
Càtedra URV-DOW de Desenvolupament Sostenible    
 
Càtedra pel foment de la transferència de coneixement i la innovació  
 
Campus Vila-seca 
C/ Joanot Martorell, 15 – 43480 Vila-seca (Tarragonès) 
Tel. 977 299 481 
desenvolupament.sostenible@urv.cat 
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html 
 
Dr. Òscar Saladié Borraz , director                                                        
 
 

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

Dow Chemical Iberica 
 

 
Principals activitats de generar i socialitzar el coneixement: 

• Desenvolupament del projecte MOUDS (Mòduls Universitaris en ciència del 
Desenvolupament Sostenible). Disponible a partir de la web de la càtedra i a la web: 
www.desenvolupamentsostenible.org (setembre 2017-juliol 2018) 

• Participació al programa “Fem recerca” de la URV. Taller Ethica. El joc de les finances 
ètiques, dirigit a estudiants de secundària (octubre-desembre 2017). 

• Patrocini de l’edició 2018 de la First Lego League: Hydrodynamics (desembre 2017) 

• Taller Ethica. El joc de les finances ètiques, dirigit a estudiants de la URV (curs 2017-2018). 

• Conferències URV realitzades en Instituts d’Educació Secundària (curs 2017-2018). 

• Patrocini de les XI Jornades sobre Química Verda (abril 2018)  

• Organització i patrocini del Curs Dow/ETSEQ (abril 2018) 

• Patrocini de la Fase Estatal de la 9a Olimpíada de Geografia (abril 2018) 

• Organització conferència del Professor Hieu Van Duong (Department of 
Environmental Sciences, Hue University of Science, Vietnam): Principals reptes 
ambientals a Vietnam (abril 2018) 

• Participació a la Universitat Catalana d’Estiu (juliol 2018; Manresa): Taula rodona 
sobre canvi climàtic i model energètic. 

 
 
Principals activitats de difusió i divulgació: 
 

• Organització del IX Concurs de Fotografia de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament 
Sostenible (abril de 2018). 

• Divulgació qüestions ambientals mitjançant articles d’opinió al Diari de Tarragona 
(curs 2017-2018). 

 

http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html
http://www.desenvolupamentsostenible.org/
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/W-Catedra_DOW_URV/JQV_2014.pdf
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/V_Concurs.html
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/V_Concurs.html


 
Càtedra Universitat URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació 
d’Empreses 
 
Càtedra pel foment de la transferència de coneixement i la innovació 
 
Campus Bellissens 
Av. de la Universitat, 1 – 43204 Reus 
Tel. 977 759 826 – Fax 977 759 810 
emprenedoria@urv.cat 
http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/index.html 
http://urvempren.cat/ 
                           
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

 
Consell Social de la URV  
Diputació de Tarragona 
 
 
ACC1Ó (delegació de Tarragona), Ajuntament d’Altafulla, Ajuntament d’Amposta, 
Ajuntament de Calafell, Ajuntament de Cambrils (Cambrils Emprèn), Ajuntament de Flix 
(Flix GIE),  Ajuntament de Gandesa,  Ajuntament de Móra la Nova, Ajuntament de Reus 
(REDESSA), Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de 
Salou, Ajuntament de la Selva del Camp, Ajuntament de Tarragona (Tarragona Impulsa), 
Ajuntament de Torredembarra, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de Valls (IMDL 
Vallsgenera), Ajuntament de Vandellós-Hospitalet de l’Infant (IDETSA), Ajuntament de 
Vandellós-Hospitalet de l’Infant (IDETSA), Ajuntament del Vendrell (l’EINA), Ajuntament 
de Vila-seca, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Tortosa, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls, Confederació 
Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), Consell Comarcal baix Ebre (Baix Ebre 
Innova), Consell Comarcal Baix Penedès, Consell Comarcal Conca Barberà (Concactiva), 
Consell Comarcal del Priorat, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Consell Comarcal de la 
Terra Alta, Creu Roja (Delegació de Tarragona), Fundació Formació i Treball, Jove Cambra 
Internacional de Catalunya (JCI), Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), Seniors 
Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) 
 
 
Principals activitats de generar i socialitzar  coneixement: 
 
