 

científicos lleguen a la audiencia de una manera clara y eficaz. 

Prades y Polinario explicaron a los asistentes como trabajan los periodistas, como se debe 

preparar y responder una entrevista y como los investigadores pueden mejorar sus 

habilidades comunicativas. Además, se explicó como funciona el Gabinete de Comunicación y 

la Unidad de Comunicación Científica de la URV, una herramienta con un gran potencial para 

Al entender la 

comunicación 

social de la 

ciencia en un 

sentido amplio, la 

Cátedra 

promueve la 

socialización de la 

ciencia 

inspirándose en la 

Responsible 

Research and 

Innovation y en el 

principio “from 

science for 

society to science 

with society, by 

society” 
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la comunidad científica de la universidad.  Para la sesión práctica, el curso contó con la 

presencia de Sara Sans, presidenta del Col·legi de Periodistes de la demarcación de 

Tarragona; y de Ricard Lahoz y Franscesc Domènech, ambos profesores del Departamento 

de Estudios de Comunicación de la URV. 

 

La realización de este curso fue posible gracias al apoyo de la Cátedra Internacional 

URV/Repsol de Excelencia y Comunicación. 

4.2 Premio del Consell del Audiovisual de Catalunya 

Durante el mes de noviembre se conoció que la profesora del departamento de Estudios de 

Comunicación de la URV y doctora por la misma universidad, Núria Araüna, había sido 

premiada por el Consell del Audiovisual de Catalunya por su investigación de análisis de la 

feminidad en los vídeos musicales. El trabajo, titulado “Figuraciones de la feminidad y marcos 

de relaciones sexoafectivas en los vídeos musicales independientes producidos en España”, 

recibió el segundo premio de la XXVII de los Premios CAC, dotado con 2000 euros. 

La investigación profundiza en el análisis de las transformaciones de las representaciones 

mediáticas de la feminidad. Los vídeos musicales, que combinan iconografías de la música 
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popular contemporánea con elementos de la cultura visual mediática, sufren derivas 

específicas por lo que respecta a las representaciones de lo femenino. 

 

Así pues, la investigación y el análisis de casos observa las representaciones de la feminidad 

y de las relaciones sexuales y afectivas en un conjunto de vídeos musicales recientes de 

producción española de ámbito independiente. 

4.3 Setmana de la Ciència 2015 

Desde el año 2013, la Cátedra URV/Repsol colabora con ComCiència en la organización de la 

Semana de la Ciencia, evento tradicional de finales de año. 

Este año hemos podido ver la 3ª edición de la actividad Ciencia en el teatro, que combina la 

final del concurso “Quieres saber qué investigo?” y los monólogos del grupo Big Van, 

científicos sobre ruedas. Además de dar apoyo a la organización de la actividad, en esta 

edición Helle Kettner, miembro de ASTERISC y perteneciente al departamento de Estudios de 

Comunicación de la URV, participó en la primera actividad con el monólogo “Pedaleando por 

la comunicación”, donde compitió con siete doctorandos de diferentes especialidades que 

tuvieron que explicar sus investigaciones respectivas en un lenguaje claro y entendible para el 

público asistente. 

4.4 Promoción de la Cátedra URV/Repsol 

En los últimos años, el equipo de apoyo a la Cátedra URV/Repsol ha realizado vídeos 

promocionales de la Cátedra, de ASTERISC, del MASTERDEC y del departamento de 
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Estudios de Comunicación, entre otros trabajos audiovisuales. Este año 2015, el equipo se 

encargó de actualizar todas las páginas web vinculadas al DEC de la URV. 

4.4.1 Actualización de la web del departamento de Estudios de Comunicación 

 

Para visitar la nueva web, se puede acceder a través del siguiente enlace: 

http://www.comunicacio.urv.cat/ 

4.4.2 Imágenes promocionales MASTERDEC 

Además de los vídeos y la página de Facebook, también se elaboran imágenes como… 

 

http://www.comunicacio.urv.cat/
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5. Transferencia del conocimiento 

La Cátedra URV/Repsol ha hecho durante el último año un esfuerzo para transferir a la 

sociedad el conocimiento que genera, de manera que el mismo no se limite al mundo 

académico. En este sentido destacan cuatro actividades: por un lado, aquellas relacionadas 

con el proyecto EYTO, y por otro, la conferencia sobre la mediatización del conflicto ambiental 

en las Terres de l’Ebre, por parte del Dr. Jordi Prades. 

5.1 Proyecto EYTO 

5.1.1 Premio para el proyecto EYTO 

El proyecto European Youth Tackling Obesity (EYTO), que tiene como objetivo promover la 

alimentación saludable y la actividad física entre los jóvenes de 13 a 16 años para reducir la 

obesidad, recibió la medalla de bronce de los premios “Imprescindibles de l’Any” de Reus, 

concretamente por la 

campaña Som la pera. 

El proyecto, en el que 

participó la Cátedra 

Internacional URV/Repsol en 

colaboración con el Centro 

Tecnológico de Nutrición y 

Salut (CTNS-Tecnio), la 

Facultad de Medicina de la 

URV y el Hospital 

Universitario Sant Joan de 

Reus, se distingue de otros 

proyectos similares porque 

son los propios jóvenes los que elaboran las campañas de márketing social en colaboración 

con expertos en nutrición y comunicación. 

La campaña Som la Pera fue ideada por cinco jóvenes de Reus de los institutos Gaudí y 

Gabriel Ferrater, con el objetivo de promover hábitos y estilos de vida saludables entre los 

Durante el último 

año, la Cátedra 

URV/Repsol ha 

hecho un 

esfuerzo para 

transferir a la 

empresa el 

conocimiento que 

genera desde sus 

diferentes 

proyectos de 

investigación 
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adolescentes de la Unión Europea a través de talleres saludables y actividades relacionadas 

con la alimentación y el ejercicio físico. 

5.1.2 Jóvenes y Estilos Saludables de Vida 

El año 2015 comenzó con un acto en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Reus 

donde se presentó la evolución del proyecto europeo EYTO (European Youth Tackling 

Obesity). Los cinco jóvenes de Reus participantes de la investigación aprovecharon también el 

evento para hacer balance de los retos llevados a cabo para EYTO hasta ese momento. 

 

Al acto asistieron el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet, el rector de la 

URV, Josep Anton Ferrer, y el alcalde de Reus, Carles Pellicer. Som la Pera presentó cinco 

retos nuevos, entre los cuales, talleres sobre la composición de azúcares y grasas en 

alimentos y bebidas, una gimcana saludable o la tercera edición del concurs PeraXef. 

El pasado mes de octubre los cinco jóvenes pasaron un fin de semana en Londres para 

presentar su trabajo al resto de participantes en el proyecto, que se desarrolla 

simultáneamente en el Reino Unido, la República Checa y Portugal. 
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5.1.3 Finalización del proyecto EYTO 

La ciudad de Reus acogió el pasado mes de abril el encuentro donde todos los jóvenes 

participantes del proyecto se reunieron en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la 

URV con el objetivo de poner en común todo lo que aprendieron durante el tiempo que ha 

durado EYTO. 

 

El encuentro sirvió también para que los públicos de cada país elaboraran recomendaciones 

para el informe final del proyecto, y se discutió la posibilidad de presentar las cuatro campañas 

en un único paquete que puede servir como herramienta educativa para que otras escuelas y 

centros de enseñanza de alrededor de Europa dispongan de material para luchar contra la 

obesidad juvenil. Este encuentro es el segundo que realizan todos los participantes del 

proyecto, después de reunirse una primera vez a finales de 2014 en Londres. Para ellos, sin 

duda, ésta ha sido una experiencia inolvidable. 

Para más información, se pueden visitar los siguientes enlaces: 

Facebook: https://www.facebook.com/somlapera/ 

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDENGfSFjpfLL6MnwCTW3yA 

https://www.facebook.com/somlapera/
https://www.youtube.com/channel/UCDENGfSFjpfLL6MnwCTW3yA
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5.2 Conferencia sobre la mediatización del conflicto ambiental 

en las Terres de l’Ebre 

El pasado mes de noviembre, el Dr. Jordi Prades pronunció en Tortosa una conferencia sobre 

la mediatización del conflicto ambiental en las Terres de l’Ebre, vinculada a la investigación de 

su tesis doctoral. Invitado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Prades analizó las 

transformaciones socioculturales que han tenido lugar en los últimos quince años en el sur de 

Catalunya, principalmente a raíz del conflicto entre el agua y la energía. 

 

Jordi Prades, durante la conferencia (Fuente) 

La investigación del Dr. Prades realiza un amplio barrido de los medios de comunicación de 

los últimos quince años, aportando catorce entrevistas en profundidad para realizar un análisis 

del conflicto ambiental en el Ebro en sus dimensiones económica, ambiental y social desde 

una perspectiva comunicativa. 

Actualmente, Jordi Prades es el project manager de la Cátedra Internacional URV/Repsol de 

Excelencia en Comunicación, y la investigación presentada en Tortosa se realizó en el marco 

del programa Martí i Franquès de ayudas a la investigación, con la financiación de la 

Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II y de la Fundación Endesa. 

http://www.periodistes.org/ca/noticia/el-desenvolupament-sostenible-es-un-oximoron-1746.html


Pág. 48 
 

Memoria de actividades 
   

 

6. Otras actividades 

6.1 Experiencia de periodista 2015 

Este año 2015, el ciclo de conferencias “Experiencia de Periodista” llegó a su séptima edición 

de la mano del Col·legi de Periodistes de Catalunya en colaboración con la Cátedra 

Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación. Patrocinadas por Repsol con la 

colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, las conferencias fueron impartidas por los 

siguientes profesionales: 

 Sergi Vicente, director de BTV 

 Cristina Puig, jefa de comunicación de RBA Libros 

 Xavier Aldekoa, corresponsal de La Vanguardia en África 

 Toni Clapés, director y presentador de Versió RAC1 

 

Este ciclo de conferencias, que se celebra sin interrupciones desde el año 2009, permite al 

público asistente conocer de primera mano trayectorias profesionales diversas, manifestando 

así la diversidad del oficio del periodista. La VII edición tuvo una asistencia media de 100 

personas por conferencia. 

Sergi Vicente, 23 de febrero 

El actual director de BTV animó a los futuros periodistas a seguir aprendiendo siempre y a ver 

mundo. Se puede ver el vídeo resumen de la conferencia en el siguiente enlace. 

Más allá de las 

actividades 

relacionadas con 

la docencia, la 

investigación, la 

divulgación y la 

transferencia del 

conocimiento, la 

Cátedra apoya 

otras actividades 

de interés 

relacionadas con 

el mundo de la 

comunicación 

http://www.comunicacio.urv.cat/videos/120474068/experiencia-de-periodista-2015-sergi-vicente
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Cristina Puig, 2 de marzo 

La periodista Cristina Puig, actual jefa de comunicación de RBA Libros, ofreció una gran 

conferencia en la que no esquivó ningún tema, desde la censura en los medios hasta su 

polémico despido de TVE. Se puede ver el vídeo resumen de la conferencia en el siguiente 

enlace. 

Xavier Aldekoa, 9 de marzo 

El tercer invitado del ciclo “Experiencia de Periodista” lleva años establecido en África 

explicando historias de esperanza de África para La Vanguardia. Aldekoa explicó que los 

tópicos acerca del continente no ayudan a que la situación mejore, y que por eso es necesario 

explicar historias. Se puede ver el vídeo resumen de la conferencia en el siguiente enlace. 

 

Xavier Aldekoa durante su conferencia 

Toni Clapés, 16 de marzo 

El director y presentador de Versió RAC1 cerró la VII edición del ciclo de conferencias 

“Experiencia de Periodista”. Se puede ver el vídeo resumen de la conferencia en el siguiente 

enlace. 

http://www.comunicacio.urv.cat/videos/121126768/experiencia-de-periodista-2015-cristina-puig
http://www.comunicacio.urv.cat/videos/121766750/experiencia-de-periodista-2015-xavier-aldekoa
http://www.comunicacio.urv.cat/videos/122427962/experiencia-de-periodista-2015-toni-clapes
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6.2 Graduación estudiantes de la promoción 2011-2015 

El mes de junio de graduaron los alumnos de Comunicación Audiovisual, Periodismo y 

Publicidad y Relaciones Públicas de la promoción 2011-2015. El acto, que tuvo el apoyo de la 

Cátedra Internacional URV-Repsol, contó con la presencia de Pere Jansà, director del Área 

Social del FC Barcelona, y padrino de la promoción. 

 

En una Aula Magna completamente llena, Jansà hizo un discurso emotivo acerca de la ilusión 

de vivir, y como era de esperar, con muchas referencias al Barça, poniendo a Leo Messi como 

ejemplo de superación. 

6.3 Jurado del premio de periodismo Mañé i Flaqué 

El director de la Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación, el Dr. 

Jordi Farré, participó como jurado del XXVIII Premio de Periodismo Mañé i Flaqué 2015. Farré 

compartió jurado con Josep Maria Girona, director de SER Catalunya, Josep Bertran, 

responsable de comunicación y relaciones externas de REPSOL en Tarragona, y Sergio Vila-

Sanjuán, coordinador del suplemento cultural del diario La Vanguardia. 
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Organizados por el ayuntamiento de Torredembarra, el premio tiene dos modalidades: 

Comunicación local, dotado con 1000 euros; y Periodismo Turístico, dotado con 6.000 euros. 

Este año los ganadores fueron Carlos Blanco por su trabajo Anecdotari feixista: el pas del 

comte Ciano per la Torre en la categoría de Comunicación local; y Tiziana Trotta y Neus Saltó 

de manera ex aequo, por sus respectivos trabajos Nápoles: capital del Mediterráneo y Visitar 

un far del segle XXI. 

 

Los miembros del jurado del premio Mañé i Flaqué (Fuente) 

El acto tuvo lugar en el Casal Municipal de Torredembarra el pasado mes de noviembre. 

6.4 Apoyo a la II edición del festival ÓXIDO FEST 

Este 2015, la Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación prestó apoyo 

a la organización de la II edición del festival de danza ÓXIDO FEST, celebrado en Vallecas 

(Madrid) el pasado mes de julio. Esta jornada, organizada por el ayuntamiento de Madrid, 

fomenta las sinergias que la danza establece con otras disciplinas como el arte, la tecnología, 

el cine, la música, la fotografía, el vídeo o el hip-hop.  

Durante el festival se realizaron talleres de danza gratuitos, encuentros artísticos, foros, 

certámenes, programación de danza contemporánea… entre otras actividades, donde la 

http://www.repsol.com/es_ca/corporacion/complejos/tarragona/sala-de-prensa/notas-de-prensa/el-premio-de-periodismo-mane-i-flaquer-se-entregara-el-proximo-13-de-noviembre.aspx
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alumna del departamento de Estudios de Comunicación 

de la URV y directora de la productora audiovisual 

DansPXL, Marta Arjona, impartió un taller de 

screendance (videodanza) donde se trabajó a nivel 

teórico y práctico diferentes conceptos relacionados con 

la danza y la cámara. 

Además, durante el festival Arjona presentó 15, su último 

trabajo, una pieza de screendance protagonizada por la 

bailarina de Reus Anna Borràs acompañada por la voz 

en directo del cantante de Valls Jaume Martínez, director 

de la escuela de música Pentagrama Valls. Grabada 

durante el mes de mayo, 15 cuenta con la colaboración 

del Centro Cívico de Valls y de la Cátedra Internacional 

URV/Repsol de Excelencia en Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y edición de la memoria: Anna Sendra 
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7. Contacto 

Pueden ponerse en contacto con la Cátedra URV/Repsol a través de: 

 

Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación 
Avinguda Catalunya, 35 

43002 Tarragona 

catedra.comunicacio@urv.cat 

Director 

Jordi Farré Coma 

Telf.: 977 55 85 32 

Project Manager 

Jordi Prades Tena 

Telf.: 977 29 70 73 

 

 

mailto:catedra.comunicacio@urv.cat
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Universidad Rovira i Virgili 
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Contacto:  

 

Campus Cataluña 

Av. Cataluña, 35 – 43002 Tarragona 

Tel. 977 558 350 

cinclusiosocial@urv.cat 

http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/index.html 

 

Equipo de la Cátedra: 

 

Dra. Carme Borbonès Brescó, Directora Honorífica 

Dr. Ángel Belzunegui Eraso, Director   

Dr. Francesc Valls Fonayet, Técnico 

  

mailto:cinclusiosocial@urv.cat
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El curso 2014-2015 ha supuesto un periodo de consolidación y de crecimiento de la 

Cátedra de Inclusión Social de la Universidad Rovira i Virgili en todos sus ámbitos de 

actuación.  

A nivel de investigación debe remarcarse la finalización de distintas investigaciones 

iniciadas en el período fundacional de la Cátedra, así como la elaboración de un capítulo 

del prestigioso Informe FOESSA, la publicación de mayor relevancia en España 

entorno a la pobreza y la exclusión social. 

En el ámbito de la formación, la Cátedra ha continuado con la colaboración con la URV 

Solidaria en actos formativos con formato de curso y con entidades como el ECAS 

(Coordinadora de Entidades de Acción Social de Cataluña) ofreciendo cápsulas 

formativas destinadas a estudiantes y al público en general.  

A nivel de transferencia de conocimiento se ha asesorado a distintos organismos 

públicos, especialmente ayuntamientos del territorio, sobre cuestiones que atañen a los 

planes de inclusión social o a las mesas de pobreza energética. También hay una intensa 

colaboración con entidades privadas de acción social (Mesa del Tercer Sector, ECAS, 

Cáritas Cataluña, etc.) a la hora de realizar asesoramiento en materia de análisis de las 

problemáticas de exclusión e inclusión social.  

En definitiva, la Cátedra ha elaborado un programa de actividades con un elevado rigor 

científico y con una amplia repercusión social, como se desprende de los 450 

participantes acumulados en las distintas actividades realizadas. 

Desde aquí queremos agradecer la implicación de la URV, de la Fundación Endesa y de 

todos aquellos que con su trabajo y/o participación han hecho posible el éxito de las 

actividades que organiza o en las que participa la Cátedra. Entre todos vamos 

construyendo una línea de posicionamiento de la Universidad como universidad 

inclusiva a través de la innovación social.   

 

Ángel Belzunegui Eraso 

Director de la Cátedra de Inclusión Social 
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1. Investigación 

 

La Cátedra de Inclusión Social ha participado en 4 investigaciones en curso: 

1.1 Discapacidad y Pobreza. Investigación financiada por Fundación ONCE, que tiene 

prevista su finalización este año 2015. 

1.2 Acción social de la Iglesia y su contribución a la cohesión social. Investigación 

financiada por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de 

Cataluña, que tiene prevista su finalización en noviembre 2015. 

1.3 Encyclopédie des Migrants. Coordinación científica del proyecto, presentado a la 

UE con partenariado de universidades francesas y españolas. 

1.4 VII Informe FOESSA. La Cátedra de Inclusión Social ha sido responsable de un 

capítulo de la publicación, en torno al impacto de la pobreza por razón de género. 

Finalizada. 

 

   

2. Transferencia de conocimiento 

 

2.1 Mesa de la pobreza energética de Tarragona y Reus 

Día: Encuentros periódicos a lo largo del curso 2014 a 2015. 

Lugar: Diferentes sedes de los Ayuntamientos de Tarragona y Reus 

Descripción: La Mesa de la pobreza energética es un espacio institucional orientado a la 

búsqueda de soluciones para garantizar el acceso al suministro energético para las 

familias que tienen dificultades para hacer frente al pago. Se constituye en mayo de 

2014 y forman parte, además de la Cátedra, los Ayuntamientos de Tarragona y Reus, la 

Generalitat de Cataluña, la Agencia Catalana del Consumo, el Instituto Catalán de 

Energía, representantes de las principales compañías suministradoras de energía 

(electricidad, gas), la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, entre otros. 
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2.2 Soporte técnico en el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona 

(IMSS) 

La Cátedra de Inclusión Social sigue manteniendo la colaboración con el IMSS, de 

manera ininterrumpida desde el inicio de su creación, en 2011. Concretamente, se 

realizan tareas de apoyo técnico y asesoramiento al Observatorio Social de Tarragona. 

 

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

Día: 05/02/2015 y 06/02/2015 

Lugar: Palacio Macaya - Barcelona 

Descripción: participación en el prestigioso congreso de la REPS mediante la 

presentación de dos ponencias, una sobre discapacidad y pobreza y otra sobre el rol 

económico de las personas jóvenes en los hogares vulnerables. 

Descripción: el director de la Cátedra ha sido el responsable del panel Discapacidad y 

políticas sociales en dicho congreso.  

 

2.4 Grupo de expertos en Educación propuesto por el Consejo de la Juventud de 

España (CJE) 

Día: 11/04/2015 

Lugar: Consejo de la Juventud de España - Madrid 

Descripción: reunión del grupo de expertos encargado de asesorar a este organismo en 

materia educativa y social. Se toma parte de la sesión de puesta en marcha del grupo 

gracias a la invitación recibida por el CJE. 
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Fotografía del grupo de expertos en educación convocado por el Consejo de la Juventud de España (CJE). 

Fuente: CJE. 

 

 

3. Formación 
 

 

3.1 Primera Cápsula formativa "10 años construyendo sector" 

Día: 05/11/2014 

Lugar: Campus Cataluña - URV 

Descripción: En colaboración con ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social) se 

organiza la primera de las tres cápsulas formativas orientadas al conocimiento en acción 

social y dirigidas a estudiantes y profesionales del ámbito social. La primera cápsula 

cuenta con la participación del Sr. Joaquim Sabater (Observatorio del Tercer Sector) y 

de la Sra. Vivian Cano (coordinadora territorial de ECAS Tarragona). 

Participantes: 60. 

Noviembre de 2014. 
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3.2 Curso "Los jueves Cooper-activos: Nuevas formas de activismo social, política 

y acción" 

Lugar: Facultad de Medicina de la URV 

Días: 3 sesiones los días 20/11/2014, 27/11/2014 y 04/12/2014 

Descripción: Ciclo de conferencias abiertas al público que se ha realizado en 

colaboración con el Centro de Cooperación al Desarrollo URV Solidaria. Este ciclo da 

la posibilidad de conocer las diferentes visiones sobre las nuevas formas de activismo 

social, política y acción. El curso parte de la constatación que en el contexto actual, a 

nivel nacional e internacional, de cambios de paradigma, movilizaciones y una sociedad 

en constante movimiento, es importante hacer llegar a nuestra comunidad universitaria, 

y a la sociedad en general, una aproximación de lo que pasa a nivel social, el por qué y 

el cómo, desde diferentes perspectivas, planteamientos y posiciones. Se han realizado 

tres sesiones: 

- Primera sesión. Sesión inaugural. "Conflictos contemporáneos. Desigualdad y 

gobernabilidad", a cargo del Sr. Arcadi Oliveres (UAB), 

- Segunda sesión. Presentación de la campaña Oxfam-Intermón "Acabamos con la 

desigualdad extrema: es la hora de cambiar las reglas". Con el Sr. Francisco Mateo 

(Director de Oxfam-Intermón Cataluña), el Sr. Eduard Sagrera (Oxfam-Intermón) y el 

Sr. Xavier Coca (URV). 

- Tercera sesión. Sesión de clausura. Mesa redonda: "Los movimientos sociales en el 

contexto global. Nuevas formas de activismo social ", con el Sr. Xavier Joanpere, el Sr. 

Jordi Calvo (Centro de Estudios para la Paz JM Delàs) y el Sr. Albert Sales (UPF). 

Participantes: 70. 

3.3 Ciclo de cine "El cine para cambiar el mundo" 

Lugar: Casal de la Mujer - Reus 

Días: 26/11/2014; 03/12/2014; 09/12/2014; 17/12/2014. 

Proyección de 4 películas vinculadas a las formas de activismo social (Juan Nadie, La 

chinoise; Pan y Rosas, La Batalla de Seattle) y debate en torno a la temática del ciclo de 

conferencias. En colaboración con el Centro de Cooperación al Desarrollo URV 

Solidaria y con el Aula de Cinema de la URV. 

Participantes: 30. 



      

 7 

 

3.4 II Cápsula formativa "Renta Garantizada de Ciudadanía" 

Día: 25/02/2015 

Lugar: Campus Cataluña - URV 

Descripción: En colaboración con ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social) se 

organiza la segunda de las tres cápsulas formativas orientadas al conocimiento en acción 

social y dirigidas a estudiantes y profesionales del ámbito social. Esta cápsula cuenta 

con la participación de la Sra. Teresa Crespo (ECAS) y del Sr. Guillermo Fernández 

Maíllo (Cáritas España).  

Participantes: 60. 

 

 

Fotografía de la II Cápsula formativa “Renta Garantida de Ciudadanía”. Fuente: Cátedra de Inclusión 

Social de la URV 
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3.5 III Cápsula formativa "Relaciones público-privadas" 

Día: 22/04/2015 

Lugar: Campus Cataluña - URV 

Descripción: En colaboración con ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social) se 

organiza la última de las tres cápsulas formativas orientadas al conocimiento en acción 

social y dirigidas a estudiantes y profesionales del ámbito social. Esta cápsula cuenta 

con la participación del Sr. Xavier Puig (ECAS) y de la Sra. Nekane Navarro 

(consultora social). 

Participantes: 60 

 

Fotografía de la III Cápsula formativa “Relaciones público-privadas”. Fuente: Cátedra de Inclusión Social 

de la URV 
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4. Divulgación científica  

4.1 Número IV de la Revista Cuadernos para la Inclusión Social. Este último 

número, publicado en 2015, se titula "La vivienda en la crisis: la promoción del alquiler 

y el alquiler social desde una perspectiva comparada", de las autoras Elga Molina Rojo, 

Rosa María García Teruel y Nuria Lambea Lobo.  

 

4.2 Presentación del VII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en 

Cataluña. 

Día: 02/26/2015. 

Lugar: Sede de la Conferencia Episcopal Tarraconense (Barcelona). 

Descripción: Presentación del Informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios 

Sociales y de Sociología Aplicada) sobre exclusión y desarrollo social en Cataluña, con 

los resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales, 2013. El acto ha 

sido presidido por el cardenal arzobispo de Barcelona y responsable episcopal de 

Cáritas Cataluña, Lluís Martínez Sistach, acompañado de la Dra. Carmen Borbonès, 

presidenta de Cáritas Cataluña, del Sr. Francisco Lorenzo, coordinador de Estudios, 

Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas Española, y del Dr. Ángel 

Belzunegui, director de la cátedra de inclusión social de la Universidad Rovira i Virgili. 

Han estado presentes en el acto también los representantes de las Cáritas Diocesanas de 

los diez obispados de la Tarraconense, entre ellos algunos directores y delegados 

episcopales. 

Participantes: 20. 

 

Fotografía del acto de presentación del VII Informe Foessa. Fuente: Cátedra de Inclusión Social de la 

URV 
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4.3 Participación en el Programa de Máster 2 “Politiques de la ville et 

développement territorial”, de la Universidad de Montpellier 3 

Día: 30/03/2015. 

Lugar: Universidad de Montpellier 3. 

Descripción: Participan el Director de la Cátedra, Dr. Ángel Belzunegui, y el técnico de 

la Cátedra, Dr. Francesc Valls, como invitados para exponer los frutos del trabajo 

académico y de investigación surgido de la experiencia de la Cátedra de Inclusión 

Social, en dos sesiones en torno al estudio sociológico del vínculo social, de la pobreza, 

la exclusión social y los barrios desfavorecidos. 

Participantes: 10. 

4.4 Presentación de DIXIT Tarragona  

La Directora Honorífica de la Cátedra, la Dra. Carmen Borbonès, realiza una 

conferencia titulada "Investigación para la innovación social: un compromiso 

compartido", en el marco de la presentación de DIXIT Tarragona.  

Lugar: Casa del Mar – Tarragona. 

Día: 11/05/2015. 

Participantes: 30 

 

Fotografía del acto de presentación de DIXIT Tarragona. Fuente: Cátedra de Inclusión Social de la URV 
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4.5 I Jornada "El tejido comunitario, la herramienta de trabajo en territorio de 

exclusión social" 

Día: 29/04/2015. 

Lugar: Campus Cataluña URV. 

Descripción: La jornada está coorganizada por la Cátedra de Inclusión Social junto con 

la Fundación Casal l’Amic y el Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo 

Social de la URV. Estructurada en diversas ponencias y talleres participativos a lo largo 

de todo un día, esta jornada evalúa el papel de las entidades del Tercer Sector como una 

alternativa real para la creación de sinergias entre recursos y la población, potenciando 

la intervención socioeducativa en el territorio. 

Participantes: 110. 

 

Fotografía de la sesión inaugural de la jornada “El tejido comunitario, la herramienta de trabajo en 

territorio de exclusión social”. Fuente: Cátedra de Inclusión Social de la URV 
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4.6. Participación en el curso del Campus por la Paz organizado por la 

Universidad de Lérida.  

Día: 28/10/2015. 

Lugar: Sala del Campus de la Universidad de Lérida. 

Descripción: El investigador de la Cátedra, Francesc Valls impartió la conferencia "La 

pobreza en los municipios: cuestiones de cohesión y conflicto social", en el marco del 

VII Campus por la Paz, en la Universidad de Lérida. 

Participantes: 25 

 

Fotografía de la conferencia dictada por Francesc Valls, técnico investigador de la Cátedra en el VII 

Campus por la Paz. Fuente: Cátedra de Inclusión Social de la URV 

 

4.7. Organización de la Jornada Académica: “La adición de la mujer: claves para 

su abordaje”, juntamente con el CECAS.  

Día: 04/11/2015 

Lugar: Campus Cataluña de la URV 

Descripción: Organización de la jornada y presentación de los resultados del análisis de 

la comunidad terapéutica del CECAS, estudio realizado por la Cátedra específicamente 

para la jornada.  

Participantes: 90. 
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Fotografía del acto de presentación de la Jornada con presencia del Rector de la Universidad Rovira i 

Virgili y el Cardenal Martínez-Sistach como responsable-director del CECAS. Fuente: Cátedra de 

Inclusión Social de la URV 

 

4.8. I Cápsula de conocimiento en acción social Curso 2015-2016: "El cuidado de 

los profesionales de la acción social, una necesidad y un deber" 

Día: 02/12/2015 

Lugar: Sala de Juntas Campus Cataluña - URV 

Descripción: En colaboración con ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social) se 

organiza la primera de las cápsulas formativas orientadas al conocimiento en acción 

social y dirigidas a estudiantes y profesionales del ámbito social. Esta cápsula cuenta 

con la participación del director de la Cátedra Sr. Ángel Belzunegui como presentador y 

animador y de las señoras Carmina Puig y Pilar Bonasa, profesoras de la URV, y las 

trabajadoras sociales Liliana Carballo y Mercè Rocamora. 

Participantes: 50 
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Fotografía del acto. Fuente: Cátedra de Inclusión Social de la URV 

 

4.9. Presentación de los resultados de la investigación “Acción Social de las 

entidades de la Iglesia católica y su contribución a la cohesión social en Cataluña” 

dirigida por el Dr. Ángel Belzunegui y realizada por la Cátedra de Inclusión 

Social. 

 

Día: 16/12/2015 

Lugar: Sala del Instituto de Ciencias Religiosas (Facultad de Teología de Cataluña. 

Tarragona). 

Descripción: Presentación de los resultados del estudio Acción Social de las entidades 

de la Iglesia católica y su contribución a la cohesión social en Cataluña. Esta 

investigación ha sido financiada por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la 

Generalitat de Cataluña, y ha sido realizada por la Cátedra de Inclusión Social y la 

Fundación Pere Tarrés.  

 

Participantes: 40 
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Fotografía del acto de presentación del estudio a cargo de Marina Aguilar (investigadora) y de Ángel 

Belzunegui (director del estudio). Fuente: Cátedra de Inclusión Social de la URV 
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5. Otros 

5.1 Firma y presentación del acuerdo de colaboración entre la Fundación 

ENDESA y la Cátedra de Inclusión Social. 

Día: 03/04/2015 

Lugar: Rectorado URV 

Descripción: La Fundación Endesa y la Universidad Rovira i Virgili han firmado un 

convenio de colaboración para dar continuidad a las actividades de la Cátedra de 

Inclusión Social de la misma universidad. Por parte de la Fundación Endesa han estado 

presentes su presidente, Sr. Rafael Miranda, director general, Sr. José Antonio Gutiérrez 

y director de programas, Sr. Eduardo Martín. Por parte de la Universidad, el Dr. Jordi 

Tous, vicerrector de de Universidad y Sociedad en representación del rector (ausente 

por viaje institucional) y el director de la Cátedra, el Dr. Angel Belzunegui. También 

han asistido al acto representantes de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II 

(ANAV). 

 

 

Fotografía del acto de signatura del convenio entre la Fundación Endesa i la Cátedra de Inclusión Social 

de la URV. Fuente: Cátedra de Inclusión Social de la URV 
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5.2. Contrato con el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona 

Gestión de la web del Observatorio Social de Tarragona y colaboración en la realización 

de proyectos sociales en el marco de la red para la inclusión social de Tarragona. 12 de 

enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 

5.3. Colaboración con CECAS (Centro Catalán de Solidaridad) para la celebración 

del 20 aniversario de esta entidad dedicada a la rehabilitación de las toxicomanías 

Trabajo conjunto y asesoramiento para la organización de una jornada científico-

divulgativa para conmemorar los 30 años de existencia del CECAS y para la gestión 

estadística de los datos de usuarios de la entidad.  

5.4. La Cátedra forma parte de la Comisión URV para la inclusión de personas 

con discapacidad. 

La Cátedra es miembro de la Comisión específica de la URV para facilitar la inclusión 

de las personas con discapacidad. 

5.5. La Cátedra forma parte de la Comisión de la URV Solidaria. 

El director de la Cátedra es miembro de la Comisión de la URV Solidaria con la que ha 

establecido fructíferos lazos de colaboración. 

5.6. Trabajo conjunto con la Càtedra d’Habitatge de la URV.  

La Cátedra ha comenzado una línea de colaboración con la Càtedra d’Habitatge de la 

URV con la finalidad de realizar asesoramiento mutuo en materia de inclusión social y 

acceso a la vivienda.  

5.7. Los investigadores de la Cátedra en una obra colectiva de la Universidad de 

Friburgo 

Ángel Belzunegui y Francesc Valls participan en una obra col·lectiva editada por la 

Universidad de Fribourg (Suiza): “Jeunesses précaires”. 
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5.8. Participación en la reunión del proyecto europeo Enciclopedia de los 

Migrantes en París.  

Día: 07/11/2015 

Lugar: Museo de la Historia de las Migraciones (París). 

Descripción: Participación de Ángel Belzunegui como director científico del proyecto 

europeo Enciclopedia de los Migrantes en la reunión de lanzamiento del proyecto, junto 

a representantes de la Universidad de Rennes (Francia), la Universidad de Lisboa y la 

Universidad de Gibraltar.  

 

 
Fotografía de la reunión de trabajo del proyecto Enciclopedia de los Migrantes en el Museo de la Historia 

de las Migraciones en París. Fuente: Cátedra de Inclusión Social de la URV 

 

Fotografía del equipo internacional del proyecto Enciclopedia de los Migrantes en el Museo de la Historia 

de las Migraciones en París. Fuente: Cátedra de Inclusión Social de la URV 
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6. Cuadro resumen 

 

Núm. Descripción Participantes 

1 Formación 330 

2 Divulgación científica 325 

Total de las actividades organizadas 655 

Nota: se incorporan sólo las actividades donde los ponentes han acudido en representación de la 

Cátedra (no se incluyen, por lo tanto, aquellas que han participado por su condición de profesorado 

de la URV) 



. 
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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 de desembre de 2013 i la presentació oficial es va realitzar el 19 de 
febrer de 2014. 
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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 19 de febrer de 2014 
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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 ha regulat 
finalment en la Llei 19/2015 com a formes alternatives d’accés a l’habitatge, 
per donar sortida als 3,5 milions d’habitatges buits. En aquest sentit, el 
Grup de Recerca d’Accés a l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili va 
redactar el primer esborrany del que avui és la Llei 19/2015. 

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 
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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 que 
avui és la Llei 20/2014, que té com a principal objectiu modificar el Codi de 
Consum i protegir d’una manera òptima als consumidors. 

- Responsabilitat civil en la construcció d’edificis. 

- El contracte d’obra. 

- La permuta de solar per edificació futura. 

- La declaració d’obra nova i la llicència d’obres. 

2. En segon lloc portar a terme activitats de formació (cursos, jornades, 
postgraus de la FURV, etc.) de suport a les activitats que contribueixen a 
millorar la formació dels agents econòmics del territori involucrats en el 
fenomen de l’habitatge. 

3. I en tercer lloc, portar a terme activitats de transferència de 
coneixements 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 2013-
febrer 2014). 
 
 

Secretaria d’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya-Agència de 
l’Habitatge (FUNDACIONAL) 
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Cambra de la Propietat Urbana de 
Tarragona (FUNDACIONAL) 

 

Col·legi de Notaris de Catalunya 
(FUNDACIONAL) 

 

Ajuntament de Tarragona-SMAHUSA 
(FUNDACIONAL) 

 

Col·legi de Registradors de la 
Propietat i Mercantil d’Espanya 

 

Ajuntament de Reus 

 

Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas de 
España 
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Col·legi d’APIs de Tarragona 

 

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: 

- Javier Burón, gerent Habitatge Públic, Ajuntament de Barcelona 
- Prof. Dr. Peter Boelhower, Director de l’OTB (Onderzoek voor de 

gebouwde omgeving) 
- 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 ex-

assessor al Banc d’Espanya 
- Xavier Climent, arquitecte. 

 

5. RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES PER LA CÀTEDRA 
DURANT EL CURS ACADÈMIC 2014-2015 

5.1 RECERCA 

5.1.1 CONFERÈNCIES IMPARTIDES  

1. 27 i 28-04-2015 Blanca Deusdad Ayala “Ageism from a Multinational, 
Interdisciplinary Perspective” al COST Action IS1402, Dublín, Irlanda. 
Nombre assistents: 50 persones 
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2. 8-4-2015 Sergio Nasarre Aznar “El futuro: las nuevas formas de acceso a 

la propiedad: propiedad temporal y propiedad compartida”, El acceso a 
la vivienda en un contexto de crisis, Universidad de Barcelona. Nombre 
assistents: 30 persones 

3. 19-2-2015 Sergio Nasarre Aznar “Desahucios. La protección de los 
consumidores aumenta: la Ley catalana 20/2014”, Cambra de la 
Propietat Urbana de Tarragona. Nombre assistents: 70 persones 

 
4. 20-1-2015 Emma Lopez Solé “La mediació empresarial” en la seu de la 

Cambra de Comerç de Barcelona en Vilanova, en col·laboració amb 
aquesta entitat, en el marc dels actes de la Jornada europea de la 
mediació. Nombre assistents: 20 

5. 13-2-2015 Sergio Nasarre Aznar “La modificación del Código de Consumo 
de Cataluña: un importante incremento en la protección del deudor 
hipotecario”, Col·legi d’Advocats de Reus i Tirant lo Blanch. Nombre 
assistents: 30 persones 
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6. 21-11-2014 Elga Molina Roig, “La duración como elemento esencial de la 

propiedad temporal” a la Jornada “Les noves  tinences intermèdies: el 
fraccionament del domini per a facilitar l’accés a l’habitatge” 
organitzada per la Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. 
Nombre assistents: 105 persones 

7. 13-11-2014 Sergio Nasarre Aznar “¿Alquiler o propiedad?”, Col·legi 
d’Advocats de Reus, Reus. Nombre assistents: 30 persones 

8.  21-11-2014 Elga Molina Roig, “La duración como elemento esencial de la 
propiedad temporal” a la Jornada “Les noves  tinences intermèdies: el 
fraccionament del domini per a facilitar l’accés a l’habitatge” 
organitzada per la Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. 
Nombre assistents: 20 persones 

9. 11-11-2014 Sergio Nasarre Aznar “La problemática de la vivienda, hoy”, 
Ajuntament de Salou i URV, Salou, en el marc de les Antenes de 
Coneixement de la URV. Nombre assistents: 30 persones 

 

 
10. 7-11-2014 Sergio Nasarre Aznar “Mortgages: efficiency vs owner’s 

protection”, Verband Deutscher Pfandbriefbanken y Estonian Banking 
Association, Tallinn (Estònia). A més, moderador de panel. Nombre 
assistents: 100 persones 

http://www.pfandbrief.de/cms/_internet.nsf/tindex/en_registration18.htm 
11. 18-10-2014 Elga Molina Roig “L’habitatge al segle XXI. Noves i antigues 

formes d’accés a la propietat” conferència impartida en la Jornada 
sobre reptes dels consumidors a la societat actual organitzada per 
AICEC-ADICAE. Nombre assistents: 25 persones 

 
12. 29-10-2014 Sergio Nasarre Aznar “Tenencias intermedias. La visión del 

agente de la propiedad inmobiliaria”, Colegio de APIs de Cataluña, 
Barcelona Meeting Point, Barcelona. Nombre assistents: 50 persones 
http://www.bmpsa.com 
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13. 15 i 16-10-2014 Sergio Nasarre Aznar “Desahucios y sinhogarismo”, 

Jornada sobre “Nuevas experiencias en tiempos de crisis”, AVS 
(Promotores de Vivienda Pública de España), Málaga. Nombre 
assistents: 100 persones 

14. 10-10-2014 Sergio Nasarre Aznar “Las tres formas de tenencia de la 
vivienda”, Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, Tarragona. 
Nombre assistents: 70 persones 

15. 2-10-2014 Sergio Nasarre Aznar “Las tenencias intermedias. La visión 
del promotor”, Asociación de Promotores y Constructores de España 
(APCE), Barcelona. Nombre assistents: 25 persones 

http://www.promotorespublicos.org/agenda/ver/jornada-nuevas-
experiencias-en-tiempos-de-crisis 

 

 
 
16. 17-09-2014 Sergio Nasarre Aznar “La vivienda: ¿inversión o derecho?”, 

Cicle de conferències, Departament de Dret Privat, Processal i 
Financer, Tarragona, URV. Nombre assistents: 20 persones 
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5.1.2 COMUNICACIONS A JORNADES, CONGRESSOS, WORKSHOPS 

1. 28-06 al 01-07-2015 Emma López Solé ha presentat el pòster “Self-
awareness developement and reflective competence of mediators” al 
Xongrés internacional organitzat per la International Association for 
Conflict Management (IACM), Clearwater Beach, Florida (USA). Nombre 
assistents: 300 persones 

2. 28-06-2015 Sergio Nasarre Aznar va participar amb el paper “Increasing 
consumer’s protection in the field of mortgage loans: moratoria, 
compulsory credit worthiness assessment and paternalism”, al Congrés 
European Network for Housing Research (ENHR), Lisboa, Portugal. 
Nombre assistents: 50 persones 

http://www.enhr2015.com/. 
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3. 28-06-2015 Héctor Simón Moreno 28-06-2015 va participar amb el paper 

“New developments of human rights in relation to housing", al Congrés 
European Network for Housing Research (ENHR), Lisboa, Portugal. 
Nombre assistents: 30 persones. http://www.enhr2015.com/. 

4. 28-06-2015 Núria Lambea Llop va participar amb el paper “Social 
housing management models in Spain”, al Congrés European Network for 
Housing Research (ENHR), Lisboa, Portugal. Nombre assistents: 25 
persones. http://www.enhr2015.com/. 

 

 
 
5. 28-06-2015 Rosa Maria Garcia Teruel va participar amb el paper “The 

compensation to the tenant in case of early termination for works and 
disrepair: a comparative approach”, al Congrés European Network for 
Housing Research (ENHR), Lisboa, Portugal. Nombre assistents: 25 
persones. http://www.enhr2015.com/. 
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6. 28-06-2015 Kurt Xerri va participar amb el paper “Rent stabilisation as 

an incentive for housing accessibility: a comparative perspective”, al 
Congrés European Network for Housing Research (ENHR), Lisboa, 
Portugal. Nombre assistents: 25 persones http://www.enhr2015.com/.  

7. 30-06-2015 Lorcan Sir va participar amb els papers “'Is temporal 
ownership a viable option for the Irish housing market?'” i “Ireland - a 
northern European country with a southern European housing system” 
al Congrés European Network for Housing Research (ENHR), Lisboa, 
Portugal. Nombre assistents: 25 persones http://www.enhr2015.com/. 

8. 30-06-2015 Gemma Caballé Fabra amb el paper “The concept of home”, 
al Congrés European Network for Housing Research (ENHR), Lisboa, 
Portugal. Nombre assistents: 30 persones http://www.enhr2015.com/. 

9. 14 i 15-06-2015 Sergio Nasarre Aznar va participar en el Seminari sobre 
habitatge, planejament i crisis a la Technion University de Haifa. 
Nombre assistents: 15 persones 

 

 
 
10. 16-06-2015 Sergio Nasarre Aznar va impartir la ponència sobre la 

realitat de l’habitatge i la propietat horitzontal en un context de crisi a 
a  הרצליה הבינתחומי המרכז - IDC Herzliya . Nombre assistents: 25 
persones 
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11. 14 i 15-06-2015 Kurt Xerri va impartir la ponència “Legal adaptations to 

changing rental markets: analysis of three peripheral countries in the 
light of European solutions” a l’Instituto Technion de Haifa. Nombre 
assistents: 25 persones 

http://gazit-globe.idc.ac.il/en/announcements/international-conference-
private-communities-and-urban-governance-theoretical-and-c 

12. 25-06-2015 Estela Rivas Nieto, “Novetats fiscals en matèria 
d’habitatge”, al Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat 
d’Estiu de la URV. Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge. 
Nombre assistents: 55 persones 

 

 
 
13. 25-06-2015 Héctor Simón Moreno ,“Novetats en matèria de protecció 
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del consumidor i usuari: la reforma del Codi de Consum Català per la 
Llei 20/2014”, al Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat 
d’Estiu de la URV. Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge. 
Nombre assistents: 55 persones 

http://es.scribd.com/doc/265977772/Programa-Curso-de-Verano-URV-
Nuevos-Retos-de-La-Vivienda-CAST 

14. 25-06-2015 Elisabet Cerrato Guri, “Existeix realment una segona 
oportunitat per a les persones físiques concursades?”, al Curs Nous 
Reptes de l’habitatge, a la Universitat d’Estiu de la URV. Jornada 
organitzada per la Càtedra d’Habitatge. Nombre assistents: 55 
persones 

 

 
15. 25-06-2015 Maria Font i Mas “Segones residències d’estrangers”, al 

Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat d’Estiu de la URV. 
Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge. Nombre assistents: 
55 persones 

16 25-06-2015 Nuria Lambea Llop “Bones pràctiques en matèria de gestió 
d’habitatge?”, al Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat 
d’Estiu de la URV. Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge. 
Nombre assistents: 55 persones 

17. 25-06-2015 Rosa Maria Garcia Teruel “La Llei d’Arrendaments Urbans 
després de la Llei 4/2013, especial atenció a la rehabilitació per 
renda”, al Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat d’Estiu de 
la URV. Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge. Nombre 
assistents: 55 persones 

18. 25-06-2015 Gemma Caballé Fabra “El condohotels”, al Curs Nous 
Reptes de l’habitatge, a la Universitat d’Estiu de la URV. Jornada 
organitzada per la Càtedra d’Habitatge. Nombre assistents: 55 
persones 

19. 25-06-2015 Elga Molina Roig “Els plans d’habitatge i les Oficines Locals 
d’Habitatge”, al Curs Nous Reptes de l’habitatge, a la Universitat 
d’Estiu de la URV. Jornada organitzada per la Càtedra d’Habitatge. 
Nombre assistents: 55 persones 

20. 9-05-2015 Héctor Simón Moreno “Could tenancy be a real alternative to 



 

16 
 

homeownership as far as housing access is concerned?”, Ponència en 
Seminari Projecte Europeu TENLAW, Tartu, Estònia. Nombre 
assistents: 15 persones 

 

 
 
21. 16-04-2015 Héctor Simón Moreno “La responsabilidad precontractual en 

el CESL”, ponència en el Congrés Internacional Compraventa y la 
modernización del Derecho de contratos, Lleida. Nombre assistents: 
30 persones 

22. 13 a 15-04-2015 Maria Font i Mas “La propiedad compartida y temporal 
en Derecho catalán y en Derecho internacional”, ponència en Ciclo di 
Seminari El acceso a la vivienda en España: financiación hipotecaria, 
protección de consumidores y alternativas, Dipartimento di 
Giurisprudenza di Torino, STA Erasmus+ (2014-2015) Università di 
Torino, Italia. Nombre assistents: 150 persones 

23. 1-12-2014 Nuria Lambea Llop ha impartit la conferència ‘Retos en la 
gestión de vivienda social’ en l’asignatura ‘Nuevas Perspectivas del 
Derecho Contractual’ del Màster Universitari en Dret de la Empresa i 
de la Contractació de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. 
Nombre assistents: 15 persones 

24. 24-11-201 Emma Lopez Solé ha impartit el Taller “La mediació una eina 
per l’advocat/advocada”, Col·legi de Advocats de Tortosa, Tortosa. 
Nombre assistents: 40 persones. 

25. 21-11-2014 Maria Font i Mas “Problemes de recepció de les tinences 
intermèdies estrangeres en el nostre ordenament jurídic”, 
comunicació en la Jornada Les noves tinences intermèdies: el 
fraccionament del domini per a facilitar l’accés a l’habitatge, 
organitzat per la Càtedra d’habitatge de la URV, Facultat de Ciències 
Jurídiques, Tarragona. Nombre assistents: 150 persones 

26. 3-11-2014 Rosa Maria Garcia Teruel “The Spanish and Catalan reaction 
to the housing crisis”, comunicació en Congrés internacional Social 
and economic conflicts of transition towards democracy and market 
economy. Metropolitan Research Institute (MRI), Budapest, Hungría. 
Nombre assistents: 100 persones. 

http://mri.hu/en/about-us/mri25/ 
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27. 16-10-2014 Héctor Simón Moreno “Diversificación de la oferta de 

vivienda pública en periodo de crisis. Tenencias intermedias y 
viviendas compartidas”, ponència en la Jornada Nuevas experiencias 
en tiempos de crisis, organitzada per AVS, Málaga. Nombre 
assistents: 50 persones 

28. 15-10-2014 Sergio Nasarre Aznar "Desahucios y sinhogarismo en 
España, en un contexto europeo". Conferencia AVS - Desahucios 
España y Europa. Salón de actos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo - Paseo Marítimo Antonio Machado, Málaga. Nombre 
assistents: 50 persones 

29. 19-09-2014 Estela Rivas Nieto “Les sociétés cotées comme un moyen 
de l'investissement en Espagne”, conferència en el Congrés La 
réception de la nouvelle directive européenne relative au crédit 
hypothécaire, Université de Perpignan Via Domitia, Perpignan, 
Francia. Nombre assistents: 70 persones 

 

 
 
30. 19-09-2014 Sergio Nasarre Aznar “Origination and globalisation of the 

mortgage crisis”, conferència en el Congrés La réception de la 
nouvelle directive européenne relative au crédit hypothécaire, 
Universitat de Perpignan-Via Domitia, Perpignan, Francia. Nombre 
assistents: 70 persones 
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31. 19-09-2014 Rosa Maria Garcia Teruel i Nuria Lambea Llop “Intermediate 

tenures in Catalonia”, conferència en el Congrés La réception de la 
nouvelle directive européenne relative au crédit hypothécaire, 
Perpignan, Francia. Nombre assistents: 70 persones. 