- Seminari “L’aventura d’emprendre” amb Jordi Barrés el 14/09. 
- Curs “Eines i metodologies per a l’emprenedor actual” a Reus del 27/09 al 31/10. 
- Programa InJUè Challenge a 9 instituts de la demarcació de Tarragona de novembre a maig. 
- Curs “Itinerari d’autoconeixement cap a l’èxit empresarial i professional” a Tarragona del 
17/10 al 21/11. 
- Taller “Orientar-se a la productivitat i a la consecució de resultats empresarials” amb Gerard 
Isern el 25/10. 
- Curs “Eines pràctiques per defensar el teu projecte: Influència i Persuasió” a Calafell els 14 
i 16/11. 
- Seminari “Fiscalitat per a cooperatives” amb Sabrina Ejarque el 14/12. 

mailto:emprenedoria@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/index.html


- Formacions a les 10 start-up de l’Acceleradora Ebre Up com a les de l’Acceleradora Camp 
Tgn Up de febrer a setembre. 
- Participació al programa de Creixement Empresarial per a empreses de maig a juny. 
 
S’han celebrat unes 77 reunions de treball amb 63 emprenedors, possibles emprenedors i 
empreses ja constituïdes (Revisió plans de negoci, identificació riscos i oportunitats, recerca 
d’un model econòmica i financerament sostenible. Utilització del networking). 
 
 
 
Principals activitats de difusió i divulgació: 

 
- Col·laboració amb la Diputació de Tarragona per als V Premis Emprèn en el comitè 
d’avaluació dels projectes participants al concurs. 
- Dimarts Emprenedor “Vine que t’ho explico! Eines per treballar el nostre discurs en 
escena” amb Ana González el 18/07. 
- 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. 
- Dimarts Emprenedor “La transformació del sector del càmping: innovació o oblit” amb 
una taula rodona el 26/09. 
- Dimarts Emprenedor “Posicionament a les xarxes” amb Oscar Rodríguez el 10/10. 
- IV Jornada “Cooperativisme i economia solidària” el 19/10. 
- Dimarts Emprenedor “Pacte de la Reforma Horària: Objectiu 2025” amb Fabian Toledano 
el 28/11. 
- III Jornada d’Emprenedoria Social a Reus el 13/12. 
- Dimarts Emprenedor “Una experiència d’emprenedoria científica a la URV” amb Josep 
Maria Gastó el 19/12. 
- III convocatòria dels Premis al Millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme al gener 
2017. 
- Conferència “La subhasta judicial: crònica d’una mort anunciada” amb les fundadores de 
Litigest el 13/03. 
- Jornada d’Economia Circular i Emprenedoria Juvenil a Tarragona el 11/05. 
- Assessorament d’Emprenedoria en el BizBarcelona el 31/05. 
- 2 edició del Concurs Pitch & Win dintre del marc de la jornada del Dia de l’Emprenedoria 
del Sud de Catalunya. 
- 5è Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya a Reus el 14/06. 
 
Impactes en premsa:  
 
 
15 Articles 
 
Xarxes: 
- Facebook 
- Twitter 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/urv.empren
https://twitter.com/URVempren


 
 
 
Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades  
 
Càtedra pel foment de la transferència de coneixement i la innovació     
 
Campus Sescelades  
Av. dels Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona  
Tel. 977 558 270 – Fax 977 559 710  
unescoprivacychair@urv.cat 
http://unescoprivadesa.urv.cat/ 
 
Dr. Josep Domingo Ferrer, director 
 
  
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

UNESCO 
 
Principals activitats de generar i socialitzar el coneixement 
 
 

• Publicació de 26 articles en revistes ICI JCR 
• Publicació de 16 articles en congressos 
• Publicació de 10 capítols de llibre 
• Publicació d’un llibre internacional com a autors 
• Publicació d’un llibre com a editor 
• Presentació de 4 tesis doctorals 
• Publicació de 10è volum de la revista científica Transactions on Data Privacy. 

 
 
Principals activitats de difusió i divulgació 
 
 

• Impartició de 10 tutorials internacionals sobre privadesa (European Institute for 
Theoretical Neuroscience (EITN), Paris; Central European University, Budapest, 
Hungary; Col·legi d'Economistes de Catalunya, Reus; Huawei Headquarters, 
Shenzhen, China; Université du Québec a Montréal, Canada; University of 
Newcastle, Newcastle, Australia; School of Information Technology, University of 
Sydney, Australia; IDP 2017, Barcelona; Fondation Brocher, Hermance, Geneva, 
Switzerland; I Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya, Barcelona). 