 

 
 
32. 4 al 7-07-2014 Emma Lopez Sole i Immaculada Armadans van 

presentar la comunicació “Which competence do professional 
mediators need to develop in Catalonia” al Congrés internacional 
organitzat per la International Association for Conflict Management 
(IACM), Leiden (Holanda). Nombre assistents: 350 persones 

 

 

5.1.3 PUBLICACIONS  

1. Héctor Simón Moreno “The regulation of “inducements” in Spanish law”, 
International Review of Financial Services, 2015, núm.2. 
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2. Estela Rivas Nieto “Un nuevo vehículo de optimización fiscal: las 
SOCIMIS”, Crónica Tributaria, núm. 154, 1/ 2015, pp. 139 a 161. 

3. Sergio Nasarre Aznar “La eficacia de la Ley 4/2013, de reforma de los 
arrendamientos urbanos, para aumentar la vivienda en alquiler en un 
contexto europeo”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2015, 
núm. 747, pp. 205 a 252. 

4 Sergio Nasarre Aznar i Elena Sánchez Jordán , “La propiedad horizontal en 
el Código Civil de Cataluña”, en Sergio Nasarre Aznar (Dir.), Bienes 
en común, ed. Tirant lo Blanch, 2015, pp. 431 a 527. 

5. Estela Rivas Nieto “El nuevo impuesto a las viviendas vacías catalán”, 
Economía y Negocios, Diari de Tarragona, 02 08 2015 

6. Sergio Nasarre Aznar, direcció de la monografia  “Bienes en común”, Ed. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, -0 (1.038 págs). 

7. Sergio Nasarre Aznar “Legal housing reforms in Europe and in Spain as a 
results of the international crisis 2007”, Revue de Droit Bancaire et 
Financier, num. 2, març-abril 2015, pp.85-92. 

8. Sergio Nasarre Aznar “Robinhoodian courts’ decisions on mortgage law in 
Spain”, International Journal of Law in the Built Environment, Vol 7 
Iss 2 pp. 127-147, 2015. 

http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJLBE-01-2014-0006 
10. Estela Rivas Nieto, “La capacidad económica en un Derecho Tributario 

Global”, Intervenção estatal emum mundo globalizado: Democracia, 
Tributação e Economia (Visões do Direito brasileiro e da União 
Europeia), Ed. Instituto Memória Editora, Centro de Estudos da 
Contemporaneidade, Curitiba, Brasil, 2015. págs. 110 a 129. 

11. Gemma Caballé Fabra “Llegan los condohoteles en Cataluña”. Diari de 
Tarragona, 03-05-2015 

12. Núria Lambea Llop “Gestión de vivienda social: comparativa entre 
España y el Reino Unido”, Quaderns per a la Inclusió Social, nº4, 
2015. pp. 29-53. 

http://www.publicacionsurv.cat/llibres-digitals/quaderns-per-a-la-inclusio-
social/item/518-la-vivienda-en-la-crisis-la-promoci%C3%B3-del-
alquiler-y-el-alquiler-social-desde-una-perspectiva-comparada 
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13. Elisabet Cerrato Guri "Aspectos procesales de la propiedad temporal y la 

propiedad compartida", InDret, núm. 2, 2015, 23 pp.,  

http://www.indret.com/ca/dret_processal/5/. 

14. Estela Rivas Nieto "A Les sociétés cotées comme un moyen de 
l'investissement en Espagne",  Revue de Droit Bancaire et Financière, 
num. 12, març-abril 2015, pp. 112 a 115. 

15. Blanca Deusdad i Charles Pace Facing the challenges in the 
development of long-term care for older people in Europe in an 
economic crisis context, 2015, en premsa. 

16. Rosa Maria Garcia Teruel, Núria Lambea Llop i Elga Molina Roig “The 
new intermediate tenures in Catalonia to facilitate access to housing”, 
en Revue de Droit Bancaire et Financière, Lexis Nexis. núm. 2, 2015. 

17. Sergio Nasarre Aznar “Condominiums in Catalonia”, Common Core of 
Condominiums in Europe, Cornelius van der Merwe (coord.), 
Cambridge University Press, pp. 89-92, 135-137, 186-189, 249-255, 
329-332, 378-379, 405-407, 447-450, 500, 536-538 (35 pp), 2015. 

 

 
 
18. Héctor Simón Moreno “El derecho de bienes en el Derecho Privado 

europeo”, en Red Internacional de Juristas para la Integración 
Americana (RIJA), Armonización del Derecho Privado Americano, en 
prensa. 

19. Lorcan Sir “What would Albert Einstein say about Ireland’s housing 
crisis?” The Journal, 23-02-2015 

http://www.thejournal.ie/readme/irish-housing-reform-1950034-Feb2015/ 
20. Estela  Rivas Nieto, “La fiscalidad de los bienes en común”. Libro 

Comunidades de bienes, Ed Tirant lo Blanch, Valencia, 2015 págs. 
975 a 1003. 

21. Lorcan Sir “The New Land League does little service to those in need”, 
The Independent, 14-03-2015 
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 http://www.independent.ie/opinion/comment/the-new-land-league-does-
little-service-to-those-in-need-31065610.html 

22. Héctor Simón Moreno “La propiedad llamada ‘romana’”, en Nasarre 
Aznar, Sergio (Coord.), Bienes en Común, Tirant lo Blanch, 2015. 

 
 
 
23. Lorcan Sir “Build affordability and creativity into housing policy”, Eolas 

magazine, 1-04-2015. https://www.dit.ie/media/update/29-04-
15/ditinthemedia/Lorcan%20Sirr.pdf 

24 Héctor Simón Moreno “La propiedad fiduciaria”, en Nasarre Aznar, Sergio 
(Coord.), Bienes en Común, Tirant lo Blanch, 2015. 

25. Rosa Maria Garcia Teruel i Elga Molina Roig “El abandono de la vivienda 
por el inquilino: ¿cómo afecta a su acceso al mercado de alquiler?” en 
Quaderns d’inclusió social, núm. 4, 2015, pp. 7-28. 

26. Lorcan Sir “Why can’t government ministers go cold turkey on home 
ownership?” thejournal.ie, 1-05-2015 

 http://www.thejournal.ie/readme/mortgage-ireland-home-ownership-
2078646-May2015/ 

27. Héctor Simón Moreno “El cumplimiento del derecho a la vivienda en 
España. Especial referencia a la asequibilidad, estabilidad y 
accesibilidad en el acceso a la vivienda”, Revista Práctica de Derecho 
CEF Legal, Febrero 2015, Núm. 169, pp. 105 a 156, 2015. 

28. Rosa Maria Garcia Teruel “Masovería urbana: un proyecto inacabado”. 
Diari de Tarragona, Sección Economía. 1-03-2015. 

29. Héctor Simón Moreno “Una segunda oportunidad.” Diari de Tarragona, 
5-4-2015. 

30. Estela Rivas Nieto “La fiscalidad de la nueva propiedad compartida en 
Cataluña”, Newsletter Cátedra de la Vivienda, núm. 2,  desembre, 
2014, pp. 12 a 15. 

31. Sergio Nasarre Aznar “A legal perspective of the origin and the 
globalization of the current financial crisis and the resulting reforms in 



 

22 
 

Spain”, Contemporary Housing Issues in a Globalized World, Padraic 
Kenna (Ed.), Ashgate Publishing, 2014, pp. 37-72. 

32. Héctor Simón Moreno “Sector Inmobiliario”. Diari de Tarragona, 21-11-
2014. 

33. Elisabet Cerrato Guri “¿Por qué no funciona la ejecución civil privada? 
Propuestas de mejora”, en Hacia una gestión moderna y eficaz de la 
ejecución procesal, Ed. Atelier, Barcelona, 2014, pp. 205 a 210 

34. Emma López Solé “Mediación y calidad”, Revista IURIS, Actualidad y 
Práctica del derecho, núm. 212, 2014, pp.15-18. 

35. Sergio Nasarre Aznar “The efficiency of the law of urban leases in 
Europe”, European review of Private Law (2014), 22 ERPL 6, pp. 815 
a 846. 

36. Héctor Simón Moreno “El ejercicio de los derechos: influencia de la   
reforma del Título preliminar del Código civil de 1973-74 y la 
pervivencia de su ideología tras el proceso constitucional”, en RAMS 
ALBESA, Joaquín (Dir.), Tratado de Derecho Civil, Normas Civiles y 
derecho subjetivo, Vol. 2, Iustel, Madrid, pp. 379 a 470. 

37. Rosa Maria Garcia Teruel “Participaciones preferentes. Un producto 
complejo en manos de consumidores”. Revista jurídica de Catalunya. 
Vol. 113, Nº 2/2014, pp. 397-429. 

38. Sergio Nasarre Aznar “La vivienda en propiedad como causa y víctima 
de la crisis hipotecaria”, Teoría y Derecho, 16/2014, pp. 10 a 37. 

 
 

 
 
39. Elisabet Cerrato Guri Personas especialmente relacionadas con el 

deudor y concurso de persona física, a “Revista de Derecho Concursal 
y Paraconcursal”, núm. 20, 2014, pp. 263 a 272. 

40. Héctor Simón Moreno “La jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos sobre la vivienda en relación al Derecho español”, 
Teoría y Derecho. Revista de Pensamiento Jurídico, 16/2014,  pp. 162 
a 187. ISSN: 1888-3443. 

41. Héctor Simón Moreno “Es una sentencia revolucionaria”. Diari de 
Tarragona, 13-07-2014. 
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42. Rosa Maria Garcia Teruel “Fomento de la rehabilitación ante el mal 
estado edificatorio”. Diari de Tarragona. 29-06-2014. 

43. Héctor Simón Moreno “Lucha contra la economía ”. Diari de Tarragona, 
1-06-2014. 

44. Sergio Nasarre Aznar “El Administrador de Fincas y la conservación del 
patrimonio inmobiliario y del entorno urbano”, Administración Rústica 
y Urbana, núm. 168, 2do trimestre de 2014, pp. 38-40. 

45. Elga Molina Roig Informe español sobre “Tenancy Law and housing 
policy in Multi-level europe”, TENLAW (2012-2015) del 7º Programa 
Marco de la Comissió Europea, supervisat per S. Nasarre i dirigit per 
C. Schmid, de la Universitat de Bremen, Ref. 290694. (maig 2014). 
http://www.tenlaw.uni-bremen.de/reports.html 

46. Sergio Nasarre Aznar “Catalunya, pionera a legislar noves formes per 
accedir a l’habitatge: les tinences intermèdies”, Món Jurídic, núm. 
289, julio-agosto 2014. 

http://www.icab.cat/files/242-454779-DOCUMENTO/289b.pdf 
47. Sergio Nasarre Aznar “¿Puede ser el alquiler una alternativa real al 

dominio como forma de acceso a la vivienda? Una comparativa legal 
Portugal-España-Malta”. Junto a Maria Olinda García (U. Coimbra) y 
Kurt Xerri (U. Malta), Teoría y Derecho, Teoría y Derecho, 16/2014, 
pp. 188- 217. 

48. Elga Molina Roig “El proyecto TENLAW del 7º programa Marco de la 
Comisión Europea” en Newsletter de la Càtedra d’Habitatge de la 
Universitat Rovira i Virgili nº 1 (juny 2014). 

49. Núria Lambea Llop “La gestión privada de la vivienda social: las housing 
associations en los Países Bajos’. Newsletter de la Càtedra 
d’Habitatge nº2 (octubre 2014). 

 
 

5.2 FORMACIÓ 

5.2.1 ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS 

1. 01-07-2015 Nuria Lambea, Gemma Caballé, Elga Molina Roig i Kurt Xerri 
han assistit a la conferència “La Reforma del llibre V del Codi Civil 
Català referent al règim jurídic de la propietat horitzontal a 
Catalunya, organitzada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Tarragona. Nombre assistents: 100 persones. 

2. 7 i 8-10-2014 Nuria Lambea Llop Curs i  Elga Molina Roig han assistit al 
“Gestión de parques de vivienda de alquiler social”, dirigit per la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i organitzat pel 
CUIMPB-Centre Ernest Lluch, Barcelona. Nombre assistents: 80 
persones. 
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http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&category_id

=54&flypage=flypage.tpl&product_id=267&option=com_virtuemart&Itemid

=53&lang=ca  

3. 17-09-2014 Elga Molina Roig Conferència “L’habitatge: inversió o dret”, 
dictada per Sergio Nasarre Aznar i organitzada pel Departament de 
Dret Privat, Processal i Financer, amb la col·laboració dels Col·legis 
d'Advocats de Reus, Tarragona i Tortosa. Nombre assistents: 20 
persones. 

4. 25 i 26-09-2014 Héctor Simón Moreno “Divuitenes Jornades de Dret 
Català a Tossa: El Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya: Anàlisi de 
l´avantprojecte de llei”, Tossa de Mar. Nombre assistents: 100 
persones. 

 
  

5.2.2 ESTADES A L’ESTRANGER 

1. Nuria Lambea Llop, juny-agost 2014 - Estada de recerca de al OTB 

Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies, 

Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos). 

2. Gemma Caballé Fabra, juny 2015 - Estada de recerca a la Universitat 
d’Essex, Regne Unit.  

 

 

 

5.2.3 TESIS DOCTORALS 

1. Rosa Maria Garcia Teruel està realitzant la tesis doctoral sobre la 
Rehabilitació per renda. 

2. Nuria Lambea Llop està realitzant la tesis doctoral sobre la gestió de 
l’habitatge social. 

3. Gemma Caballé Fabra està realitzant la tesi doctoral sobre el concepte 
d’habitatge. 
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4. Kurt Xerri està realitzant la tesi doctoral sobre Tenancy law in Malta and 
comparison the two coexistint regimes in the context of ECHR 
jurisprudence.  

5. Elga Molina Roig està realitzant la tesi doctoral sobre l’eficiència de la 
nova llei d’arrendaments urbans.  

 

5.3 DOCÈNCIA 

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

- Curs d’especialització en Mediació. Dirigit pel Prof. Dr. Sergio Nasarre 
Aznar i la Sra. Emma López Solé. Nombre d’alumnes: 14 

http://www.fundacio.urv.cat/diploma_d_espe…/…/EMDA-M2-2015-3

 

 

 
- Postgrau d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat. Dirigit pel Dr. 

Héctor Simón Moreno. Nombre d’alumnes: 26 
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-agent-immobiliari/ 

 

 

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 
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d’alumnes: 30 persones 
- Màster en Advocacia (MA). Nombre d’alumnes: Nombre d’alumnes 50 
- Màster en Administració i Estudis Avançats (MADP).  Nombre 

d’alumnes: 20 persones 

 

 

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”  
Del Ministeri d’Economia i Competitivitat (Projecte de Recerca Fonamental 
no Orientada, DER2012-31409) per a estudiar l’extensió de les Tinències 
Intermèdies a la resta d’Espanya. 
 
3. Projecte “Eurohipoteca” (ja finalitzat)  
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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. 
 
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.  
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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. 
 
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: 

o Analitzar dades reals en referència als desnonaments, perfils 
de famílies desallotjades i factors de risc. 

o 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. 
 
8. La Càtedra d’Habitatge forma part del consorci al que la Unió Europea li 
ha adjudicat el projecte de recerca “The cross-border acquisition of real 
estate in the EU: problems which arise for citizens”, en el qual es 
tractaran els aspectes legals de la problemàtica de l’adquisició transnacional 
d’immobles dins de la Unió. Alguns tòpics que es cobriran seran la tipologia 
d’adquisicions transancionals i de ciutadans involucrats, sistemes europeus 
d’adquisició d’immobles i drets reals, problemes i límits, el rol de la UE per a 
millorar-los, hipoteca i registre. 

9. Projecte per a la redacció dels comentaris a la nova regulació de 
les tinences intermèdies, concedit per Centre d'Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya  per tal de confecció els comentaris a la Llei 19/2015, que 
introdueix la propietat compartida i la temporal al Codi Civil de Catalunya. 
 



 

29 
 

10. Dos Projectes I+D Reformant les tinences de l’habitatge: del 
Ministeri de Economia i competitivitat, un projecte examinant l’accés a 
través del lloguer i la propietat i l’altre projecte respecte la tributació de 
dites activitats (DER 2014-55033-c3-3-P y DER 2014-55033-c3-1-P) 
 
11. La hipoteca inversa, projecte del BBVA per estudiar dita figura a 
nivell comparat de Dret de la Unió Europea i dels EEUU. El projecte pretén 
l'estudi de la hipoteca inversa, un producte hipotecari que no està molt 
estès però que és crucial en un context com l'actual, on la gent gran i les 
persones dependents (que es poden beneficiar de la hipoteca inversa) 
veuen perillar els seus subsidis públics amb la consegüent recerca de vies 
per complementar els seus ingressos. La innovació del projecte respecte a 
altres estudis rau, d'una banda, en l'estudi de la figura des d'un punt de 
vista interdisciplinar, és a dir, no només s'analitzarà la figura des d'un punt 
de vista jurídic sinó també des d'altres perspectives, com la sociològica, 
l'econòmica, la fiscal o el que succeeix en la pràctica (quina opinió tenen els 
operadors jurídics d'aquesta institució i com creuen ells que aquesta figura 
podria tenir èxit); i de l'altra, en l'estudi en profunditat de les legislacions 
d'altres països. El Projecte aspira a optimitzar la regulació de la hipoteca 
inversa perquè sigui un sistema adequat de finançament per a les persones 
grans o dependents 
 
 

7. COL·LABORACIONS AMB ELS GRUPS DE RECERCA I XARXES DE 
RECERCA 

La càtedra participa activament en els següents grups d’investigació: 

1. 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-).  

2. Clínica jurídica del dret Immobiliari (CliHab) de la Universitat de 
Barcelona (UB).  

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

4. 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). 

5. 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). 

6. Grup de recerca “Fonaments romanístics de Dret Privat” (2014 SGR 
1503) dirigit per la Dra. Encarnació Ricart (Catedràtica de Dret Romà 
de la URV) 

7. Runder Tisch Sergio Nasarre Aznar participa als workshops sobre Dret 
Hipotecari a Europa a Berlín ("Runder Tisch"). La finalitat de la reunió 
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científica, que es desenvolupa des de 2006, és tractar amb molta 
profunditat i rigor 125 qüestions claus sobre la hipoteca a Europa. 

8. European Network for Housing Research (ENHR). http://www.enhr.net/ 
 

 
 
9. Grup d’Investigació internacional per al Desenvolupament de la Propietat 

Urbana i Rústica (GIPUR). http://www.gipur.org/ 
 

 
10. Amb Sostre Cívic per dur a terme projectes en comú amb la càtedra 

d’habitatge de la URV.  http://www.sostrecivic.org/es 

 
 
 

8. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS 

La Càtedra d’Habitatge ha organitzat les següents activitats: 

 

1. 04-08-2015 participació en la Redacció de la Llei 19/2015 que 
introdueix la propietat compartida i la temporal al Codi Civil de 
Catalunya i que entra en vigor el 24-08-2015. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438132.pdf 

 

2. 22-07-2015 Confecció d’un vídeo explicatiu respecte l’activitat de la 
Càtedra 
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https://www.youtube.com/watch?v=vR0BUVcRQjw 

- 21-07-2015 Trobada amb Visita Tom Simecek, vicepresident de la la 
Unió Internacional de Propietaris (International Union of Property 
Owners, UIPI)i President de l’Associació de Propietaris de la República 
Txeca. Nombre d’assistents: 10 persones 

 

 

 

 

4. 25-6-2015 El Curs d’estiu “Nous reptes de l’habitatge” (dins del marc de 
la Universitat d’Estiu URV) dirigit pel Dr. Héctor Simón Moreno, 
investigador post-doctoral de la Càtedra. La Jornada va ser un fòrum 
de debat i discussió entorn a les novetats legislatives en matèria 
d’habitatge des d’una perspectiva pràctica i innovadora. Van participar 
representants de les següents institucions: Agencia de l’Habitatge de 
la Generalitat Catalunya, Ajuntament de Reus, Cambra de la Propietat 
Urbana de Tarragona, Col·legi d’Administradors de Finques de 
Barcelona, Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, Col·legi 
de Notaris de Catalunya, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi 
Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona, Consejo 
General de Colegios de Administradores de Fincas de España, 
Secretaria de l’Habitatge de Catalunya, OFIDEUTE, Universitat de 
Barcelona. Nombre d’assistents: 55 persones 

 
5. 22-6-2015 Organització del 2n Seminari internacional “Housing – Spain - 

South Africa – UK” Experts sud-africans i britànics en legislació i 
regulació de l’habitatge van compartir els seus coneixements i 
experiència de la Dra. Juanita Pienaar (Universidad de Stellenbosch, 
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Sudáfrica) i el Dr. Peter Orji (Kingston Law School, Reino Unido)  amb 
els membres de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i 
Virgili. Nombre d’assistents: 12 persones 

 
 

 
 
 
6. 18 i 19-05-2015 Reunió del Grup de Recerca Evictions (Comissió 

Europea) on han participat Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, Ivette 
Groenendijk, Lars Benjaminsen, Padraic Kenna, Volker Busch-
Geertsema, Marcel Zwamborn i Freek Spinnewijn. Nombre 
d’assistents: 10 persones 
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7. 08-06-2015 Sergio Nasarre Aznar va participar en el programa de la 
Televisió de Reus en una entrevista sobre les formes de tinença de 
l’habitatge i noves lleis de protecció de consumidors. 

8. 27-05-2015 Sergio Nasarre Aznar va comparèixer en qualitat d’expert 
davant el Parlament català per parlar del projecte de llei d’incorporació 
de la propietat temporal i la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi Civil de Catalunya. 
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-

parlament/sequencia/videos?p_cp1=7494157&p_cp2=7494339&p_cp3=

7494300 

 

9. 27-05-2015 Sergio Nasarre Aznar y Elga Molina Roig compareixen al 
Parlament de Catalunya per a parlar sobre la proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge. 

10. 13-05-2015 Blanca Deusdad va participar a la conferència organitzada 
per EUROFOUND Preventing inadequate housing: case studies. Va ser 
discussant del workshop ”Zaragoza Vivienda Housing Programme for 
Older People. Brusel.les Nombre d’assistents: 25 persones 

 

11. 8-05-2015 Organització del Seminari internacional “Spanish-Irish 
wokshop: Lessons from the crisis”, on van participar experts 
irlandesos, espanyols, maltesos i belgues. Els representants irlandesos 
eren: Tom Dunne (Dublin Institute of Technology), Aideen Hayden i 
Bob Jordan (Threshold), Karen Lynch-Shally (National University of 
Ireland, Galway), Conor Skehan (The Housing Agency) i Lorcan Sirr 
(Dublin Institute of Technology; actualment col·labora amb la Càtedra 
d’Habitatge). Els representants d’Espanya eren: Montserrat Pareja, 
Isabel Viola i Miriam Anderson (Universitat de Barcelona), Jordi Bosch 
(Taula del Tercer Sector), Sergio Nasarre, Emma López, Kurt Xerri, 
Rosa Maria Garcia Teruel, Núria Lambea i Gemma Caballé (Càtedra 
d’Habitatge, Universitat Rovira i Virgili).  Nombre d’assistents: 21 
persones. Nombre d’assistents: 30 persones 

http://es.scribd.com/doc/263108231/RoundTable-Housing-crisis-Ireland-
Spain 
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12. 05-05-2015 Sergio Nasarre participa en el programa de la SER sobre las 
tinències intermèdies 

http://play.cadenaser.com/…/cade…/ser-consumidor-03-05-2015/ 

 
 

13. 7-04-2015 Organització de la Taula Rodona sobre “Les polítiques 
municipals de l’habitatge”, on van participar els següents 
representants del partits polítics: Xavier Tarres (PSC), Jordi Roca 
(PP), Carlos Pedreño (CIU), Arga Sentis (ICV), Pau Ricomà (ERC). 
Laia Estrada (CUP), Ruben Viñuales (Ciutadans), Albert Soriano 
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(Reagrupament Indepentista) i Emili Rivelles (Ara Tarragona). 
Nombre assistents: 40 persones. 

 
 

 
 

 
 
14. 22-01-2015 Emma Lopez va participar en el TAC 12 respecte el Dia 

europeu de la mediació 

15. 22-01-2015,  I Reunió ́ dels grups de recerca sobre habitatge en 
Espanya. La Càtedra va participar en aquesta reunió ́ organitzada per la 
Cátedra Zaragoza Vivienda, a la que estaven invitats diversos grups de 
recerca sobre habitatge d’Espanya. D’aquesta reunió van sorgir els 
#encuentrosvivienda, amb el compromís de celebrar el següent abans 
la fi 2015. Nombre d’assistents: 30 persones 
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16. 21-01-2015 Organització de la conferència Conferència de Alberto J. 
Olalde Altarejos, treballador social, mediador i professor de la UPV-
EHU, organitzada per Emma Lopez Solé (Coordinadora del Diploma de 
especialització en mediació) FURV, Reus. Nombre d’assistents 60 
persones + 14 persones que el van seguir via streaming al Col·legi 
d’Advocats de Tortosa. 

17. 21-01-2015 La Càtedra juntament amb la Fundació URV i la Cambra de 
Comerç de Tarragona van organitzar el dia Europeu de la mediació.  
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18. 21-1-2015 Emma Lopez Solé va participar a la taula rodona realitzada a 
la Cámara de Comerç de Tarragona en la qual va participar també el 
President de l’Audiència Provincial de Tarragona el Sr. Javier 
Hernández, el representant de la Conselleria de Justícia en Tarragona 
la Sra. Anna Alcaraz i  l’advocat mediador el Sr. Manel Canyameres, en 
el marc dels actes de la Jornada europea de la mediació. Nombre 
assistents: 40 persones. 

 

 
 

19. 20-01- 2015 Emma López Solé va participar en el programa de radio 
Info Canal Blau de Vilanova juntament amb el President de la 
Delegació de la Cambra de Barcelona al Garraf, el Sr. Amadeu Pujol. 

20. 13-01-2015 els membres de la Càtedra han participat en la redacció de 
la Llei catalana 20/2014 de modificació del Codi de Consum Català. 

21. 18-12-2014 Sergio Nasarre Aznar va comparèixer  al  programa de TV3 
.Cat “emergència habitatge”, com a especialista en temes d’habitatge i 
junt amb altres participants com el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila; el síndic de greuges, Rafael Ribó; a Carme 
Trilla, coordinadora del Servei de Mediació en Habitatge de Càritas 
Diocesana de Barcelona i exsecretària d’Habitatge; Vanesa Valiño, 
directora de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals; 
Carlos Macías, membre de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca; 
Cristina Fallarás, periodista que va perdre la feina i va ser desnonada. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/-CAT/Emergencia-habitatge-
18122014/video/5405791/ 
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22. 21-11-2014 Organització de la Jornada “Les noves tinences 
intermèdies: el fraccionament del domini per a facilitar l’accés a 
l’habitatge”. Van participar representants de les següents institucions: 
Agència de l’Habitatge de la Generalitat Catalunya, Ajuntament de 
Reus, Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, Col·legi 
d’Administradors de Finques de Barcelona, Col·legi d’Administradors de 
Finques de Tarragona, Col·legi de Notaris de Catalunya, Col·legi Oficial 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona, Consejo General 
de Colegios de Administradores de Fincas de España, Diputació de 
Barcelona, Secretaria de l’Habitatge de Catalunya, Universitat de 
Barcelona. Nombre assistents: 150 persones 

http://housing.urv.cat/portada/congressos/jornada-ti/ 

 

 

 

En  aquest mateix acte quatre noves entitats es van adherir com a partners 
a la Càtedra d’Habitatge de la URV. Són: els Registradors de la 
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Propietat i Mercantils de Catalunya (SERC), l’Ajuntament de Reus, el 
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España 
(CGCAFE) i el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de 
Tarragona (COAPI Tarragona). 

 

 

 
23. 17-11-2014 Sergio Nasarre és examinador internacional del proyecto 

sobre Energía del Dr. Christoph Schmid. Sesión con el Ministerio 
alemán de Energía en Berlín. 

24. 10-10-2014 Entrega del dictamen final a 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. 

 

 

25. 08-09-2014 La revista internacional Fortune parla de la Càtedra 
d’Habitatge 

http://fortune.com/2015/05/13/shared-ownership-a-solution-to-the-
affordable-housing-conundrum/ 
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26. Sergio Nasarre és Reviewer internacional de The Netherlands 

Organisation for Scientific Research (NWO) del proyecto de 

investigación (800,000€), “(Re-)Understanding Property Law in its 

Context” de B. Akkermans. 

27. Héctor Simón Moreno és Peer Reviewer de la Revista Jurídica INDRET, 

2015. 

28. Redacció 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 2. desembre 2014 i número 3. Juny 2015 

https://itunes.apple.com/es/book/housing/id881460701?mt=11 

29. Lorcan Sir, del Dublin Institute of Technology, ha sigut professor 

convidat de la Càtedra d’Habitatge (octubre 2014 –abril 2015).  

 

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 és on es recull de forma actualitzada les actuacions de la 
Càtedra i l’impacte que té a la societat. 
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10. ALTRES 

Beques 

1. Rosa Maria Garcia Teruel, beneficiària dels Ajuts de contractació de 
personal investigador novell AGAUR (Generalitat de Cataluña), FI-DGR2015. 
Beca predoctoral. 

2. Nuria Lambea Llop, beneficiària de la beca EAPC. Beca de projecte. 
Finalització del projecte amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
l’abril de 2015 amb excel·lents resultats. 

3. Kurt Xerri, investigador del Projecte Tenlaw. Beca de projecte 

4. Elga Molina, investigador del Projecte Tenlaw. Beca de projecte 

5. Gemma Caballé, investigadora de la Càtedra d’Habitatge. Beca de 
projecte. 

6. Héctor Simón Moreno ha obtingut la beca de la Fundació BBVA sobre 
l’optimització de la hipoteca inversa des d’una perspectiva europea i nord-
americana. 

http://diaridigital.urv.cat/linvestigador-de-la-urv-hector-simon-guanya-un-
dels-ajuts-de-la-fundacio-bbva-a-investigadors-i-creadors-culturals/ 

Premis 

1. Gemma Caballé Fabra, Accésit del premi III Jornades d’investigadors 
novells (ensenyaments de màster) 2015. 

2. Gemma Caballé Fabra, abril 2015 – Premi extraordinari final d’estudis del 
Grau de Dret de la URV. 

3. Nuria Lambea Llop, abril 2015 - Premi extraordinari de final d’estudis del 
Màster Universitari de Dret de la Empresa i de la Contractació de la URV. 

4. Nuria Lambea Llop, Octubre 2014 - Diploma de reconeixement al millor 
treball de final de Màster del curs acadèmic 2013/2014 del Màster 
Universitari de Dret de la Empresa i de la Contractació de la URV, amb el 
títol “Modelo de gestión privada de la vivienda social: las housing 
associations inglesas y neerlandesas”. 
 



. 
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L’any 2015 ha estat un any de transició, marcat per la decisió del darrer Patronat de 
proposar al Sr. Joan Pedrerol que assumís la monitorització d’un procés de redefinició 
estratègica de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City. Les gran línies mestres 
que resumeixen la memòria del 2015 serien:

1. La consolidació d’espais de relació institucional: la participació en la Red Española de 
Ciudades Inteligentes, el marc de relacions amb la Generalitat de Catalunya (CTTTI,  
Acci10, i Projecte Smartcat), amb la URV (Tarragona Regió del Coneixement, FURV, 
CTQC,…), amb espais estratègics de la ciutat (Taula del Llegat del Jocs , Tarragona 
Open Futur,…) amb la  Unió Europea (EU SC Parnership). Però és especialment 
destacable la consolidació de la Taula “Smart.cat.sud” que agrupa els respon-
sables municipals de TIC del Ajuntament seus dels Jocs, conjuntament amb la 
Diputació de Tarragona.

2. L’expertesa en la presentació de Projectes Europeus; hem treballat en diferents pro-
jectes de l’estratègia H2020, així com en programes específics en àmbits de mobilitat 
i eficiència energètica, assolint una creixent expertesa i havent alineat clarament 
els interessos de la Tarragona smart en aquest context. S’ha realitzat una reflexió 
sobre l’especialització intel·ligent del territori al voltant dels PECT (Projectes 
Estratègics de Competitivitat Territorial), al voltant de dos sectors bàsic de la 
nostra economia: el patrimoni i la recreació històrica, i la química intel·ligent i 
sostenible.

 
3. La consolidació d’espais socials de reflexió i transferència del coneixement: al 

voltant de les activitats ja tradicionals de divulgació del coneixement – les quatre 
activitats de Ciberagora, les quatre Jornades professionals de Bioeconómics, l’edició 
anual del Forum Smart, la presentació dels llibres de la Càtedra ...-, hem consolidat 
i fidelitzat els sectors més dinàmics de la ciutat. Participem en els diferents projec-
tes de formació superior en tema Smart a Catalunya amb la URV, la Universtat de 
Bacelona i La Salle.

4. L’execució de projectes: En l’àmbit de la mobilitat la sensorització de la Part Alta, 
les proves del projecte RERUM, o la sensorització ambiental d’autobusos, en l’eix del 
patrimoni la divulgació de produccions de realitat augmentada, la presentació de la 
sèrie documental Tàrraco S.II i el projecte Imageen; en l’eix de l’aigua i l’eficiència 
energètica el  projecte educatiu STEPS, l’SmartCub, o la Formació Dual. 

5. La redefinició estratègica del projecte mitjançant diferents tallers, elaboració de 
DAFO, sessions de treball amb l’entorn, que han determinat l’elaboració d’un nou 
marc estratègic per a la FTSMC.

Presentació
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SmartCAT
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI).

SmartCAT és l’estratègia Smart City de la Generalitat de Catalunya. Un dels seus objectius prioritaris 
és recolzar i incentivar el desenvolupament de projectes ‘smart city’ fora de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (que té les seves dinàmiques pròpies). Al llarg de l’any, la FTSMC ha mantingut diverses 
reunions de seguiment amb l’Eduard Falcó (del CTTI, responsable de la iniciativa). 

Gener

Relacions
Institucionals
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SmartCATSud

Jornades VI-TIC

Cluster TIC Catalunya Sud
Ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, Tortosa, Amposta, Salou i Calafell, Diputació 
de Tarragona.

Es tracta d’un grup de treball dels àmbits TIC municipal i smart cities, format pels responsables TIC 
de cada municipi i coordinat per la FTSMC. Els seus objectius són  intercanviar informació (sobre 
convocatòries, experiències, etc..), compartir recursos (p.e. de formació) i desenvolupar projectes 
conjuntament. La signatura del conveni de constitució oficial es produirà l’any 2016.

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City va participar a les Jornades Vi-TIC. Aquestes 
jornades han significat una trobada entre els membres del sector TIC del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre. 

Amb l’objectiu també de fomentar la bona relació entre les diferents parts participants i l’intercanvi 
de coneixements per tal de propiciar relacions laborals, la jornada VI-TIC va aplegar algunes de les 
empreses més representatives del territori, entitats associades al clúster representades per 44 socis i 
entitats amb vincles professionals amb el Clúster com son la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Tarragona, la Fundació Tarragona Mediterranean Smart Cities, la AEQT, el Port de Tarragona, el 
Cesicat, ACCIO, la Diputació de Tarragona, el Clúster Innovi, el Clúster de Nutrició i Salut, el PCT 
de la URV, la CEPTA, l’APSI i Ajuntaments i cambres del territori.

Durant la jornada, celebrada al Seminari de Tarragona, els participants van gaudir d’un tast de vi i 
de diferents ponències centrades en les TIC i les SMART CITIES.

Ajuntament de Reus, URV, Empreses TIC de la Província de Tarragona.

El clúster, d’àmbit provincial, agrupa empreses TIC i un nombre reduït d’institucions públiques. 
La FTSMC és co-coordinadora del grup de treball d’smart cities i forma part de la Junta directiva. 

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City s’ha incorporat al Clúster TIC Catalunya Sud  
mitjançant un conveni de col·laboració amb la finalitat de coliderar l’equip de Smart Cities del TicSud. 
L’acte de presentació del conveni, presidit pels regidors Marc Arza - titular de Promoció Econòmica 
i Ocupació de l’Ajuntament de Reus- i Javier Villamayor - tinent d’alcalde de Serveis a la Persona, 
Jocs del Mediterrani 2017 i Ciutat Intel·ligent de l’Ajuntament de Tarragona- ha servit per endegar 
el full de ruta dels propers anys amb la finalitat de potenciar i donar a conèixer les principals línies 
d’actuació de les smart cities del Mediterrani.

Aquestes principals línies d’actuació són les següents:

• Fomentar la cultura de l’aigua basada en un ús sostenible i responsable
• Dissenyar una nova estratègia sostenible en mobilitat
• Potenciar una nova línia en salut i nutrició per mitjà de l’ús de l’espai públic
• Posar en valor al patrimoni i el turisme com a motors econòmics de la zona i   aplicar l’ús de 

les noves tecnologies per potenciar el seu creixement
• Impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica

Maig

Novembre

Febrer
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Red Española de Ciudades 
Inteligentes (RECI)

Taula Estratègica del Llegat dels Jocs

Tarragona va aprovar la seva adhesió a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) al desembre 
de 2012, decidint articular la seva participació per mitjà de la Fundació Tarragona Smart Medite-
rranean City. 

Va ser de les primeres ciutats en entrar a formar part després de la fundació d’aquesta xarxa al juny 
de 2012. Actualment, RECI està formada por 65 ciutats: A Coruña, Albacete, Alcalá de Henares, Al-
cobendas, Alcorcón, Alicante, Almería, Alzira, Aranjuez, Arganda del Rey, Àvila, Badajoz, Barcelona, 
Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, El Puerto de Santa María, Elche, 
Fuengirola, Getafe, Gijón, Jaén, L’Hospitalet de Llobregat, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Lo-
groño, Lugo, Osca, Madrid, Majadahonda, Málaga, Marbella, Mérida, Molina de Segura, Móstoles, 
Motril, Murcia, Oviedo, Palència, Palma de Mallorca, Pamplona, Paterna, Ponferrada, Pozuelo de 
Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Sabadell, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Sant Cugat, Santa 
Cruz de Tenerife, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Torrejón 
de Ardoz, Torrent, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz i Zaragoza. 

Durant l’any 2015 hem participat activament en el Grup de Treball 2 dedicat a l’energia i que té 
com a línies de treball (a) la informació, formació i difusió als ciutadans en l’àmbit de la eficiència 
energètica; i (b) Instal·lacions municipals: edificis smart space, eficiència en enllumenat públic, 
instal·lacions d’energies renovables. Amb reunions el 26 de gener i el 9 d’abril. 

Com a membres del Comitè Tècnic hem participat en el celebrar el 6 de febrer a Segovia; i el celebrat 
el 8 d’octubre a Málaga; reunions en les que les diferents ciutats han compartit les seves estratègies 
smart, al temps que representant governamental han informat de les Estratègies Urbanes de Desen-
volupament Urbà Sostenible (EIDUS) com a nova orientació dels FEDER; i sobre el avenços en el 
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.

La FTSMC membre de la Taula estratègica per la dinamització econòmica i la reactivació de l’ocupa-
ció mitjançant les oportunitats generades al voltant del llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 
vol ser un espai de reflexió i definició de l’estratègia del llegat dels Jocs Mediterranis 2017, basat en 
la cooperació i la innovació que aplegarà a les entitats públiques i privades del territori implicades 
en l’esdeveniment. Es proposa facilitar el treball col·laboratiu per identificar i definir reptes i opor-
tunitats per generar noves oportunitats d’ocupació al voltant de l’esdeveniment i impulsar projectes 
estratègics per assoli aquest reptes.

L’objectiu general de la Taula és articular el llegat a curt i mig termini dels Jocs Mediterranis 
Tarragona 2017 en el desenvolupament socioeconòmic i l’ocupació del territori a través d’un procés 
obert, creatiu, participatiu i de coordinació de tots els agents implicats –seus, entitats, empreses i 
ciutadania- que faciliti la potenciació de les iniciatives ja existents i la generació de noves estratègies 
coordinades d’actuació amb l’objectiu final de generar noves oportunitats d’ocupació.
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Protocol d’intencions de l’Hospita-
let del Llobregat, la Fundació TSMC i 
l’Ajuntament de Sabadell per compar-
tir experiències Smart City

Telefonica Open Future

Treballs de recerca a la URV

L’objectiu és que les parts signants es comprometen a proposar, dissenyar i avaluar activitats de 
cooperació en l’àmbit de les Smart Cities i a establir un canal de comunicació institucional entre les 
tres parts. Cadascuna de les parts proposa diferents projectes per tal compartir i poder replicar si és 
de l’interès a cadascuna d’elles. 

En el marc del protocol, els tres signants es comprometen a impulsar les smart regions de les quals 
forma part cada ciutat. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual forma part L’Hospitalet de 
Llobregat; el Clúster TIC Catalunya Sud, del que forma part Tarragona, i l’Àmbit B-30, per part de 
Sabadell. Javier Villamayor ha estat l’encarregat de signar el protocol com a director de la Fundació 
Tarragona Smart Mediterranean City. 

La FTSMC ha participat activament en el procés de definició i creació de l’Open Future Tarragona, 
en les propostes de reptes de la primera convocatòria per participar en el  programa de suport a 
emprenedors i empreses de base tecnològica ‘Tarragona Open Future’.

Open Future és un programa de Telefònica que a Tarragona es desenvolupa amb el suport de l’Ajun-
tament. S’adreça a emprenedors i petites empreses tecnològiques que tinguin un projecte per res-
pondre a algun dels reptes que es plantegen a la convocatòria, relacionats amb l’organització dels 
Jocs Mediterranis 2017 i l’estratègia smart city. El programa es desenvolupa a 17 països i ofereix una 
plataforma d’innovació oberta on hi participa un complet ecosistema emprenedor format per experts 
en tecnologia i desenvolupament empresarial, inversors, empreses i emprenedors.

Des de la càtedra s’ha impulsat la realització de Treballs de Fi de Grau, Treballs Fi de Màster i tesis 
doctorals sobre ciutats intel·ligents. Durant el 2015 s’ha dut terme a la Universitat Rovira i Virgili, 
en el marc dels estudis en dret ambiental, i per primer cop a la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
URV, la presentació d’una recerca científica sobre Smart Cities.

La tesina ha estat dirigida per Santiago Castellà, director de la Càtedra Tarragona Smart Mediterra-
nean City, i defensada per l’alumna Mar Moragues Bigorra, en el marc del Màster de Dret Ambiental 
de la Universitat Rovira i Virgili.
El títol del Treball Fi de Màster es “Smart City: aproximació a la delimitació conceptual per al seu 
tractament jurídic”. El tribunal està conformat pel Dr. Endrius Cocciolo, professor de Dret Adminis-
tratiu expert en Dret de l’Energia;  la Dra. Susana Borras, directora del Màster de Dret Ambiental, 
i el Dr. Santiago Castellà.

La tesina es fruit de la col·laboració entre la Càtedra Tarragona Smart i el Centre de Dret Ambiental 
de Tarragona Pere Lloret. El contingut del treball aborda l’origen i el desenvolupament del concepte 
de ciutat intel·ligent, els actors i motors d’aquestes, les polítiques i els programes d’impuls existents, 
i se centra en l’anàlisi dels nous models de col·laboració públic-privada en la prestació de serveis 
municipal, analitzant els diferents àmbits de treball: e-administació, mobilitat, planejament urba-
nístic, eficiència energètica, open i big data i social smart.
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Sabadell Smart Congress
Sabadell va acollir el 25 i 26 de febrer la 3a edició del seu Smart Congress. L’impacte del Congrés va 
en augment i això ho demostra que es va fer coincidir amb la reunió de la Junta Directiva de la Red 
Española de Ciudades Inteligentes RECI de la qual Sabadell és ciutat fundadora i a la que Tarragona 
també pertany des de l’any 2013 juntament amb altres 53 municipis.

Durant aquest esdeveniment s’ha aprofitat per fer la signatura formal d’un protocol d’intencions 
entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City i 
l’Ajuntament de Sabadell per compartir experiències smart city.

Així doncs la Sra. Glòria Herance Álvarez Regidora adjunta a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el Sr. Javier Villamayor Caamaño, director de la Fun-
dació Tarrgona Smart Mediterranean City i el Sr. Josep Ayuso Raya tinent d’alcalde de Presidència, 
Serveis Centrals i Economia de l’Ajuntament de Sabadell han protagonitzat l’acte de signatura d’un 
document que pretén que les tres entitats es coordinin per proposar, dissenyar i avaluar activitats 
de cooperació en l’àmbit de les smart cities i a establir un canal de comunicació institucional entre 
totes tres.

Febrer

Activitats de 
comunicació 
i divulgació
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1a sessió prèvia 
CIBERÀGORA 2015

2a ThinkIT Hackathon
a Tarragona

Com a novetat, d’enguany la Ciberàgora 2015 ha comptat amb 3 sessions prèvies que es van dura 
terme a l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMET) a l’Avda. Ramón y Cajal, 70 de Tarragona, de 
18. 30 a 20.30h. Aquestes jornades pretenien traçar les línies que marcarien el contingut del la jornada 
Ciberàgora, però permetre alhora entrar-hi amb una mica més de detall mitjançant la participació 
d’experts en cadascuna de les temàtiques i les aportacions del públic assistent.  

La primer sessió portava per títol:
TIC: “El pacient savi”. La salut a la societat de la informació.  

Les TIC aporten noves eines per a la telemedicina, per donar millors solucions a tractaments i se-
guiments de malalties, per millorar la prevenció. Però a la vegada, ofereixen un ampli ventall d’in-
formació en ocasions contradictòria, plena de falsedats i mitges veritats, i sovint difícil d’interpretar 
pel pacient. Adreçada a professionals sanitaris, però també a persones que vulguin descobrir com 
les noves tecnologies poden ser una eina per millorar qualsevol vessant de la cura de la salut.

Col·lectiu ThinkIT, Ajuntament de Tarragona

El col·lectiu ThinkIT (format per diferents persones de l’àmbit de les TIC de la ciutat), va organitzar 
la segona edició de la seva Hackathon amb el títol ThinkIt EDU:TECH Hackathon i centrada en 
projectes de gamificació (la primera edició va ser específica sobre smart cities). 

L’Ajuntament de Tarragona va cedir l’espai i la Fundació va tornar a col·laborar amb la organització 
de l’esdeveniment.

MarçFebrer
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III Fòrum Tarragona 
Smart FTSMC

La nit del 25 de març es va celebrar en la Capsa de Música del Espai Tabacalera el III Fòrum Tarra-
gona Smart, ‘la nit de la ciutat intel·ligent’. Es tracta d’un esdeveniment anual on la Fundació Tarra-
gona Smart Mediterranean City reuneix als professionals de diversos àmbits que col·laboren en els 
projectes impulsats per la Fundació. Aquest any, el Fòrum s’ha dedicat al Social Smart, és a dir, a la 
lògica de ciutat intel·ligent posada al servei de les persones. 

A l’inici de l’acte, Javier Villamayor va fer una presentació de la Fundació i dels seus projectes, 
remarcant la importància de posar al ciutadà al centre de les polítiques Smart. Posteriorment, es 
va dur a terme el col·loqui ‘La ciutat intel·ligent a la mesura de les persones’, amb Gerardo Boto, 
arqueòleg i professor de la Universitat de Girona; Cristina Rei, especialista en TIC i salut i adjunta a 
l’Adreça d’Atenció Primària en el Institut Català de la Salut, i Miguel Cruz, president de l’Associació 
de Músics de Tarragona.

Març
Concert de l’Any de la Llum 
El III Fòrum Tarragona Smart, ‘la nit de la ciutat intel·ligent’ va ser aprofitat per presentar, en la Capsa 
de Música del Espai Tabacalera, un concert commemoratiu de l’Any Internacional de la Llum, amb 
els músics Miguel Ángel Dionis (piano) i Rodolfo Zanni (violoncel). La llum és un element central 
de la ciutat mediterrània, i la Fundació va voler subratllar, d’aquesta forma, la importància de la me-
diterraneïtat com un dels eixos vertebradors de la Tarragona intel·ligent. Programa: PROGRAMA: 
Llum del  Támesis... Henri Eccles. Sonata para Violoncel y Piano -  Lum del Sena... Gabriel Fauré. 
Elegia - Llum del Río de la Plata... José Bragato. Graciela y Buenos Aires - Llum del Mediterrani... 
Gaspar Cassadó. Requiebros. El concert s’ha ofert a les antenes del coneixement de la URV per 
portar-ho per tot el territori.

Març

2a sessió prèvia 
CIBERÀGORA 2015
La segona sessió portava per títol:
TIC per a la Igualtat 

Les TIC són una oportunitat per trencar barreres i permetre una major participació social. Ofereixen 
solucions per a persones amb discapacitat, modalitats intuïtives i simples per a gent gran, igualtat 
d’oportunitats per a dones i homes. Poden també socialitzar i universalitzar opcions i possibilitats 
abans exclusives d’una minoria. No obstant, si no se’n té cura també poden generar noves fractures 
socials. Adreçada a professionals del món del serveis als ciutadans i per tot aquell qui vulgui des-
cobrir com les noves tecnologies poden ser una eina per superar les desigualtats entre els diferents 
col·lectius socials.

Abril



2120

Tallers ambientals de la URV
En el marc del Pla ambiental de la URV durant  el 14 al 22 d’abril es van celebrar els segons Tallers 
de Medi Ambient a la URV. 

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City hi va participar, impartint un taller sobre 
“ESTALVI ENERGÈTIC A LA LLAR”, dedicat a “Comprendre la despesa energètica del sector 
domèstic i aprendre a estalviar : Les famílies reben notícies sobre el canvi climàtic, sobre els canvis 
continus legislatius en matèria energètica i sobre noves formules de càlcul de la factura elèctrica, 
suporten els increments en els preus de l’electricitat i del gas, però no disposen d’informació sobre 
els detalls de la facturació, ni de com es distribueix el consum i despesa a casa ni com estalviar costos 
sense que vagi en detriment del seu confort. Tot això, en un context de crisi econòmica en què les 
llars es veuen fortament afectats. Per això, aquest taller pretén ser un mitjà d’informació i formació 
en matèria d’energia, sent molt selectiu en aquells aspectes que incideixen directament en el consum, 
despesa i confort de les llars”.

Abril Edició i presentació del 
llibre 8 Revoluciones

“8 revoluciones. Conversaciones con Armand Bogaarts d’Alex Saldaña” és el primer llibre de la col·lec-
ció de publicacions de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City. La presentació del llibre 
va tenir lloc al Museu d’Art Modern, i hi van intervenir Manuel Rivera, director de Silva Editorial; 
Santiago J. Castellà, director de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City, i els coautors del 
llibre, Álex Saldaña i Armand Bogaarts. El llibre té com a eix vertebrador la transformació del món 
a través de les tecnologies, a partir de les converses d’un periodista, Álex Saldaña, i un emprenedor 
de primera fila com és Armand Bogaarts. A l’acte de presentació van assistir a prop d’un centenar 
de persones vinculades amb les dinàmiques smart i innovadores de la ciutat. Amb aquest llibre 
s’inaugurà la col·lecció.

Abril
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Edició del llibre 
¿Cómo se gobiernan las ciudades?
Publicació del llibre “¿Cómo se gobiernan las Ciudades? Ciudades Inteligentes. Tarragona, Santander, 
Málaga, Iskandar, Shangái, ciudades en Japón, Ámsterdam, Nueva York”, coordinat per Olga Gil, per 
encàrrec del Colegio oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT), i que és el núm. 2 de la 
col·lecció Tarragona Smart. 

Abstract: 

El informe analiza y compara ocho casos de 
ciudades de tres continentes para descubrir las 
diferencias y los puntos en común sobre go-
bernanza y políticas públicas de smart cities. 
Las ciudades/países son: Shanghai (China), 
Japón, Iskandar (Malaysia), Nueva York (Es-
tados Unidos) y Amsterdam, Málaga, Santan-
der y Tarragona (Europa). En el informe se 
presentan diferentes formas de contemplar la 
definición de smart, seguidas por la particular 
puesta en marcha del concepto en diferentes 
lugares. Muestra las innovaciones en modelos, 
proyectos y políticas públicas aplicadas en di-
ferentes territorios inteligentes, como la base 
para un crecimiento sostenible y para generar 
oportunidades globales adecuadas al poten-
cial de las empresas españolas y del resto de 
Europa y al talento del continente. El informe 
explora ocho variables: gobernanza y planifi-
cación pública urbana; gestión y organización; 
tecnología; contexto de políticas públicas; per-
sonas y comunidades; economía; infraestruc-
turas incorporadas; y entorno natural.

3a sessió prèvia 
CIBERÀGORA 2015

Jornada Bioeconomic sobre 
mobilitat intel·ligent,
sostenible i eléctrica 

La segona sessió portava per títol:
TIC Nous territoris creatius

Les TIC obren nous horitzons a la creació artística, generant noves expressions i territoris inexplo-
rats per a la creació cultural. Mestissatge i interdisciplinarietat generen nous llenguatges estètics 
en un context en què la globalització presenta com a perills l’homogeneïtzació, la simplificació o la 
mercantilització de les propostes culturals. Adreçada a qualsevol professional o aficionat del món 
creatiu i de ben segur igualment interessant per tota aquella persona que cregui que la tecnologia és 
un multiplicador i potenciador de la creativitat i que capaç de reinventar activitats, espais i formes 
d’expressió cultural.

La tercera jornada del Cicle de Conferències Bioeconomic va tenir lloc el dimecres 6 de maig. 
Aquesta tercera jornada porta com a títol “Mobilitat intel·ligent, sostenible i elèctrica”, i comptarà 
amb diversos ponents dels àmbits de l’eficiència energètica i la mobilitat elèctrica i sostenible. Les 
conferències, en les que van participar més d’una dotzena de professionals i empreses especialitzades 
es van celebrar  a la Sala de Graus del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, i paral·le-
lament es va organitzar a l’interior del Campus  una zona d’exposició i proves de vehicles elèctrics, 
situada a la plaça del Campus Catalunya i a l’exterior de l’edifici.

Maig

Maig
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Festa final projecte STEPS
El divendres 8 de maig va tenir lloc la festa final de la prova pilot del projecte STEPS on els parti-
cipants van tenir l’oportunitat de compartir les experiències i els resultats aconseguits després de 
tot un curs duent a terme activitats relacionades amb l’auditoria de despesa energètica, recollida de 
dades, implementació de mesures d’estalvi i sensibilització de la resta de companys. 

A la festa final hi han participat els alumes dels tres centres educatius que han integrat la primera 
fase del projecte, l’Institut Els Pallaresos, l’Institut Camp Clar i l’Escola Pau Delclòs, tots dos de Ta-
rragona. Les activitats de la festa han començat amb la participació en diversos jocs sobre eficiència 
energètica als jardins del Camp de Mart, i a continuació s’ha dut a terme el lliurament de diplomes 
als alumnes i professors participants, juntament amb la projecció d’un resum audiovisual del projecte.

Aquesta primer experiència pilot ha servit per establir les bases del que s’espera pugui esdevenir un 
projecte més ampli, amb un major nombre de centres, a partir del proper curs. De fet ja i ha altres 
escoles que han conegut el projecte i manifesten voluntat de participar-hi en futures edicions. 
Dilluns 30 de novembre de 2015 es va donar el tret de sortida a l’edició 2015/15 del projecte STEPS 
en el marc de la IV Jornada BioEconomic, dedicada al Turisme i Hotels Sostenibles. Per a l’edició 
2015/16 es compta amb escoles que repeteixen com l’IES Camp Clar i d’altres de noves com l’Escola 
Mediterrània també del barri de Camp Clar.

Maig Rotterdam Cotxe Elèctric
Un grup d’alumnes de l’Institut Pere Martell, l’ELECO Team, ha participat amb el seu prototip de 
cotxe elèctric a la Shell Eco Marathon Europe, a Rotterdam, amb el suport de la Fundació Tarragona 
Smart Mediterranean City.

La Shell Eco Marathon Europe es va celebrar entre el 21 i el 24 de maig, i és una competició de vehi-
cles elèctrics en què diferents models de vehicle elaborats per estudiants competeixen en eficiència 
energètica. En aquesta edició hi han participat 230 equips d’estudiants de 30 països de tota Europa.

Maig
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Jornades acadèmiques 
del Marroc
Els dies 11 i 12 de juny es van celebrar a Tarragona les Jornades Acadèmiques del Marroc: “Conso-
lidació democràtica i nova governabilitat”.

Les jornades van ser coorganitzades pel Consulat del Marroc, el Centre d’Estudis sobre Conflictes 
Socials (CECOS) de la URV i la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la Universitat, i es 
van dur a terme l’objectiu d’establir relacions polítiques i empresarials entre les ciutats mediterrànies.

Dijous 11 de 15 h. a 17 h, a la Sala de Graus de la URV, es va realitzar la presentació i la primera 
taula rodona, sobre estabilitat i evolució al país, amb Alberto Reig i Oliver Klein, professors de 
Ciència Política a la URV; Michel Rousset, de la Universitat Pierre-Mendès-France (Grenoble); Ab-
delmoughit Tredano, professor de Dret Internacional a la Universitat Mohammed V (Rabat); Mario 
Arias, del Departament de Gestió d’Empreses de la URV, i Abdelkrim Marzouk, de la Universitat 
Al Akhawayn, a Meknès-Tafilalet. Va moderar la taula rodona Ahmed Ovedghiri, professor de Dret 
a la Universitat Mohammed V.

Les Jornades van continuar divendres, 12 de juny amb dues taules rodones més. De 15 h. a 17,30 h, 
a la seu del Col·legi d’Advocats de Tarragona, es va dur a terme la taula “Reformes democràtiques 
i convergència normativa: cooperació judicial marroquí-espanyola”. La darrera taula va tenir lloc a 
les 19 h a la seu del Consulat General del Marroc a Tarragona, i el tema va ser “El pont migratori: 
un accés cap a la integració ciutadana”.

Juny
Setmana Europea 
de l’Energia

La setmana del 15 al 19 de juny va desenvolu-
par-se la Setmana Europea de l’Energia, pro-
moguda per la Comissió Europea. Amb motiu 
d’aquest esdeveniment, la Fundació Tarragona 
Smart Mediterranean City va dur a terme accions 
de divulgació de l’eficiència energètica. Enguany, 
aquestes accions se centraran principalment en 
l’àmbit educatiu.

Durant tota la setmana, es van presentar a dife-
rents centres educatius el projecte d’Eficiència 
Energètica a les Escoles (STEPS), una iniciativa 
per promoure l’eficiència energètica a les escoles 
i instituts, per tal que nous centres coneguin el 
projecte i s’hi puguin sumar. A més, la Fundació 
va fer difusió d’un decàleg de consells per l’estalvi 
energètic, tant als instituts com als centres cívics.

Juny
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Trobada amb els Ateneus 
de Fabricació Tecnològica
El 25 de juny, la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City va realitzar una visita a l’espai pilot 
de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació Tecnològica de Barcelona amb l’objectiu d’establir sinèrgies per 
portar a Tarragona aquesta iniciativa sostenible; i on va mantenir diferents reunions de treballs.

Els Ateneus de Fabricació són espais de co-creació i aprenentatge en col·laboració públic-privada, 
on els ciutadans individuals però també les entitats locals, les organitzacions, les universitats i les 
empreses s’impliquen en la realització d’activitats conjuntes d’innovació social amb el suport d’un 
laboratori de fabricació digital: un taller equipat amb programari i màquines de fabricació per a 
convertir les idees i conceptes en productes físics i útils per a la societat, tot millorant la qualitat de 
vida a la ciutat i impulsant el talent del territori.

Actualment, a Barcelona hi ha tres ateneus, i està previst que n’hi hagi un a cada barri de la ciutat.

Juny
Ciberàgora
La ciutat intel·ligent a la mida de les persones fou el títol escollit per la vuitena edició d’enguany de 
la Ciberàgora. Una jornada organitzada per l’Ajuntament (Telecentres Tarragona), la Fundació Ta-
rragona Smart Mediterranean City i la Universitat Rovira i Virgili que enguany s’ha volgut centrar 
l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la millora de la qualitat 
de vida de les persones.

Amb una participació per sobre dels 130 assistents la Ciberàgora parteix d’una visió de la ciutat que 
ha emergit al centre neuràlgic d’un conjunt complex i multidimensional de relacions socials que, 
mediatitzades per les TIC, generen innovació i creativitat per donar resposta a necessitats i oportu-
nitats de les persones. 

Juliol
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Greencities Màlaga
La Fundació TSMC ha tingut presència amb una taula de ciutats i diverses entrevistes a la Fira Green-
cities & Sostenibilidad,  destinada a posar en valor el lideratge de les ciutats espanyoles en aquest 
àmbit i compta amb una de les ofertes més àmplies en edificació i rehabilitació sostenible, eficiència 
energètica i ciutats intel·ligents. El saló integra un programa de conferències i taules rodones, i un 
àrea de networking on tècnics i responsables municipals es reuneixen amb empreses proveïdores 
per conèixer les últimes tendències i novetats.

L’esdeveniment acull anualment a al voltant de 200 ponents procedents de l’àmbit públic i privat per 
abordar tots els reptes, eines i oportunitats que ofereix la implantació progressiva del model smart 
city a les ciutats espanyoles i mercats internacionals en expansió, amb les possibilitats que això suposa 
a les empreses per a la millora de la seva competitivitat i convergència en l’àmbit internacional. En 
aquest cas, aquest programa de conferències i presentacions s’articularan entorn de les zones TIC & 
Sostenibilitat, GreenLab i Aula Greencities.

Greencities & Sostenibilitat està organitzat pel Palau de Fires i Congressos de Màlaga (Fycma), de-
pendent de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Personal de l’Ajuntament de Màlaga, amb la regidora María 
del Mar Martín Rojo al capdavant. A més, està coorganitzat per l’Associació d’empreses d’Electrònica, 
Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals (AMETIC).

Octubre Presentació de la sèrie-do-
cumental Ingeniería Roma-
na i l’aplicació Imageen Octubre

El 20 d’octubre de 2015 la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City va ser co-anfitriona i part 
organitzadora de l’acte de la preestrena de la sèrie-documental Ingeniería Romana coproduïda per 
RTVE, Digivisión i Structuralia. 

Un acte que durant tot el dia va despertar interès i ressò de més d’una seixantena de mitjans i que 
durant la tarda va acollir aproximadament mig miler de persones que van poder visualitzar el primer 
capítol de la sèrie-documental “Ciudades” centrat en Tarragona. Aquest acte, sens dubte dels més 
rellevants de l’any o si més no el que més curiositat va generar, ha demostrat també la satisfactòria 
evolució cap al concepte “smart” que viu Tarragona i que persegueix la fundació; a més ha permès 
consolidar el concepte smart heritage a la ciutat.
 
Paral·lelament, cal remarcar que la jornada va servir per presentar l’aplicació Imageen, explicada 
anteriorment i que permet visualitzar a temps real gràcies a les tècniques de realitat augmentada, 
com era Tarraco durant el s. II
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Pla Estratègic d’Especialitzció 
Territorial “Química Intel·ligent”
Mapa d’Especialització Intel·ligent de Tarragona: activitats amb capacitat d’especialització. El 
sector dels materials derivats de la petroquímica. S’han organitzat diverses activitats per a definir les 
possibilitats d’una especialització en química intel·ligent i sostenible. Els actors principals han estat, 
el CTQC (Carme Claver, Ricard Garcia Valls, Francesc Díaz) el Departament d’enginyeria infor-
màtica de la URV(Alexandre Viejo), Staite (Josep Maria Gastó Heras) i l’IREC (Manel Sanmartí)

Fruit d’aquest taller la FTSMC s’ha incorporat a la comunitat RIS3.Cat d’Energia de la mà de l’IREC

Postgrau Social Smart de la 
Universitat de Barcelona
Des de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranen City s’ha establert una col·laboració docent amb 
el Postgrau Smart Social City: estratègies i processos d’innovació  (2014-2015) de la Universitat 
de Barcelona.

En aquest primera edició, la col·laboració s’ha concretat en la impartició de la docència del mòdul 
jurídic -“Introducció a les principals  qüestions jurídiques d’una societat smart” i “El parteneraiat 
public privat (PPP) a la llum de les noves Directives de la Unió Europea”-, així com en la direcció 
de treballs de recerca, per part del director de la Càtedra, el Dr. Santiago Castellà. 

El postgrau té com a objectiu l’adquisició d’una formació avançada, especialitzada o multidisci-
plinària, que capaciti els alumnes per al disseny d’un pla d’acció municipal de la ciutat intel·ligent 
(smart city) i definir les especificacions i accions necessàries per desenvolupar-lo, així com per in-
tegrar la visió de ciutat intel·ligent social (smart social city) en el pla d’acció municipal.

El postgrau ha comptat amb una quinzena d’alumnes en la primera edició, i està dirigit a Graduats, 
llicenciats, arquitectes o enginyers amb un interès especial en l’àmbit de la gestió de la ciutat intel·li-
gent (smart city), professionals amb experiència en activitats d’enginyeria de projectes, construcció, 
manteniment d’equips i serveis, tècnics municipals i personal de l’Administració pública que hagin 
de desenvolupar projectes de ciutat intel·ligent, i d’altres interessats en la matèria.
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Nova pàgina web de la fundació
Tarragona Smart Mediterranean 
City
Una de les novetats d’aquest any de la Fundació Tarragona Smart Mediterraean City ha estat la creació 
d’una nova pàgina web. Aquesta pàgina ha estat construïda de tal manera que quan s’hi navegui, es 
faci de manera més atractiva a nivell visual i de manera més ràpida, accessible i intuïtiva. 

Està dividida en diverses pestanyes que permeten a l’usuari trobar informació dels àmbits d’actuació 
de la Fundació TSMC; descobrint-ne el seu origen, passant a través dels diferents esdeveniments 
on la fundació hi participa i visualitzant diferent material audiovisual que il·lustra les activitats, 
entrevistes o actes relacionats amb la Fundació TSMC.

Durant aquest any 2015, la web ha arribat als 9.500 usuaris únics i ha tingut aproximadament 20.000 
visites a les seves pàgines.

Nou servei de butlletí mensual
dirigit als membres subscrits a la 
Fundació Tarragona Smart 
Mediterranean City
Aquest servei ha estat també una de les novetats de la fundació d’aquest any. Cada mes es fa un en-
viament per e-mail d’un butlletí amb informació sobre aquells actes en els que la Fundació TSMC, 
d’una manera o altra, hi ha estat present o hi ha participat. 

Aquest butlletí ofereix per cada acte un breu abstracte amb una fotografia que hi està relacionada. 
Permet al subscriptor estar al dia de les novetats de la fundació de manera interactiva i amb enllaços i 
híper-vincles que sempre van redirigits a una notícia de l’apartat d’actualitat de la web de la fundació 
o a un vídeo de l’apartat Revista/Bloc.

L’enviament del butlletí o newsletter arriba a gairebé 500 subscriptors i a més de 500 contactes que 
la Fundació TSMC té a Linkedin.
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Projectes

Sensorització Accessos 
Part Alta
Ajuntament de Tarragona, W3IS2 (start-up de la URV) i l’empresa local de sensors IGS.

Instal·lació d’un sistema de sensorització dels accessos a la Part Alta. L’objectiu és obtenir informació 
precisa sobre el nombre i tipus de vehicles que accedeixen i abandonen el barri i, d’aquesta manera, 
poder ajustar les polítiques de mobilitat corresponents (p.e. horaris de càrrega i descàrrega, trànsit 
de motocicletes, etc.). A més, es fa servir l’experiència per a provar la plataforma Sentilo, que ha de 
servir per a integrar les dades dels diferents sistemes de sensors.  Un cop acabada satisfactòriament 
la prova pilot, l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament ha encarregat l’extensió del sistema amb la senso-
rització de més punts i la integració amb el control d’accés del Portal del roser. 

Febrer
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Formació Dual
El 9 de març de 2015, amb motiu del Dia Mun-
dial de l’Aigua, representants d’EMATSA – SO-
REA  i de la Fundació Tarragona Smart Me-
diterranean City varen participar en una acció 
divulgativa a l’IES Pere Martell, que pretenia 
donar visibilitat a les iniciatives relacionades 
amb el desenvolupament sostenible en les quals 
participen EMATSA i també SOREA, que és pa-
trona de la Fundació Tarragona Smart Medite-
rranean City. 

Per tot això, es va pensar en un acte al voltant 
dels projectes innovadors i tecnològics que ac-
tualment s’estan duent a terme en relació amb 
el cicle urbà de l’aigua. Es va convidar com a as-
sistents als estudiants de formació professional, 
alumnes del grau mig d’aigua i alumnes d’altres 
graus formatius de l’IES Pere Martell.

L’acte va comptar amb la participació d’un re-
presentant de SOREA – AGBAR, el Sr. Emili 
Giralt, que va explicar la visió innovadora que 
SOREA té pel que fa a la gestió del cicle integral 
de l’aigua, seguida d’una explicació del projectes 
innovadors i tecnològics en desenvolupament 
ara mateix a EMATSA, a càrrec de Jordi Vall-
vé. Finalment hi ha va haver una intervenció 
de clausura de la sostenibilitat en la gestió de 
l’aigua des de la perspectiva de la Fundació Ta-
rragona Smart Mediterranean City, de la veu del 
seu Director, el Sr. Javier Villamayor.

L’Escola de l’Aigua d’AQUALOGY - AGBAR 
desenvolupa un programa d’activitats singulars 
per a cada un dels seus programes de formació 
relacionats amb la seva temàtica anual, que en-
guany gira entorn de l’Aigua i el desenvolupa-
ment sostenible.

Març

Un dels programes que es desenvolupen en 
col·laboració amb el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya és la prime-
ra edició del Grau Mig Xarxes, instal·lacions i 
estacions de tractament d’aigua, a l’Institut Pere 
Martell de Tarragona. Aquest Grau s’imparteix a 
més en modalitat Dual gràcies al conveni entre 
la Generalitat i Agbar, que implica a les empre-
ses del Grup al territori (EMATSA, Comaigua 
i Sorea).

Amb aquesta titulació, Tarragona s’ha conver-
tit en la primera ciutat en impartir el títol, la 
qual cosa la situa al capdavant de la formació 
professional del sector de l’aigua. Així mateix, 
EMATSA - SOREA han esdevingut dues de 
les empreses impulsores del primer títol de FP 
vinculat al sector de l’aigua i del medi ambient. 
Es compleix, d’aquesta manera, un objectius de 
millorar l’oferta formativa a Tarragona, sent re-
ferents en l’impuls de la FP dual.
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Mashup
Aparcaments públics de Tarragona, URV, diverses empreses, universitats i municipalitats d’arreu 
d’Europa i de la Xina (Shangai).

L’objectiu general d’aquesta proposta de projecte europeu (convocatòria H2020-MG 5.5 A) és pro-
moure la inter-modalitat en la mobilitat (un dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
de la ciutat). En general, es parla d’integració d’informació sobre aparcaments, trànsit, transport 
públic, i d’intercanvi d’experiències entre municipis sobre polítiques públiques de gestió de la mo-
bilitat en general i de promoció de la inter-modalitat en particular.  A Tarragona, es traduirà en un 
parell d’actuacions relacionades amb la gestió de flotes de vehicles elèctrics. La proposta es troba 
actualment a la segona fase d’avaluació.

Abril Projecte Eurocath
TEMPLA (grup de recerca a cavall entre URV i UdG), Ajuntament de Tarragon diverses ciutats, 
universitats i catedrals d’arreu d’Europa.

L’objectiu d’aquesta proposta de projecte europeu (originalment presentada a la convocatòria 
H2020-REFLECTIVE-2-2015) era posar en valor el conjunt patrimonial medieval al voltant de les 
catedrals en relació a tres eixos: Educatiu, socio-econòmic i d’identitat europea. La proposta va ser 
rebutjada amb una puntuació destacable (10 sobre 15),  i actualment s’està plantejant re-orientar-la 
per a la convocatòria CULT-COOP-09-2017 (European cultural heritage, access and analysis for a 
richer interpretation of the Past). 

Maig
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Smart Cub
L’Institut Pere Martell, conjuntament amb la Fundació Tarragona Smart, i amb el patrocini de l’Auto-
ritat Portuària, ha engegat el projecte SmartCub que pretén convertir un contenidor de mercaderies 
en desús en un espai de divulgació de la Tarragona del futur.

Aquest dilluns 28 de setembre es donava el tret de sortida a aquest projecte amb l’arribada d’aquest 
contenidor a les instal·lacions del centre educatiu. Durant els propers mesos s’hauran de realitzar 
nombrosos treballs de restauració tant de l’interior com exterior del contenidor, a més d’equipar-lo 
de les instal·lacions tècniques perquè sigui totalment autosuficient i segur. Els responsables de dur a 
terme totes les tasques necessàries seran els alumnes de les nou famílies professionals dels diversos 
cicles formatius de l’Institut Pere Martell, els quals hauran d’aplicar els seus coneixements tècnics i 
esforços per a fer realitat aquest repte.

Des de fa mesos l’Institut Pere Martell i la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City treballen 
plegats en diferents projectes entorn a Tarragona i a les ciutats intel·ligents, i ara amb l’SmartCub es 
consolida una de les col·laboracions més ambicioses.

Setembre Taula de pobresa energética
Projecte Preauditories 
Energètiques 
El projecte parteix dels objectius definits a la taula contra la pobresa energètica de les ciutats de Ta-
rragona i Reus per tal de reduir les ràtio d’energia per metre quadrat i per persona que en definitiva 
suporten els serveis socials.

Mitjançant, entre d’altres projectes, la realització de pre-auditories energètiques bàsiques en habi-
tatges de persones vulnerables que permetin l’aplicació d’accions en habitatges que per tal d’assolir 
millores en l’eficiència energètica dels habitatges i de l’ús de l’energia que en fan els usuaris.

L’objectiu principal del projecte és dispo-
sar d’un coneixement detallat de les con-
dicions dels habitatges de persones vul-
nerables i l’ús que de l’energia en fan els 
usuaris per tal de planificar actuacions 
sobre habitatges, com també la formació 
als usuaris que els duguin a una reduc-
ció de l’energia consumida i també anàlisi 
de les dades contractuals i de facturació 
suportades pels usuaris i eventualment 
pels serveis socials que presten suport a 
les persones vulnerables. 

Aquest primer objectiu és el pas previ per tal de d’ajudar, més enllà del simple pagament de factures 
per tal  de donar un ajut als ciutadans que sofreixen aquest fenomen de la pobresa energètica, i que 
en un cert percentatge puguin guanyar autonomia al respecte dels seus subministraments.

L’ànima del present projecte que s’impulsa des de la Taula, és la col·laboració i la cerca de sinèrgies 
entre diferents estaments, entitats i empreses, , que permetin la correcta cobertura de tots els aspectes 
que permetin una correcta i eficient execució del projecte. Les estratègies definides per tal d’assolir 
aquest objectiu son: la millora d’eficiència dels habitatges, l’adequació de factures i contractes i la 
millora de l’ús de l’energia.

Es tracta d’un projecte transversal que requereix la participació de diferents departaments i orga-
nismes municipals i alhora altres entitats i empreses del territori públiques o privades: l’Ajuntament 
de Tarragona, l’Institut Municipal de Serveis Socials, la Fundació TSMC, i el CETIT.

Octubre
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App Imageen
Per tal de promoure i divulgar la marca Tarragona a través del seu patrimoni arqueològic, s’ha creat 
l’aplicació Imageen Tàrraco, per a iOS i per a Android, que ofereix la reconstrucció virtual de la ciutat 
romana de Tarraco, i en concret els següents punts de visualització virtual: Circ romà-Plaça de la 
Font (extrem Est), Circ Romà-Plaça de la Font (Ajuntament), Amfiteatre-arena-Lluita de gladiadors, 
Amfiteatre-grades i Fòrum de la Colònia. Tots els punts de visualització nomenats excepte el tercer, 
permeten una visualització de 360º, es poden contemplar els escenaris tal i como eren en el passat.

L’Ajuntament de Tarragona i la Fundació TSMC, se’ls hi cedeixen el drets d’ explotació no comercial, 
con caràcter no exclusiu.

Octubre STEPS – 2a edició
El programa STEPS, després de l’èxit d’una primera prova-pilot que va culminar amb una festa amb 
les escoles participants al projecte, ha arrancat de nou una nova edició ja més definitiva per tal de 
que les escoles, mitjançant la llengua anglesa, aprenguin mesures d’estalvi energètic i les apliquin al 
seu propi centre. 

Aquesta nova edició va donar tret de sortida dins el marc del nou cicle de conferències Bioeconomic 
® que precisament tractava l’eficiència energètica en el món hoteler i del turisme. Tres dels ponents 
van participar a aquest acte introductori del programa STEPS explicant als alumnes la importància 
de l’estalvi energètic i finalment es va fer l’entrega de les petjades B (de color verd clar) per l’escola 
Camp Clar i D (groc) per l’Escola Mediterrani.

Novembre
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RERUM – Reliable, Resilient 
and Secure IOT for Smart 
City Aplications Novembre

ATOS, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament d’Heraklion (Grècia), diverses universitats europees 
i diverses empreses tecnològiques i de transferència de tecnologia.

RERUM és un projecte finançat pel programa Europeu FP7- SmartCities, en el que participen univer-
sitats i empreses tecnològiques d’arreu d’Europa, a més de dues ciutats (Heraklion, a Grècia, i Tarra-
gona). L’objectiu del projecte és aplicar l’Internet de les Coses (Internet of Things – IoT) per garantir 
la seguretat i fiabilitat dels sistemes de sensors desplegats als carrers de les ciutats. L’Ajuntament de 
Tarragona hi participa definint i acollint part de les proves pilot en escenaris reals incloses al projecte. 
A part de guanyar expertesa en la gestió de projectes europeus d’aquesta mena, amb aquest projecte 
l’Ajuntament adquireix coneixement tècnic molt útil de cara al desplegament de futurs sistemes de 
sensors. Cal destacar que Tarragona va acollir la revisió anual del projecte (amb la participació de 
tot el consorci, el contacte de la Comissió Europea i 3 revisors externs). Durant aquesta trobada es 
va presentar, en forma de testimonials, el projecte Tarragona Smart Mediterranean City en general 
i els beneficis de RERUM per al seu desenvolupament.  

European Innovation 
Partnership – Smart Cities 
and Communities 
El projecte parteix dels objectius definits a la taula contra la pobresa energètica de les ciutats de Ta-
rragona i Reus per tal de reduir les ràtio d’energia per metre quadrat i per persona que en definitiva 
suporten els serveis socials.

Mitjançant, entre d’altres projectes, la realització de 
pre-auditories energètiques bàsiques en habitatges de 
persones vulnerables que permetin l’aplicació d’accions 
en habitatges que per tal d’assolir millores en l’eficiència 
energètica dels habitatges i de l’ús de l’energia que en 
fan els usuaris.

L’objectiu principal del projecte és disposar d’un co-
neixement detallat de les condicions dels habitatges de 
persones vulnerables i l’ús que de l’energia en fan els 
usuaris per tal de planificar actuacions sobre habitat-
ges, com també la formació als usuaris que els duguin 
a una reducció de l’energia consumida i també anàlisi 
de les dades contractuals i de facturació suportades pels 
usuaris i eventualment pels serveis socials que presten 
suport a les persones vulnerables. 

Aquest primer objectiu és el pas previ per tal de d’ajudar, més enllà del simple pagament de factures 
per tal  de donar un ajut als ciutadans que sofreixen aquest fenomen de la pobresa energètica, i que 
en un cert percentatge puguin guanyar autonomia al respecte dels seus subministraments.

L’ànima del present projecte que s’impulsa des de la Taula, és la col·laboració i la cerca de sinèrgies 
entre diferents estaments, entitats i empreses, , que permetin la correcta cobertura de tots els aspectes 
que permetin una correcta i eficient execució del projecte. Les estratègies definides per tal d’assolir 
aquest objectiu son: la millora d’eficiència dels habitatges, l’adequació de factures i contractes i la 
millora de l’ús de l’energia.

Es tracta d’un projecte transversal que requereix la participació de diferents departaments i orga-
nismes municipals i alhora altres entitats i empreses del territori públiques o privades: l’Ajuntament 
de Tarragona, l’Institut Municipal de Serveis Socials, la Fundació TSMC, i el CETIT.

Novembre
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E-MEDNet: E-mobility 
Mediterranean Network Novembre

IREC, diversos centres de recerca i municipalitats d’arreu de l’arc nord mediterrani

La idea principal d’aquesta proposta (presentada al programa europeu Interreg MED) és incentivar 
les activitats/ mesures en mobilitat elèctrica que ja tinguin les ciutats implementades i fer trans-
ferència de coneixement entre les diferents ciutats del consorci i d’altres. La FTSMC no obtindrà 
finançament per a fer cap prova pilot a a la ciutat, però sí per assistir a les reunions de la xarxa. 
D’aquesta manera, podrà aprendre de ciutats on la mobilitat elèctrica està més desenvolupada i 
presentar experiències que es vagin produint a la ciutat.

Postgrau Smart Cities La Salle
Per tercer any la Fundació Smart Mediterranean City col·labora amb La Salle de Barcelona en el 
marc d’un conveni. L’ajut es basa en oferir als estudiants dels Postgraus Smart Cities i Smart Grids 
que ofereix La Salle, reptes i entorns reals sobre els quals construir els seus projectes. 
El curs 2014-2015 hi ha hagut dos alumnes que han triat per fer el seu projecte de postgrau les pro-
postes fetes per l’equip de la FTSMC.

Un dels projectes és un smart grid energètic que utilitzarà energies renovables al voltant de l’anella 
del Jocs Mediterranis i l’entorn urbanístic previst al seu voltant. 

Aquest projecte pretén aportar una solució per la reducció dels consums energètics de les instal·la-
cions esportives dels Jocs Mediterranis. Per a fer-ho es duran a terme les següents accions:

• Realitzar un estudi de les diferents solucions de generació fotovoltaica, fer-ne un breu 
resum i poder donar eines per discernir quina és la millor opció en funció de l’entorn.

• Realitzar un estudi de la regulació actual a l’entorn de l’energia fotovoltaica.

• Realitzar un estudi de potencial de generació solar als diferents edificis del com-
plex esportiu de l’Anella Mediterrània en vista del Jocs del Mediterrani al 2017 

• Realitzar un model de dimensionament d’instal·lació fotovoltaica amb em-
magatzematge.

• Proposar una solució d’interconnexió energètica entre els diferents edificis de 
manera a crear una xarxa de distribució interconnectada 

L’altre projecte és un smart grid de comunicacions i sensòrica amb punts instal·lats en 
ubicacions estratègiques de la ciutat i que poden contribuir al desenvolupament d’altres 
projectes que amb necessitats de telecomunicació massiva.
El projecte pretén dissenyar conceptualment un element de via pública (Smart Tower Tarra-
gona) capaç d’interactuar amb els ciutadans i que s’integri dins un marc general d’estratègia 
de gestió de la via pública, tant a nivell de comunicacions com energètic. 

La introducció de tecnologia a la via pública de la ciutat obre una nova via per mantenir un 
diàleg fluid amb les persones, establir un canal de comunicació amb els visitants de la ciutat 
per accedir a informació turística rellevant, oferir experiències multimèdia de recreació de 
la Tarragona Romana i, a través de la gamificació, aconseguir premis i descomptes especials 
per promocionar el comerç tarragoní. 

D’ altra banda, el projecte s’ha orientat a fomentar entre els habitants de Tarragona activitats 
per redescobrir la ciutat i integrar-se en iniciatives de participació ciutadana més àmplies 
i amb implicació total del comerç de la ciutat. 
Aquest projecte suposa una immillorable oportunitat per enfocar la gestió d’elements d’in-
teracció amb persones a la via pública dins un marc estratègic i global de la ciutat a tots 
els nivells, trencant els famosos “silos” o verticals que impedeixen l’aprofitament de les 
potencials sinergies de la ciutat. Per això, s’ha fet un gran esforç en estructurar el projecte 
partint d’una visió global de gestió municipal, definint les bases de plans directors de serveis 
urbans, tant de xarxa energètica municipal com xarxa de comunicacions, acabant al detall 
específic del tòtem proposat, passant per la definició de gestió, explotació i manteniment 
de totes aquestes infraestructures. 
En definitiva, a banda de donar una solució particular concreta, aquest projecte és ambiciós 
en el sentit que intenta posar les bases sobre les quals, posteriorment s’hi puguin construir 
altres serveis associats integrant-se sobre aquesta xarxa.
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Documental Tàrraco S. II 
El conjunt arqueològic de Tàrraco, va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 
2000. I l’any 2015 la UNESCO l’ha declarat “Conjunt Arqueològic de Tàrraco” Valor Universal Excep-
cional, al  considerar que les ruïnes que es conserven de l’antiga ciutat romana són d’una importància 
excepcional en el desenvolupament del planejament i disseny urbanístic romà i va servir de model 
per a les capitals provincials a la resta del món, i proporcionen un testimoni eloqüent i sense parangó 
d’una etapa significativa a la història de les terres mediterrànies a l’Antiguitat;  La Fundació TSMC  
donarà suport a la realització, producció, difusió i estudi dels materials i documentals relacionats amb 
el Patrimoni abans esmentat assolint-se el compromís de  fer difusió i comunicació del patrimoni 
per a la promoció, estudi i divulgació de la marca Tarragona i del patrimoni arqueològic de la ciutat. 

Proposta educativa 
documental Tàrraco S.II
El programa STEPS, després de l’èxit d’una primera prova-pilot que va culminar amb una festa amb 
les escoles participants al projecte, ha arrancat de nou una nova edició ja més definitiva per tal de 
que les escoles, mitjançant la llengua anglesa, aprenguin mesures d’estalvi energètic i les apliquin al 
seu propi centre. 

Aquesta nova edició va donar tret de sortida dins el marc del nou cicle de conferències Bioeconomic® 
que precisament tractava l’eficiència energètica en el món hoteler i del turisme. Tres dels ponents 
van participar a aquest acte introductori del programa STEPS explicant als alumnes la importància 
de l’estalvi energètic i finalment es va fer l’entrega de les petjades B (de color verd clar) per l’escola 
Camp Clar i D (groc) per l’Escola Mediterrani.
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Documental Enginyeria Romana. 
L’enginy de Roma al servei del poble. 
Ciutats I.
Documental sobre l’arquitectura romana, específicament i coma a exemple de les colossals obres 
d’enginyeria es mostra com es va construir la Tàrraco Romana, amb la prodigiosa tècnica d’aquells 
anys que ha sobreviscut fins els nous temps. 

La Fundació TSMC  donarà suport a la realització, producció, difusió i estudi dels materials i do-
cumentals relacionats amb el Patrimoni abans esmentat assolint-se el compromís de  fer difusió i 
comunicació del patrimoni per a la promoció, estudi i divulgació de la marca Tarragona i del patri-
moni arqueològic de la ciutat. 

(Smart Tarragona Energy 
Project in Schools) - STEPS
El projecte Smart Tarragona Energy Project in Schools (STEPS) és una activitat divulgativa que utilit-
za la llengua anglesa per traslladar a alumnes de centre educatius (2 de Tarragona i 1 dels Pallaresos) 
informació i bones pràctiques sobre eficiència i estalvi energètic. Aquestes escoles han inclòs aquesta 
activitat en els seus continguts del programari escolar i van tirant endavant accions de millora que 
els aporten disminució en els seus impactes ambientals. Es comença recopilant informació sobre 
impactes ambientals i s’arriba a fer una auditoria energètica dels centres. STEPS és un projecte pretén 
convertir els propis alumnes en teòrics “responsables” de fomentar l’estalvi energètic en l’entorn de 
la seva escola o institut i per això els dota d’eines i recursos per fer-ho. 

Els avenços aconseguits al llarg del projecte es premien simbòlicament amb una petjada que canvia 
de color des del roig que simbolitza la ineficiència en una gradació fins al verd que signifiquen les 
diferents etapes d’assoliment en termes d’eficiència energètica. 
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Computació Ubiqua
La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City ha col·laborat per segon any consecutiu amb el 
Màster d’Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la URV. A iniciativa del 
seu professor de Computació Ubiqua Jordi Duch, dijous dia 28/05 els seus tres grups d’alumnes 
van presentar els projectes en el quals han treballant durant tot el curs a un grup de tècnics entre els 
quals n’hi havia de la Fundació TSMC, però també el coordinador de l’acceleradora d’start-ups de 
Catalunya Ivan Utge i el responsable informàtic de Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci de 
Vilaseca Joan Borràs. La idea no és avaluar tècnicament els projectes, feina que ja fan els seus pro-
fessors, sinó aportar un retorn a les seves propostes en forma de valoració dels punts forts, visió de 
la potencial viabilitat econòmica i/o administrativa  dels projectes, així com detecció d’oportunitats 
de millora avalada per l’expertesa dels tècnics en els seus corresponents àmbits.

Els projectes es desenvolupen tots a l’entorn d’una App, que mitjançant les possibilitats que ofereixen 
els nous dispositius (smartphones, tablets, wearables, ...), habiliten múltiples possibilitats d’interacció 
entre els usuaris i el seu entorn. Les variables entre els diferents projectes són les tecnologies utilit-
zades (beacons, NFC tags, etc. ) així com  la temàtica i contingut de les Apps. 

Els tres projectes d’enguany han estat: Healthy Walks, dedicat a promoure rutes a peu per millorar la 
salut de les persones; Tarraco Time Machine, enfocada a utilització de la gamificació com a al·licient 
per la difusió del patrimoni històric i cultural de la ciutat i Tourist Pal, una App que gira a l’entorn de 
posar a l’abast del visitant tots els serveis que un turista pot necessitar durant la seva estada a la ciutat. 

La Fundació espera poder seguir col·laborant amb la ETSE en properes edicions d’aquest Màster que 
per segon any ha demostrat ser un gran descobridor de talent i un excel·lent generador d’innovació.  

Pla Estratègic de 
Competitivitat Territorial 
Els PECT, una nova eina de desenvolupament territorial en el marc del nou període de finançament 
FEDER 2014-2020 i l’estratègia RIS3CAT. Especialització intel·ligent suggereix una estratègia i un 
paper global per a totes les economies regionals, incloent regions líder i regions menys avançades. 
S’ha d’entendre com un concepte més ampli d’innovació.

• Generació de la competitivitat regional a través del descobriment conjunt de nous àmbits 
d’activitat

• Innovació basada en les fortaleses i potencialitats diferencials del territori.

• Col·laboració entre les regions en un sola economia europea 
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MessaGenes: 
Plataforma de Civic Media
Es tracta d’una prova pilot del projecte Messagenes, iniciativa de l’empresari TIC i innovador Armand 
Bogaards, que participa de l’Open Futur de Telefónica, i cerca la col·laboració del MIT (MIT-Cen-
ter for Civic Media). Es un projecte de periodisme ciutadà basat en donar instruments tecnològics 
intel·ligents i col·laboratius a les entitats cíviques ciutadanes, tot ajudant-les a millorar la seva co-
municació, integrant-les en una xarxa cívica conformada per tots els reporters socials de la ciutat.

Es un projecte col·laboratiu entre la FTSMC i Messagenes centrat en desenvolupar durant 2016 una 
proba pilot, basada en la formació de reporters socials en TIC, posant en pràctica 300 xarxes cíviques 
que generi la primera xarxa social de ciutat a Tarragona.

Estudi Biomecànic dels 
requeriments de la pinya dels castells 
En el marc d’una línia de suport i col·laboració tecnològica amb la Federació de Colles Castelleres, 
la FTSMC, amb la col·laboració de l’empresa OSM especialitzada en TIC Salut pretenen iniciar un 
projecte estudi biomecànic dels requeriments de la pinya des castells. L’objectiu general del projecte 
és realitzar un informe que permeti establir els requeriments de la pinya per tal de determinar el risc 
de lesió de cada cordó en funció del castell i establir el nombre mínim de cordons en funció del risc.

Es determinen els següents objectius específics:

• Definir seguint un llenguatge unívoc (UML per exemple) les estructures castelleres.
• Determinar les variables que influeixen en la caiguda del castell.
• Construir un model de càlcul que permeti obtenir les forces implicades durant la caiguda.
• Crear un model biomecànic que permeti establir els cordons de seguretat necessaris per cada 

tipus de castell.
• Mapejar el risc de cada cordó per cada estructura castellera.
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Autobusos equipats amb sensors de 
qualitat ambiental
Empresa Municipal de Transports (EMT) i Ajuntament de Tarragona 

Aprofitant una prova pilot de sensorització de la conducció a la flota de la EMT, es van instal·lar 
(també en forma de prova pilot) diversos sensors que enregistren dades sobre la qualitat del vector 
aire (p.e. diversos gasos i partícules en suspensió).  Un cop acabada la prova pilot, s’estan avaluant 
els resultats i valorant la possibilitat de fer un desplegament més ampli de sensors, així com la seva 
possible integració amb sistemes de sensors ambiental ja existents a la ciutat (gestionats per la Ge-
neralitat, l’Autoritat Portuària, etc.). 

Epp!
Epp! és una eina smart, concretament una aplicació de mòbil i web que està integrada a la ciutat de 
Tarragona i que permet a qualsevol ciutadà fotografiar una incidència a la via pública, geolocalitzar-la 
i enviar-la al departament d’espai i neteja pública perquè hi posin solució. 
És un servei que cada vegada està més instaurat i adaptat a la ciutat i que persegueix l’agilització, la 
interacció i la proximitat de la ciutadania amb la neteja de la ciutat.

La fundació n’ha impulsat la seva implantació i el seu ús a la ciutat ja que de fet aquesta eina suposa 
una passa endavant que col·loca a Tarragona en una bona posició dins el terme smart city.
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PRESENTACIÓ 
 
 
 
La Càtedra d’Energia i Desenvolupament (CED) de la Universitat Rovira i 

Virgili comença les seves activitats el mes de desembre del 2014, amb el 
nomenament de la seva directora, la Dra. Maria Llop Llop professora del 

Departament d’Economia de la URV. 
 
La CED naix a partir d’un acord entre la Mesa d’Alcaldes en Defensa de 

l’Energia de Catalunya (MADE), la Diputació de Tarragona i la Universitat 
Rovira i Virgili. La principal missió de la Càtedra és generar, difondre i 

desenvolupar coneixement científic i acadèmic en relació a l’energia i a 
les implicacions econòmiques de la producció energètica, posant un 
especial èmfasi en l’elevada especialització en producció d’energia de les 

comarques tarragonines i dels municipis que conformen la MADE. 
 
El 2015 és, doncs, el primer any d’activitats de la Càtedra. Durant aquest 

període inicial s’ha elaborat la pàgina Web (www.energia-
desenvolupament.urv.cat), s’ha encetat la col·lecció de Documents de 

Treball de la Càtedra (ISSN 2462-3792), i s’ha efectuat tota una sèrie 
d’accions d’inici de les activitats a nivell de gestió administrativa. 
 

En el terreny de les activitats pròpiament acadèmiques, les tasques de la 
CED han girat entorn a diferents eixos: recerca, transferència de 

coneixements, divulgació i docència i formació. Totes aquestes activitats 
han tingut com a fil conductor l’energia i les seves conseqüències per al 
desenvolupament econòmic, versant sobre temes tan diversos com el 

preu del petroli, les energies renovables, els costos energètics de les 
empreses o les regulacions energètiques, entre d’altres. 
 

Aquest document conté el detall de les activitats dutes a terme i 
organitzades directament per la Càtedra d’Energia i Desenvolupament 

l’any 2015, i també aquelles activitats en les que la CED ha participat de 
forma activa.   
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1. Activitats de Recerca 
 
Les activitats de recerca de la Càtedra d’Energia i Desenvolupament de 

la Universitat Rovira i Virgili tenen com a finalitat la generació de 
coneixement acadèmic entorn al tema de l’energia i a les seves 
implicacions econòmiques.  

 
Durant el 2015 s’han dut a terme dos tipus d’activitats de recerca: la 

publicació de Documents de Treball dins de la nova col·lecció de la CED 
i l’elaboració d’un article científic que està en procés d’avaluació en una 
revista especialitzada en temes d’energia i que forma part de la prestigiosa 

llista del Journal of Citations Report (JCR). Alhora, en els propers mesos 
aquest article científic es presentarà en diferents congressos acadèmics 

d’àmbit internacional.  
 
En concret, les accions de recerca han estat les següents: 

 
 Publicació del Document de Treball de la Càtedra en Energia i 

Desenvolupament 01-2015: ‘Els costos energètics a Catalunya: 

una anàlisi sectorial desagregada’, per M. Llop (Departament 
d’Economia, URV). Aquest document de treball es troba disponible 

a la web de la Càtedra:  

http://www.energia-
desenvolupament.urv.cat/media/upload/domain_1061/arxius/W

P_CED12015-Llop.pdf 

 Publicació del Document de Treball de la Càtedra en Energia i 
Desenvolupament 02-2015: ‘Activitats de generació d’energia: 

geografia i implicacions econòmiques’, per J. M. Arauzo-Carod 
(Departament d’Economia, URV). Aquest document de treball es 

troba disponible a la web de la Càtedra:  

http://www.energia-
desenvolupament.urv.cat/media/upload/domain_1061/arxius/W

P_CED22015-Arauzo.pdf 

 Elaboració de l’article científic: ‘Changes in energy production in a 

regional economy: A structural decomposition analysis’, per M. 
Llop (Departament d’Economia, URV). 
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2. Activitats de Transferència de Coneixements 
 

 
Les activitats de transferència de coneixements de la Càtedra tenen com 
a finalitat posar a disposició dels responsables polítics, dels gestors i de 

la societat en general de coneixement acadèmic que els permeti tenir  una 
informació acurada i especialitzada sobre l’energia. Aquesta informació 

té la vocació de servir en la presa de decisions de política econòmica, 
energètica i industrial i de guiar el procés de definició d’estratègies de 
desenvolupament local i regional. La missió fonamental d’aquesta 

activitat de transferència és, per tant, servir de forma precisa i immediata 
als organismes competents relacionats amb els temes energètics. 

 
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, durant l’any 2015 la Càtedra en 
Energia i Desenvolupament ha elaborat el següent informe: 

 
 ‘Estudi de comparació de la regió productora d’energia de 

Tarragona amb Escòcia i Roine-Alps’. Autors: J. M. Arauzo-Carod, 

M. A. Bové, M. Llop i X. Ponce-Alifonso, tots ells del Departament 
d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili. L’equip d’autors 

d’aquest estudi estan especialitzats professionalment en el tema de 
les polítiques de desenvolupament local i regional i de l’energia. 
L’informe final d’aquest treball es troba disponible a la web de la 

Càtedra:  

http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/transferencia/ 

L’estudi va servir per posar de manifest les similituds i les 

diferències en l’estructura productiva, econòmica i social de dues 
regions europees amb una elevada especialització productiva 

d’energia (Escòcia i Roine-Alps) i la província de Tarragona. La 
finalitat va consistir en veure fins a quin punt existien pautes 
socioeconòmiques comunes o dissidents entre aquestes tres zones, 

que presenten totes elles una forta orientació cap a la producció 
d’energia com a denominador comú. 
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3. Activitats de Divulgació 
 

 
 
Les activitats de divulgació dels temes energètics són un eix important de 

la Càtedra en Energia i Desenvolupament de la Universitat Rovira i Virgili, 
en tant que permeten aproximar els coneixements i expertesa dels seus 

participants al públic interessat i, d’aquesta forma, arribar també a la 
societat en general.  
 

Durant l’any 2015 s’han efectuar tot un conjunt d’accions divulgatives 
de diferent índole però totes elles tenen el denominador comú de difondre 

els temes d’interès de la Càtedra en Energia i Desenvolupament. En totes 
les accions empreses, s’ha perseguit transmetre una informació rigorosa, 
objectiva però també directa i entenedora per al públic de les derivades 

econòmiques que envolten el tema de l’energia. 
 
Les característiques i format de les activitats de divulgació organitzades 

o amb participació de la Càtedra han estat variades, des de la participació 
de la directora amb ponències en jornades i activitats, l’organització de 

conferències per part d’experts en l’àmbit de l’energia o l’aparició en 
mitjans de comunicació, entre d’altres.   
 

De forma més concreta, entre aquestes activitats s’apunten les següents: 
 
 

 Participació de M. Llop a la 4a Jornada de Debat de MADE: 
Energia i Desenvolupament Local amb la conferència ‘Producció 

energètica i impacte econòmic’ (Móra la Nova, 27 de novembre del 
2014). 
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 Entrevista al Canal Terres de l’Ebre a M. Llop, al programa 
“L’Ebre al dia” (Tortosa, 3 de febrer del 2015). 
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 Presentació de la Càtedra d’Energia i Desenvolupament de la 
Universitat Rovira i Virgili per part del Dr. Josep Anton Ferré, 
rector de la URV, el Sr. Josep Poblet, president de la Diputació de 

Tarragona, el Sr. Jordi Jardí, president de MADE i la Dra. Maria 
Llop, directora de la Càtedra. Diputació de Tarragona (Tarragona, 
20 de febrer del 2015). 
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 Conferència “La transición energética” a càrrec del Sr. Javier 
García Breva, President de N2E (Coalición para un Nuevo Modelo 

de Negocio Energético en España) expert en polítiques energètiques 
i assessor en temes energètics. Facultat d’Economia i Empresa de 
la URV (Reus, 24 de març del 2015). 
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 Ponència de M. Llop a la II Jornada PIMEC: L’energia com a 
factor de competitivitat. Moll de Costa, Port de Tarragona 

(Tarragona, 17 de juny del 2015). 
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 Conferència ‘Claves para entender la caída del precio del 
petróleo y perspectives de futuro’ a càrrec del Dr. Mariano 

Marzo, Catedràtic d’Estratigrafia a la Universitat de Barcelona. 
Campus de les Terres de l’Ebre de la URV (Tortosa, 5 d’octubre del 
2015). 

 



 

12 

 

                                                        
 

 

 Workshop en Generació Elèctrica Distribuïda, amb la 
participació de Luís Maestre (President del Col·legi d’Enginyers 

Industrials de Tarragona i de Joan Ramon Morante (Director de 
l’Institut de Recerca de Catalunya. Facultat d’Economia i Empresa 
de la URV (Reus, 5 de desembre del 2015). 
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 Diverses aparicions a la premsa escrita:  

 

Diari de Tarragona (19 de novembre del 2014, 28 de novembre del 
2014, 21 de febrer del 2015).  

 

Guia Empresarial 2015 del Diari de Tarragona (18 de juny del 
2015): 
http://www.diaritarragona.com/uploads/155582873520a0a.pdf.  

 

Setmanari l’Ebre (28 de novembre del 2014, 23 de gener del 2015, 

6 de març del 2015). 

 

 

4.  Activitats de Formació i de Docència 
 

Les activitats de formació i de docència desenvolupades per la Càtedra 
d’Energia i Desenvolupament són clau tant per a obtenir nous 

coneixements de tot allò que fa referència a les implicacions econòmiques 
de l’energia com per a difondre la informació i les experiències 
desenvolupades en el sí de la Càtedra.   

 
En aquest apartat s’inclouen les següents accions: 

 

 Docència de M. Llop al Màster en Economia de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, en 

l’especialitat de recerca, i de la matèria: ‘Anàlisi econòmica dels 
mercats’, (cursos 2014-2015 i 2015-2016).  

 

 Docència de M. Llop al Màster en Economia de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, en 

l’especialitat de recerca, i de la matèria: ‘Tòpics d’economia 
pública’, (cursos 2014-2015 i 2015-2016).  
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 Treball de camp i intercanvi d’experiències a Eslovènia. Visita 

a la ciutat de Krasko de la Facultat d’Energia, centrals 
hidroelèctriques en funcionament i en construcció i de la 

Corporació Municipal. Entrevistes amb l’alcalde de la ciutat, el 
degà de la facultat i responsables de companyies productores 
d’energia hidroelèctrica (Eslovènia, del 4 al 6 de març del 2015). 
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 Impartició de M. Llop del Seminari ‘Identifying the role of final 
consumption in structural path analysis: An application to 

water uses’, a la Faculty of Economics and Business de la 
Universitat de Groningen (Groningen (Holanda), 20 de març del 
2015). 

 

 Impartició de M. Llop al Workshop ‘Energy Economics and Public 
Policies Evaluation’ de la Cátedra Economía de la Energía y del 

Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, de la ponència 
‘Identifying the role of final consumption in structural path 

analysis’. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Sevilla (Sevilla, del 10 al 12 de juny del 2015). 

 

 Participació de M. Llop al VI Jornadas de Análisis Input-Output, 
celebrades a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 

Barcelona (Barcelona, 8 i 9 de setembre del 2015). 

 

 Participació de M. Llop a la International Conference on Regional 

Science, celebrada a la Facultat d’Economia i Empresa de la 
Universitat Rovira i Virgili (Reus, del 18 al 20 de novembre del 
2015). 
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ACTUACIONS REALITZADES 

 
 

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ASSESSOR 

Àmbit territorial 
(on s’ha realitzat 
l’activitat) 
 
 
 

Tarragona/Falset/Vila-seca 

Temporalització 
(quan s’ha dut a 
terme l’activitat) 
 
 
 
 

27 de març de 2015 

Objectius 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius pretesos: Constituir Consell Assessor i donar-los a 
conèixer la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
 
 

Objectius assolits: Constitució del Consell Assessor, i 
augmentar el seu grau de coneixement de la URV 
 
 

Objectius no assolits: 
 
 

Actes realitzats 1. Reunió a Rectorat URV amb participació del rector de la 
URV, el director de la Càtedra i els membres del Consell 
Assessor presents (Dr. John Goddard, Dra. Ellen Hazelkorn 
i Sra. Jaana Puukka) 

2. Visita de tot el grup al Campus Sescelades 
3. Visita de tot el grup a VITEC – Falset 
4. Visita de tot el grup al Parc Científic del Turisme i de l’Oci – 

Vila-seca 

Incidències 
produïdes i 
qüestions 
dignes de 
menció 
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Resultats 
obtinguts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitució del Consell Assessor de la Càtedra Universitat i 
Regió del Coneixement 
 
 

Indicadors d’impacte econòmic: 
 

  

Quantificació dels objectius aconseguits:100% 
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CONSTITUCIÓ DEL GRUP NUCLEAR IMPULSOR 

Àmbit territorial 
(on s’ha realitzat 
l’activitat) 
 
 
 

Tarragona 

Temporalització 
(quan s’ha dut a 
terme l’activitat) 
 
 
 
 

1 de setembre de 2015 

Objectius 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius pretesos: Constituir el Grup Nuclear Impulsor de la 
Càtedra Universitat i Regió del Coneixement 
 
 

Objectius assolits: Constitució del Grup Nuclear Impulsor de la 
Càtedra Universitat i Regió del Coneixement  
 

Objectius no assolits: 
 
 

Actes realitzats 1. Reunió a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 
(ETSEQ) de la URV amb participació de 
-  Javier Villamayor, segon tinent d’alcalde d'Esports, Jocs 

Mediterranis, Transparència i Ciutat Intel•ligent, 
Ajuntament de Tarragona, 

- Marc Arza, Regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, 
Ajuntament de Reus,  

- Ferran Bel, Alcalde de Tortosa, 
- Martí Carnicer, Alcalde de El Vendrell, 
- Joaquim Nin, Delegat de la Generalitat de Catalunya al 

Camp de Tarragona,  
- Josep Maria Cruset, Vicepresident de la Diputació de 

Tarragona 
- el director de la Càtedra Universitat i Regió del 

Coneixement. 
  

 
Incidències 
produïdes i 
qüestions 
dignes de 
menció 
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Resultats 
obtinguts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitució del Grup Nuclear Impulsor de la Càtedra 
Universitat i Regió del Coneixement 
 
 

Indicadors d’impacte econòmic: 
 

  

Quantificació dels objectius aconseguits:100% 
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REUNIÓ CONSELL ASSESSOR – GRUP NUCLEAR IMPULSOR I VISITA A 
TARRAGONA/REUS 

Àmbit territorial 
(on s’ha realitzat 
l’activitat) 
 
 
 

Tarragona/Reus 

Temporalització 
(quan s’ha dut a 
terme l’activitat) 
 
 
 
 

19 i 20 de novembre de 2015 

Objectius 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius pretesos: posar en contacte el Consell Assessor 
amb el Grup Nuclear Impulsor, donar-los a conèixer la realitat 
de Tarragona i Reus com a regió de coneixement, i obtenir 
una visió externa d’aquesta realitat.  
 
 

Objectius assolits: relació establerta del Consell Assessor 
amb el Grup Nuclear Impulsor, augment del seu grau de 
coneixement de la realitat de Tarragona i Reus com a regió de 
coneixement, i obtenció d’una sèrie de recomanacions sobre 
aquesta realitat i el treball futur de la Càtedra. 
 
 

Objectius no assolits:  
 
 

Actes realitzats 

1. Reunió a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV amb 
participació dels membres del Consell Assessor, del Grup 
Nuclear Impulsor, d’experts de la URV relacionats (Dr. 
Aaron Gutiérrez, Dr. Ferran Mañé, Dr. Juan A. Duro) del 
director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement i 
del grup de suport. Durant la reunió, cada membre del Grup 
Nuclear va presentar els actius i els reptes relacionats amb 
l’economia de coneixement del seu territori. 

2. Reunió al Pretori de Tarragona del Consell Assessor, el 
Grup Nuclear Impulsor, la direcció de la Càtedra i el grup 
de suport amb diferents actors de l’economia del 
coneixement de Tarragona: 

- Jesús Loma (ChemMed) 
- Sergi Lozano (Tarragona Smart Mediterranean City 
Project) 
- Javier Villamayor (Ajuntament de Tarragona) 
- Joan Menchón (Patrimoni) 
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- Magí Seritxol (Tarraco Viva) 
- Juan A. Muñiz (Digivision) 

3. Reunió al Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) de 
Reus del Consell Assessor, el Grup Nuclear Impulsor, la 
direcció de la Càtedra i el grup de suport amb diferents 
actors de l’economia del coneixement de Reus: 

- Áurea Rodríguez (CTNS) 
- Margarida Colet (Associació Empresarial Innovadora 

Nutrició i Salut) 
- Joaquim Brufau (IRTA) 
- Jordi Pellicer (Sagessa) 
- Gemma Flores i Joan Basora (ICS) 
- Marc Arza (Ajuntament de Reus) 

 
Incidències 
produïdes i 
qüestions 
dignes de 
menció 

 
 

Resultats 
obtinguts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llistat de recomanacions proposades pel Consell assessor 
durant les reunions, i que són considerades com a 
fonamentals per al desenvolupament de Catalunya Sud com a 
regió de coneixement, classificades en quatre grans àrees: 
- arquitectura d’un sistema de governança: orquestració i 
alineament a diferents nivells 
- eines de governança: coneixement i lideratge 
- processos fonamentals: comunicació i internacionalització 
- estratègies rellevants: especialització intel·ligent i 
ciutadans/ciutats. 
 
 

Indicadors d’impacte econòmic: 
 

  

Quantificació dels objectius aconseguits:100% 
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TROBADA DE CO-INICIACIÓ 

Àmbit territorial 
(on s’ha realitzat 
l’activitat) 
 
 
 

Falset 

Temporalització 
(quan s’ha dut a 
terme l’activitat) 
 
 
 
 

1 de desembre de 2015 

Objectius 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius pretesos: Agafar sentit de grup, compartir 
aspiracions, visions i prioritats d’acció a l’inici del viatge 
d’aprenentatge i dissenyar el pla d’acció futur. 
 
 

Objectius assolits: S’ha reforçat el sentit de grup, en el què es 
compateix una visió i prioritats d’acció, a partir de les quals 
s’ha elaborat un pla d’acció que inclou una sèrie d’accions pel 
2016. 
 
 

Objectius no assolits: 
 
 

Actes realitzats Jornada de treball amb l’agenda següent: 
1. Introducció 
2. Check in 
3. Compartint la motivació 
4. Entendre el viatge i el camp de joc 
5. Descobrint els actius i les bases 
6. Visionar 
7. Dissenyar el futur 
8. Visita a VITEC 
9. Priorització 
10. Properes passes 
11. Check out 
 

Incidències 
produïdes i 
qüestions 
dignes de 
menció 

 
 



Càtedra Universitat i Regió del Coneixement – Memòria 2015 

 

10 
 

Resultats 
obtinguts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pla d’acció per l’any 2016 i llista prioritzada de les palanques 
d’activació sobre les que treballar 
 

Indicadors d’impacte econòmic: 
 

  

Quantificació dels objectius aconseguits:100% 
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ASSISTÈNCIA A JORNADA SOBRE ESTRATÈGIES REGIONALS 
D’ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT 

Àmbit territorial 
(on s’ha realitzat 
l’activitat) 
 
 
 

Brussel·les 

Temporalització 
(quan s’ha dut a 
terme l’activitat) 
 
 
 
 

15 d’octubre de 2015 

Objectius 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius pretesos: Conèixer iniciatives de treball coordinat 
entre regions, indústria i centres de recerca i tecnologia 
orientades a fomentar la innovació regional, amb especial 
interès sobre regions de mida similar a Catalunya Sud, en les 
què s’hagi establert un sistema de governança de la innovació 
que inclogui tots els actors esmentats. 
 
 

Objectius assolits: S’han identificat i conegut algunes regions 
similars a Catalunya Sud (Espoo (FIN), Delft, Rotterdam, 
Brabantia del Nord, Utrecht (HOL)), en les què es treballa en 
termes de regió del coneixement.  
 

Objectius no assolits: 
 
 

Actes realitzats 1. Assistència a la jornada-debat How can regional Smart 
Specialization Strategies support innovation ecosystems & 
value-chains? 
2. Assistència al EARTO Joint Research Centre Joint Event – 
resentation of the new JRC Policy Brief on the role of 
Research and Technology Organizations in Smart 
Specialization. 
 

Incidències 
produïdes i 
qüestions 
dignes de 
menció 
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Resultats 
obtinguts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coneixement sobre regions similars a Catalunya Sud ((Espoo 
(FIN), Delft, Rotterdam, Brabantia del Nord, Utrecht (HOL)), 
que ja estan treballant en termes de regió del coneixement, i 
que podrien ser objecte d’un estudi més profund i/o una visita 
per tal de conèixer com tenen organitzat el seu sistema de 
governança. 

Indicadors d’impacte econòmic: 
 

  

Quantificació dels objectius aconseguits:100% 
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ASSISTÈNCIA A WORKSHOP HOW TO CREATE A SUSTAINABLE 
KNOWLEDGE REGION?  

Àmbit territorial 
(on s’ha realitzat 
l’activitat) 
 
 
 

Delft/La Haia/Rotterdam (Holanda) 

Temporalització 
(quan s’ha dut a 
terme l’activitat) 
 
 
 
 

19 a 21 d’octubre de 2015 

Objectius 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius pretesos: Aprendre sobre aspectes territorials en la 
creació d’una regió del coneixement i conèixer altres regions 
de coneixement, de mida similar a Catalunya Sud, en les què 
s’hagi establert un sistema de governança de la innovació que 
inclogui tots els actors esmentats. 
 
 

Objectius assolits: S’han adquirit una sèrie de coneixements 
sobre la planificació territorial en la creació d’una regió del 
coneixement, i s’han identificat i establert contactes amb  
algunes regions similars a Catalunya Sud (Delft, Groningen, 
Leiden (HOL), Lorraine (FRA)), en les què es treballa en 
termes de regió del coneixement.  
 

Objectius no assolits: 
 
 

Actes realitzats Participació en el workshop How to create a sustainable 
knowledge region?, en el marc del congrés 2015 de la 
ISOCARP (International  Society of City and Regional 
Planners). Durant el workshop qual es realitzaren exercicis de 
planificació territorial (Urban games) d’una regió del 
coneixement, a tres nivells (campus, ciutat i regió). L’agenda 
del workshop va incloure els punts següents: 
 

- Presentacions i visita a Delft 
- Urban game: Delft campus level 
- Urban game: Delft city level 
- Presentacions i visita a La Haia 
- Urban game: regional level (inclou Delft, La Haia, 
  Rotterdam i Leiden) 
- Presentació i visita a Rotterdam 
- Presentació dels resultats assolits durant el 
  Workshop al ple del Congrés ISOCARP 2015 i discussió 
  dels resultats amb els assistents. 
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Incidències 
produïdes i 
qüestions 
dignes de 
menció 

 
 

Resultats 
obtinguts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coneixement sobre regions similars a Catalunya Sud (Delft, 
Groningen, Leiden (HOL), Lorraine (FRA)), que ja estan 
treballant en termes de regió del coneixement, i que podrien 
ser objecte d’un estudi més profund i/o una visita per tal de 
conèixer com tenen organitzat el seu sistema de governança. 

Indicadors d’impacte econòmic: 
 

  

Quantificació dels objectius aconseguits:100% 
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ALTRES ACTUACIONS 
 
POSTA EN MARXA DE LA CÀTEDRA  
 
1. Creació i finançament de la Càtedra:  

- Aprovació de la creació de la Càtedra Impuls al Desenvolupament Territorial pel 

consell de Govern de la URV (22 de desembre de 2014), 

- Nomenament de Francesc Xavier Grau com a director de la Càtedra (16 de 

gener de 2015), 

- Canvi del nom de la Càtedra: s’identifica que el nom inicial no és adient al 

propòsit de la Càtedra i pot induir a confusió, pel què s’acorda substituir-lo pel 

nom “Càtedra Universitat i Regió del Coneixement”, canvi aprovat pel Consell 

de Govern de la URV en data 28 d’abril, 

- Signatura del conveni entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i 

Virgili pel finançament de la Càtedra (18 de maig de 2015). 

- Signatura del conveni entre el Banco Santander i la Universitat Rovira i Virgili 

pel finançament de la Càtedra: inicialment prevista pel desembre 2015, s‘ha 

posposat al 2016. 

- Obtenció de finançament per la contractació d’una persona de suport a les 

activitats de la Càtedra durant dos anys, mitjançant ajut del programa 

Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil 2014 del 

Ministerio de Economía y Competitividad, (referència 2014PEJ-16 LE1511326, 

segons resolució de 23 d’octubre de 2015), amb cofinançament d’un 23% des 

de la Càtedra. La persona va ser seleccionada durant el mes de desembre, 

mitjançant concurs públic, i està prevista la seva incorporació el dia 1 de febrer 

de 2016. 

- Creació d’imatge corporativa (logo). 

- Creació del pla de treball 2015-2016. 

 

2. Constitució de l’equip de treball de la Càtedra, integrat per 

- Jordi Cartañà, director executiu del Campus d’Excel·lència Internacional 

Catalunya Sud (CEICS), 

- David Basora, Cap del Gabinet del Rector, 

- Josep Maria Piñol, Tècnic de suport del Gabinet del Rector, 

- Aleyois Haro, Tècnica d’Organització i Planificació del CEICS,  

- Lluís Vázquez, personal de suport a la recerca del grup de recerca Ecommfit, i 

- persona a contractar mitjançant ajut Promoción de Empleo Joven e 

Implantación de la Garantía Juvenil 2014, a partir del 1 de febrer de 2016. 

 

3. Constitució del Consell Assessor, integrat per  

- John Godard, professor emèrit d'Estudis de Desenvolupament Regional a la 

Newcastle University, Regne Unit, 

- Ellen Hazelkorn, directora de la Higher Education Policy Research Unit 

(HEPRU) i del Dublin Institute of Technology, Irlanda, 

- Francisco Michavila, Catedràtic de Matemàtica Aplicada de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM), director de la Càtedra UNESCO de Gestión y 

Política Universitaria, rector honorari de la Universitat Jaume I i director de la 

Càtedra INCREA, 

- Jaana Puukka, presidenta de Innovation Engage i col·laboradora de la UE, 

l'OCDE, el Consell d'Europa i l'Associació de Parcs de Recerca Universitaris. 
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4. Constitució del Grup Nuclear Impulsor, integrat per  

- Javier Villamayor, segon tinent d’alcalde d'Esports, Jocs Mediterranis, 

Transparència i Ciutat Intel·ligent, Ajuntament de Tarragona, 

- Marc Arza, Regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Ajuntament de Reus,  

- Ferran Bel, Alcalde de Tortosa, 

- Martí Carnicer, Alcalde de El Vendrell, 

- Joaquim Nin, Delegat de la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona,  

- Josep Maria Cruset, Vicepresident de la Diputació de Tarragona. 

Per tal de preparar la constitució d’aquest grup, es van realitzar visites personalitzades 
a cadascun dels membres, així com a  

 
- Josep Poblet, President de la Diputació de Tarragona, 

- Josep Fèlix Ballesteros, Alcalde de Tarragona,  

- Carles Pellicer, Alcalde de Reus. 

 

5. Establiment de vincles amb altres Càtedres i departaments de la URV: 

- Juan Antonio Duro, Càtedra d’Economia Local i Regional,  

- Josep Oliveras, Catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional, 

- Charo Romano, directora del Centre de Formació Permanent de la Fundació 

URV, 

- Ferran Mañé, director de l’Observatori de l’Ocupació de la URV.  

Altres visites realitzades: 

 
- Josep Anton Ferré, Rector de la URV, 

- Josep Pedrerol, resident del Consell Social de la URV, 

- Roberto Fernández, Rector de la Universitat de Lleida. 

 

6. Reunions amb Consell Assessor i Grup Nuclear Impulsor 

- 27 de març: reunió amb Consell Assessor, 

- 1 de setembre: reunió amb Grup Nuclear Impulsor, 

- 19 i 20 de novembre: reunió amb Consell Assessor i Grup Nuclear Impulsor, 

- 1 de desembre. Jornada iniciàtica amb Grup Nuclear impulsor. 

 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
 

- Jornada iniciàtica amb Grup Nuclear impulsor, 1 de desembre, VITEC (Falset). 

Veure document resum en Annex. 

- Assistència a Congressos i Seminaris 

o Congrés Universidad y Sociedad, Sevilla, 13 d’abril, 

o Jornada How can regional Smart Specialization Strategies suport 

innovation ecosystems and value chains?, Brussel·les, 15 d’octubre, 

o Seminari How to create a sustainable knowledge region, dins del 

Congrés ISOCARP, celebrat a Delft/La Haya/Rotterdam del 19 al 21 

d’octubre. 

o Jornada sobre Multilingüisme i Internalització, Universitat Jaume I,  

Castelló, 3 de desembre. 
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ACTIVITATS DE RECERCA 
 

- Elaboració del document base: identificació de Catalunya Sud com a Regió de 
Coneixement (Josep Maria Piñol), 
- Petició de l’estudi Universitat, innovació i desenvolupament regional a les 

comarques de Tarragona (Josep Oliveras), 

- Encàrrec dels documents següents, en preparació al tancament de l’exercici: 
o Inventari d’infraestructures de coneixement (Charo Romano), 

o Dades d’ocupació Catalunya Sud (Ferran Mañé). 

 

- Participació en projecte europeu de recerca: Preparació i presentació de 

sol·licitud de participació en el projecte europeu Responsible R&I Embedding 

(RESPONSE) sobre foment de la R+D responsable en la universitat i la 

societat. Presentada a la UE el 10 de setembre, a resoldre durant el primer 

trimestre de 2016.  

 

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA 
 

- Reunió amb Consell Assessor i Grup Nuclear Impulsor, 19 i 20 de novembre, 

Tarragona i Reus. 

- Establiment de contactes amb la regió de Tampere (Finlàndia) per una propera 

visita de benchmark durant el primer trimestre de 2016. 

 

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ 
 

- Presentació de la Càtedra al Centre de Lectura de Reus, 21 d’octubre, 

- Participació de la Càtedra a la Jornada sobre Multilingüisme i 

Internacionalització “Mirant més enllà dels 25 anys: una universitat sense 

fronteres culturals i lingüístiques”, Castelló, 3 de desembre. 

- Presentació de la Càtedra al Consell Social de la URV, 23 de desembre. 

- Publicació dels informes i estudis elaborats (en preparació). 

- Elaboració de la web de la Càtedra, amb l’adreça: 

http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/ 

 
 

http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/
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Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director 
de la Càtedra D’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martinde la Universitat 
Rovira i Virgili (URV). 

 

En relació a la memòria d’activitats corresponents a l’any 2015, d’acord amb el que 
preveu l’acord de la Sessió ordinària de 22 de desembre de 2014, del Consell de Govern 
de la URV per la qual es crea la Càtedra d'estudis jurídics locals Màrius Viadel i Martín, 
en la qual hi col·labora la Diputació de Tarragona,  

Que tenint com a objectiu fer la difusió del coneixement i de la innovació en el món 
local, en particular, en matèria de dret, gestió i hisenda locals, amb especial 
transparència per al territori del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, com a marc 
idoni per vehicular les actuacions que es desenvolupin en virtut del conveni que la crea; 
les quals es fonamenten bàsicament en l'organització d'activitats de formació, recerca, 
transferència de coneixements, reflexió, creació d'opinió i divulgació en els àmbits 
citats relatius especialment a l'àmbit local. 

Que essent la seva finalitat promoure la difusió de coneixement especialitzat relacionat 
amb el dret local per afavorir un millor funcionament de les administracions locals i 
augmentar el benestar dels ciutadans. 

 

Informa 

 

Que durant l’any 2015, la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin 
(CEJUL) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha desenvolupat les següents activitats: 

 
- Formació especialitzada 
 

 Organització del Fòrum d’actualització en Dret Local. Seminari de Dret Local, VI 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 19 de desembre de 
2014 i va finalitzar el 11 de juny de 2015, amb un programa de 7 sessions  (35 hores 
lectives) i 87 alumnes matriculats. 
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 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 (cursos 2014-
2015 i 2015-2016). 

 
 Suport a la impartició de les assignatures Dret Local i Règim jurídic de l’ordenació del 

territori i dret urbanístic del Grau de Dret de l’URV (cursos 2014-2015 i 2015-2016). 
 

 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 (V edició 2015). 
 

 Organització de les II Jornades d’estudi L’organització Territorial a Catalunya: 
perspectives de  futur. 5 anys després, estat de la qüestió. Celebrades a La Canonja, el 
19 d’abril de 2015 i a La Pobla de Mafumet, el 26 d’abril de 2015. 
 

 Col·laboració en l’organització de la Jornada sobre el nou procediment administratiu 
comú de les Administracions públiques, celebrat l’Aula magna de la Facultat de Dret de 
la UAB, el 15 de desembre de 2015.  
 

 Direcció i participació al Congreso internacional “Patrimonio cultural material e 
inmaterial”. Celebrat a Santiago de Compostela-Braga el 5-6 de novembre de 2015.  
 

 Suport a la impartició del Mestratge en gestió i dret local, VI edició, organitzat per 
l’EAPC, URV, UAB, UdG i UdL (2014-2017). 

 
- 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 2014-2015 i 2015-
2016). 

 
 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), 
Els plans de protecció civil als ens locals (Miquel Vendrell, dir. Josep Ramon Fuentes), El 
règim jurídic de l’habitatge a Catalunya (Carles Sala, dir. Josep Ramon Fuentes), 
L’organització d’una estructura complexa organitzativa local per a la prestació dels serveis 
públics: el cas de Reus (Carles Salas, dir. Josep Ramon Fuentes); De escribanos a secretarios, 
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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); Protección del patrimonio histórico artístico y desarrollo urbanístico sostenible 
(Mari Cruz Gallardo Ruiz, 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); El règim jurídic de l’energia eòlica (Antoni Gifreu Font, 
dir. Josep Ramon Fuentes); Les centrals de compres a la legislació de contractació del sector 
públic (Carme Juncosa Vidal, dir. Josep Ramon Fuentes).  
 

 Tesis defensades: La organización territorial y la planta municipal catalana en el marco de la 
reforma legal del régimen local  (Xavier Forcadell, dir. Judith Gifreu); Mecanismos y técnicas 
de mejora de la calidad en la Administración local (Pere Espaulella Afán de Rivera, dir. Judith 
Gifreu); 
 

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

 
- Transferència de coneixements 
 

 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 
 

 CASADO CASADO, L., “Environmental protection as an exception to the freedom of 
establishment and the freedom to provide services in the European Unión”, Review of 
European, Comparative & International Environmental Law, Vol. 24, Issue 2, July 2015, 
pp. 209-222. DOI: 10.1111/reel.12110. ISSN: 2050-0386/ 2050-0394 (on line).  

 CASADO CASADO, L., “El silencio administrativo en los recursos administrativos: el 
alcance del efecto positivo del doble silencio en el recurso de alzada”, Revista Española 
de Derecho Administrativo, núm. 172, 2015, PP. 271-316. ISSN: 0210-8461. 

 CASADO CASADO, L., “Veinte años del Jurado de Expropiación de Cataluña: balance y 
perspectivas”, Quaderns de Dret Local, núm. 39, 2015, pp. 63-106. ISSN: 1695-8438. 

 CASADO CASADO, L., “Las competencias ambientales de las entidades locales: luces y 
sombras tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 32, dedicado a 
Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (II), 2015 (en premsa). ISSN: 1695-2588. 

 CASADO CASADO, L., “El Dret ambiental a Catalunya”, Revista Catalana de Dret 
Ambiental, vol. 6, núm. 1, 2015. ISSN: 2014-038X (www.rcda.cat). 
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 CASADO CASADO, L.; FUENTES GASÓ, J. R.; “Administración local: incertidumbre 
sobre el alcance de las competencias ambientales”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (coord.), 
Observatorio de Políticas Ambientales 2015, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 
583-634. 

 CASADO, L., “Legal Approaches for a Sustainable Water Management”, a “Country 
Report Spain” (pp. 262-307), a KÖCK, W., BOVET, J., MÖCKEL, S., RATH, K., REESE, 
M., Rechtsvergleichende Studie zu Instrumenten eines nachhaltigen Landmanagements. 
Comparative Law Analysis on Instruments for Sustainable Land Management, HelmHoltz 
Zentrum Für Umweltforschung Ufz, Diskussionspapier Nr. 10, maig, 2015, pp. 278-285.  

 CASADO CASADO, L., Recensió del llibre dirigit per Ángel María Ruiz de Apodaca 
Espinosa, Régimen jurídico de la evaluación ambiental. Comentario a la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental (Aranzadi, Cizur Menor, 2014), publicada a la 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 170, 2015. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Càtedra de Dolor Infantil URV – Fundació Grünenthal va ser creada pel Consell de 

Govern de la Universitat el 16 de juliol de 2015 i presentada en societat el 17 de 

setembre de 2015. La Càtedra de Dolor Infantil URV – Fundació Grünenthal  es crea per 

a promoure l’estudi i el tractament del dolor infantil i és l’única d’aquestes 

característiques que existeix a l’estat espanyol, i de les poques al món que dediquen 

els seus esforços al dolor infantil. Compta amb un grup multidisciplinar de professionals 

preocupats i ocupats en la millora de la qualitat de vida dels joves amb dolor, i la de les 

seves famílies.  

La Càtedra de Dolor Infantil es desenvolupa i es concreta a partir de la feina realitzada 

a ALGOS, un grup d’investigació sobre el dolor vinculat a la Universitat Rovira i Virgili. La 

Càtedra de Dolor Infantil compta amb el finançament de la Fundació Grünenthal.  

La Fundació Grünenthal neix l'any 2000 amb l'objectiu d'apropar la realitat del dolor a 

tots els agents interessats. Millorar la qualitat de vida dels pacients amb dolor és la seva 

raó de ser. Les activitats de la Fundació Grünenthal es basen en el desenvolupament 

d'accions relacionades amb la investigació, la formació i la divulgació científica i social; 

fórmules per a reduir o eliminar els efectes negatius del dolor en la vida de les persones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundaciongrunenthal.es/grt-fundacion/164400031.jsp
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1.1 Missió i objectius 

La Càtedra de Dolor Infantil URV - Fundació Grünenthal la formen un grup 

multidisciplinar de professionals preocupats per millorar la qualitat de vida dels nens, 

adolescents i adults joves amb dolor. 

El lema de la Càtedra és “Investigar, compartir, millorar”.  Doncs, en efecte, investigar 

és l'objectiu fonamental de la Càtedra de Dolor Infantil URV - FG i el que tracta 

és  canalitzar, promoure i liderar la recerca en dolor infantil. Investigar per conèixer, sí, 

per saber què i com fer-ho, però sempre amb la voluntat de compartir. A la Càtedra 

ambdós verbs, investigar i compartir, es conjuguen simultàniament. El progrés, científic 

o de qualsevol altra mena,  en bona mesura depèn de compartir les experiències i els 

coneixements. Els més grans avenços en l'estudi i tractament del dolor, de fet, són fruit 

de la col·laboració de múltiples agents i actors.  

Encara que investigar i conèixer pel simple plaer de fer-ho no és l’objectiu de la Càtedra. 

El què es pretén és contribuir a millorar la qualitat de vida dels joves i la de les seves 

famílies. Aquesta és la voluntat i compromís de la Càtedra i aquí hi ha la màxima que 

guia les seves accions: millorar la qualitat de vida dels nens i joves amb dolor crònic (i la 

de la seva família) és possible. Els esforços de la Càtedra van dirigits a tal fi.  

No obstant, el compromís de la Càtedra és contribuir a millorar el coneixement sobre 

el dolor i els seus efectes en les persones. Així doncs, la Càtedra vol col·laborar també  

en aquelles iniciatives que tinguin per objectiu l’estudi i el tractament del dolor, encara 

que no estiguin dirigides exclusivament a la població infantil.  
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Són objectius específics de la Càtedra: 

 Promoure, facilitar i recolzar la investigació especialitzada en dolor infantil. 

 Incentivar i ajudar a buscar finançament per a programes de recerca, docents o 

aplicats sobre dolor infantil. 

 Promoure la col·laboració amb altres centres, ja sigui facilitant l'intercanvi 

d'experiències i professionals o bé promovent accions conjuntes, augmentant la 

massa crítica d'experts per a emprendre accions de major abast. 

 Impulsar la formació de professionals sobre dolor infantil, creant tant programes 

de formació (presencial o virtual) específics com jornades científiques 

periòdiques, amb la participació dels millors possibles. 

 Afavorir iniciatives que ajudin a la sensibilització dels professionals i la població 

en general, davant el problema de dolor infantil. 

 Oferir la millor assistència sanitària i humana a qui ho necessiti.  
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2. RECERCA 

 

La recerca és el pilar fonamental de la Càtedra.  

 

Actualment hi ha 5 projectes que es vehiculen des de la Càtedra, relacionats amb 

l’avaluació i tractament del dolor infantil. Aquests projectes compten amb el suport 

econòmic de diferents agents, tan públics com privats: Fundació Grünenthal, Obra Social 

de Caixa Bank, Ministerio de Economía y Competitividad i Universitat Rovira i Virgili. 

Tanmateix, es compta amb l’ajuda i suport de subjectes particulars interessats en ajudar 

a assolir els objectius de la Càtedra, que hi contribueixen amb les seves donacions.  

 

Els projectes actualment en marxa són:  

 

- Fibroline 

FIBROLINE és un projecte que desenvolupa un programa d’intervenció cognitiva 

conductual (TCC) per a la fibromiàlgia en adolescents i adults joves, auto administrat 

mitjançant tecnologia mòbil intel·ligent. L’objectiu principal és comprovar si aquest 

tractament és eficaç per a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.  

 

- Tractament cognitiu - conductual del dolor crònic en nens i adolescents 

S’ofereix un tractament psicosocial per a joves amb dolor crònic que es va 

desenvolupar gràcies a un ajut concedit per la Fundació de La Marató de TV3 en la 

convocatòria de l’any 2006, i que després s’ha mantingut gràcies al suport d’un 

projecte de recerca finançat per l’Obra social Caixabank i a les aportacions de 

persones interessades en ajudar a millorar l’atenció que reben els joves amb dolor 

crònic i les seves famílies.  El tractament es basa en tècniques cognitivo-conductuals, 

i té com objectiu ajudar a reduir el dolor i altres problemes relacionats, com el 

malestar emocional o la interferència del dolor en les activitats quotidianes.  
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- Dolor post-quirúrgic en nens i adolescents 

L’objectiu de l’estudi és analitzar quins factors poden influir en el manteniment del 

dolor després d’una operació quirúrgica, més enllà del què es podria esperar. La 

informació recollida servirà per a desenvolupar programes de prevenció secundària  

del dolor i la discapacitat crònics a la població associats a intervencions quirúrgiques.    

 

- Neurofeedback per al tractament del dolor crònic  

El neurofeedback és un dels tractaments neuromoduladors que ha mostrat bons 

resultats en el tractament del dolor crònic en adults, però es desconeix com i sí 

podria funcionar en els joves. Amb aquest projecte es pretén avaluar i comparar els 

efectes de diferents protocols de neurofeedback en la intensitat del dolor, i d’altres 

variables relacionades, en la població juvenil amb dolor crònic. 

 

- Educad@ol 

L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar i contrastar l’eficàcia d’un 

programa d’ajuda a distància, administrat a través de dispositius mòbils intel·ligents, 

per a millorar el maneig del dolor crònic infantil en el context educatiu.  
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3. ACTIVITATS 
 
3.1 Creació i presentació de la Càtedra de Dolor Infantil 

 
La Càtedra de Dolor Infantil URV – Fundació Grünenthal neix el 17 de setembre de 

2015 amb la signatura d’un acord de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i 

la Fundació Grünenthal. Aquesta iniciativa és pionera a l’estat espanyol i una de les 

poques que existeixen en el món adreçada, específicament, a la recerca sobre dolor 

infantil.  

 

La accions de la Càtedra giren al voltant del  lema “Investigar, compartir, millorar”;  es 

pretén desenvolupar múltiples activitats relacionades amb la recerca, la transferència 

de coneixements i la sensibilització social, alhora que es contribueix a la formació de 

professionals sanitaris i l’impuls de noves iniciatives per atendre a nens i adolescents 

amb dolor crònic.  

 

Moment de la signatura d’acord de col·laboració entre URV i Fundació Grünenthal (Foto: URV) 
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Una de les principals reivindicacions de la 

Càtedra de Dolor Infantil té a veure amb la 

implementació de programes 

interdisciplinars que pugin garantir una 

atenció continuada i sistemàtica d’aquesta 

població, per això la feina col·laborativa 

amb els professionals sanitaris és 

primordial. Des de la direcció de la càtedra 

es planteja que “el veritable progrés 

s’aconseguirà quan tots els agents amb possibilitat d’influir en les pràctiques sanitàries 

siguin conscients que el dolor crònic és un greu problema de salut, també en la 

població infantil, amb importantíssimes repercussions a tots els nivells “.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jordi Miró, director de la Càtedra de Dolor Infantil  

(Foto: URV) 
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4. DIVULGACIÓ 
 

Des de la Càtedra de Dolor Infantil s’entén que una tasca fonamental és divulgar els 

resultats de la recerca i de com aquests poden contribuir a millorar les pràctiques 

clíniques, i així la qualitat de vida de les persones.   

 

Per aquest motiu, la Càtedra participa a ComCiència, un nucli d’agents que lidera la 

comunicació científica a la Universitat Rovira i Virgili, en cinc àmbits estratègics del 

coneixement com són: Nutrició i Salut, Química i Energia, Turisme, Patrimoni i Cultura i 

Enologia. Aquest fet facilita el canal de comunicació entre equips investigadors i públic 

especialitzat i/o generalista.  

 
 

4.2 La Càtedra a la premsa  
 

Els mitjans de comunicació són un altre altaveu i canal de divulgació amb els quals 

col·labora la Càtedra. 

En aquests tres mesos de 2015, des de la seva creació i presentació, la Càtedra de Dolor 

Infantil URV – Fundació Grünenthal ha generat 18 impactes en premsa; 5 dels quals en 

premsa en paper i 13 en premsa digital, amb un abast de 5.173.627 d’audiència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 

 

CÀTEDRA DOLOR INFANTIL URV – FUNDACIÓ GRÜNENTHAL 11 

 

 

Premsa en paper 

 

Premsa digital 

Titular Mitjà Tipus de mitjà Data 

Dolor crónico en la infancia: poco conocido, poco 
trabajo  

Infosalus.com 
Premsa 

Especialitzada 
17/10/2015 

Nace la Cátedra de Dolor Infantil Universidad Rovira i 
Virgili-Fundacion Grünenthal  

humania.tv Premsa General 18/09/2015 

La URV crea una cátedra de dolor infantil con la 
Fundació Grünenthal  

Europa Press Premsa General 17/09/2015 

Nace la Cátedra de Dolor Infantil Universidad Rovira i 
Virgili -Fundación Grünenthal  

te interesa.es Premsa General 17/09/2015 

Nace la Cátedra de Dolor Infantil Universidad Rovira i 
Virgili - Fundación Grünenthal  

elEconomista.es Premsa General 17/09/2015 

La URV crea una cátedra de dolor infantil con la 
Fundació Grünenthal  

20 Minutos.es Premsa General 17/09/2015 

La URV crea una cátedra de dolor infantil con la 
Fundació Grünenthal 

Gente Digital.es Premsa General 17/09/2015 

Una cátedra pionera de la URV busca aliviar a los 
pacientes de dolor infantil  

La Vanguardia.com Premsa General 17/09/2015 

La URV crea una cátedra de dolor infantil con la 
Fundació Grünenthal  

Lainformacion.Com Premsa General 17/09/2015 

La URV crea una cátedra de dolor infantil con la 
Fundació Grünenthal  

DiarideTarragona.com  Premsa General 17/09/2015 

La URV i la Fundació Grünethal posen en marxa una 
Càtedra per investigar el dolor infantil crònic  

ReusDigital.cat Premsa General 17/09/2015 

La URV i la Fundació Grünethal posen en marxa una 
Càtedra per investigar el dolor infantil crònic 

 

Vilaweb.cat Premsa General 17/09/2015 

La URV crea una càtedra de dolor infantil con la 
Fundació Grünenthal 

LaVanguardia 
Tarragona .com 

Premsa General 17/09/2015 

 

Titular Mitjà Tipus de mitjà Data 

Nace la Cátedra de Dolor Infantil Universidad Rovira i 
Virgili-Fundación Grünenthal 

MI PEDIATRA 
Premsa 

Especialitzada 
01/11/2015 

Nace la primera Cátedra de Dolor Infantil GACETA MÉDICA 
Premsa 

Especialitzada 
21/09/2015 

Càtedra de Dolor Infantil a la URV 
GACETA MÉDICA 
(Edició Catalana) 

Premsa 
Especialitzada 

21/09/2015 

Cátedra de Dolor Infantil 
DIARIO LANZA 
CIUDAD REAL 

Premsa General 19/09/2015 

Una iniciativa que prevé mejorar la calidad de vida de 
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http://www.lavanguardia.com/vida/20150917/54436597542/una-catedra-pionera-de-la-urv-busca-aliviar-a-los-pacientes-de-dolor-infantil.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150917/54436597542/una-catedra-pionera-de-la-urv-busca-aliviar-a-los-pacientes-de-dolor-infantil.html
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http://www.diaridetarragona.com/tarragona/48130/la-urv-crea-una-catedra-de-dolor-infantil-con-la-fundacio-gr%C3%BCnenthal
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http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20150917/54436602648/la-urv-crea-una-catedra-de-dolor-infantil-con-la-fundacio-grunenthal.html
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20150917/54436602648/la-urv-crea-una-catedra-de-dolor-infantil-con-la-fundacio-grunenthal.html
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43007 Tarragona (Catalunya, Espanya) 
Telèfon: 977 55 81 79 
Fax: 977 55 80 88 

 
 
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ 
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Carretera de Valls, s/n 
43007 Tarragona (Catalunya, Espanya) 
Telèfon:  977 55 86 58 
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https://www.youtube.com/channel/UC0wPBuPYoTaWnoDCjqETtGg
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MEMÒRIA	DE	LA	CÀTEDRA	JOSEP	ANTON	BAIXERAS	 
DE	PATRIMONI	LITERARI	CATALÀ		

DE	LA	UNIVERSITAT	ROVIRA	I	VIRGILI	
	

ANY	2015	
 
 
PRESENTACIÓ 
 
La  Càtedra  Josep  Anton  Baixeras  de  Patrimoni  Literari  Català  té  com  a  objectius  la 
conservació de  la memòria,  l’estudi  i  la divulgació de  l’obra  i  la personalitat de Josep 
Anton  Baixeras  i,  per  extensió,  dels  escriptors  lligats  al  Camp  de  Tarragona,  com  a 
element  clau  d’interacció;  la  promoció  de  la  recerca  i  la  divulgació  de  l’estudi  de 
diversos aspectes del patrimoni literari català des de diferents perspectives i èpoques; i 
la projecció internacional del patrimoni literari català mitjançant instruments específics 
d’investigació i divulgació. 
 
Creada gràcies a un conveni entre  la Universitat Rovira  i Virgili  i  la Fundació Privada 
Mútua  Catalana  el  mes  d’octubre  de  2015,  la  Càtedra  ha  dut  a  terme  una  sèrie 
d’activitats  que  se  situen  en  tres  àmbits  principals:  la  divulgació,  la  recerca  i  la 
transferència. 
 
ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ 
 
La divulgació ha estat una eina  indispensable per garantir unes activitats dedicades a 
l’estudi  i  la projecció de  la  literatura de qualitat  i proximitat. S’han dut a termes  les  I 
Jornades de la Càtedra, dedicades a l’escriptor i polític tarragoní Josep Anton Baixeras. 
 
L’acte d’inauguració de la Càtedra es va celebrar el dimecres 18 de novembre de 2015 
a  les 5 de  la tarda, amb  la  intervenció de  la Dra. Carme Oriol, directora de  la Càtedra 
Josep  Anton  Baixeras;  el  Dr.  Jordi  Tous,  vicerector  d’Universitat  i  Societat;  i  el  Dr. 
Ramon  Marrugat,  en  representació  de  la  Fundació  Privada  Mútua  Catalana.  A 
continuació es va donar pas a  la conferència  inaugural “El català  i  les altres  llengües 
romàniques”, a càrrec del Dr. Joan Veny, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2015. 
 
El segon dia de les jornades, dijous 19 de novembre, es van realitzar les conferències: 
“L’espai  postmodern:  les  cases  dels  escriptors”,  pronunciada  pel Dr.  Enric  Balaguer, 
Director de  la Càtedra Antoni Miró de  la Universitat d’Alacant; “I també un bon amic 
de  Goethe  i  Heine,  entre  d’altres”,  a  càrrec  del  Dr.  Jordi  Jané,  professor  de  la 
Universitat Rovira  i Virgili;  i  “Joves,  Internet  i  telèfons mòbils:  reptes educatius  a  la 
societat del coneixement”, exposada per la Dra. Mar Camacho, de la Universitat Rovira 
i Virgili. La presentació dels conferenciants va anar a càrrec del Dr. Emili Samper, tècnic 
de recerca de l’Arxiu de Folklore de la Universitat Rovira i Virgili. 
 

Càtedra	Josep	Anton	Baixeras	de	Patrimoni	Literari	Català	
Departament	de	Filologia	Catalana	

Universitat	Rovira	i	Virgili	
	

Avinguda	de	Catalunya,	35		
43002	Tarragona	
Tel.	977299472 



El tercer  i darrer dia de  les Jornades, divendres 20 de novembre, es va  iniciar amb  la 
conferència de la Dra. Isabel Baixeras “El discurs abolicionista de l’Entesa dels Catalans. 
La  intervenció  de  Josep  Anton  Baixeras  al  Senat  el  28  de  desembre  de  1977”. 
Posteriorment,  i  com  a  clausura  de  les  Jornades,  va  tenir  lloc  la  taula  rodona 
“Antifranquisme  i activisme cultural a Tarragona”, amb  la participació de  la Sra. Rosa 
Maria Codines, d’Òmnium Cultural; el Sr. Enric Pujol, de Ràdio Tarragona; el Sr.  Jordi 
Piqué,  del  Servei  d’Arxiu  i  Documentació Municipal  de  Tarragona,  i  el  Dr.  Ramon 
Marrugat, Patró de  la Fundació Privada Mútua Catalana  i  llibreter de  la Llibreria de  la 
Rambla. Va moderar  la  taula  rodona  la Dra. Montserrat Corretger, de  la Universitat 
Rovira i Virgili. 

 
ACTIVITATS DE RECERCA 
 
Durant  l’any  2015  s’han  pressupostat  dues  beques  “Josep  Anton  Baixeras‐Fundació 
Mútua  Catalana”,  adreçades  a  alumnat  estranger  i  autòcton  interessat  a  cursar  els 
estudis de doctorat al Departament de Filologia Catalana de la URV. Les dues beques, 
convocades l’any 2016, han estat adjudicades a dues estudiants que realitzaran la tesi 
doctoral a la Universitat Rovira i Virgili. 
 
ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA 
 
S’ha publicat el número 4 de  la revista Estudis de Literatura Oral Popular / Studies  in 
Oral Folk Literature. Aquest número s’ha dedicat a  l’estudi de dos dels grans gèneres 
de  la narrativa folklòrica,  la rondalla  i  la  llegenda. Deu  investigadors hi han contribuït 
amb  articles  que  avancen  en  la  recerca  dins  d’aquest  àmbit  i  se  sumen  així  a 
l’homenatge  retut  a  Josep  Maria  Pujol  (Barcelona,  1947‐2012),  professor  de  la 
Universitat Rovira i Virgili, impulsor dels estudis de rondallística i un dels capdavanters 
en l’estudi de les llegendes (en particular, de les llegendes urbanes). 
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