• Impartició de 4 conferències invitades (European Institute for Theoretical 
Neuroscience (EITN), Paris; Justice in Big Data: When Theory meets Practice, 
Central European University, Budapest, Hungary; Privacy Engineering Research and 
the GDPR: a Trans-Atlantic Initiative, Leuven, Bèlgica; 13th International 
Conference on Internet, Law and Politics - IDP 2017, Barcelona). 

mailto:unescoprivacychair@urv.cat


• Coorganització directa de dos congressos (Joint UNECE/Eurostat Work Session on 
Statistical Data Confidentility, Skopje, Macedònia; Data Privacy Management 
International Workshop, Oslo, Noruega). 

• Participació en el comitè de programa d’11 congressos internacionals de seguretat i 
privadesa. 

• Acords de patrocini de 4 congressos (PAIS 2017, MDAI 2017, DPM 2017, UNECE 
2017). 

 
 
 
 
 
 
Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació 
 
Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació  
 
Campus Catalunya 
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona 
Tel. 977 558 532 
http://www.urv.cat/catedres/catedra_comunicacio/index.html 
http://www.comunicacio.urv.cat/ 
 
Dr. Jordi Farré Coma, director 
                                                                      
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

Repsol Petróleo, SA 
 
Principals activitats de generar i socialitzar el coneixement: 

MASTERDEC és un màster universitari oficial de la Universitat Rovira i Virgili impulsat pel 
Departament d’Estudis de Comunicació, i des de els seus inicis, compta amb el patrocini de 
la Càtedra d’Excel·lència en Comunicació URV/Repsol, la qual dóna també suport al grup 
consolidat d’investigació ASTERISC. La particularitat del màster es fonamenta amb 
l’experiència  MASTERDEC  basada en la internacionalització i la personalització. Aquest 
programa formatiu està enfocat a la gestió estratègica de la comunicació a les organitzacions, 
institucions i empreses i es troba molt alineat amb les activitats que Repsol duu a terme en 
l’àmbit de la comunicació i l’encaix de les seves accions en el territori. 
 
CATALAN JOURNAL OF COMMUNICATION AND CULTURAL STUDIES és una 
revista acadèmica de prestigi, semestral i interdisciplinar, que es publica des del Departament 
dels Estudis de Comunicació per l'editorial britànica Intellect. La Càtedra ofereix suport a la 
CJCS a través de la subvenció de despeses de correcció dels originals anglesos. També 
compra alguns exemplars que la direcció de la revista distribueix en accions promocionals i 
de cortesia entre investigadors i professionals de la comunicació. El logotip de la Càtedra 
apareix tant en la contraportada de tots els números de la revista des de la seva posada en 
marxa al 2009 com també en el seu bloc i les xarxes socials. Aquesta revista esdevé una 
plataforma per donar visibilitat a l’excel·lència internacional de la comunicació que es genera 
des de la URV i sota l’aixopluc de la Càtedra Repsol.  

http://www.urv.cat/catedres/catedra_comunicacio/index.html


 
SEMINARIS I CONFERÈNCIES de formació relacionades amb pràctiques 
d'excel·lència comunicativa, a càrrec de professionals i experts de primera línia, adreçats a 
l'alumnat de grau i de doctorat i a investigadors de la URV.  

Principals activitats de difusió i divulgació: 

DIVULGACIÓ DELS 10 ANYS DE DIÀLEG I COMPROMÍS: Durant aquest any 
acadèmic s’ha fet difusió de la celebració dels 10 anys del naixement de la Càtedra amb 
l’organització d’actes commemoratius amb l’edició d’un tríptic i una jornada duta a terme al 
Paranimf de la URV el 18 d’abril. En motiu de la rellevància d’aquesta trajectòria es va 
comptar amb una conferència de Lluís Foix així com també es va procedir a la signatura de 
renovació del conveni de col·laboració URV/Repsol per estendre la continuïtat de la Càtedra 
d’Excel·lència de Comunicació per tres anys més, fins el 2020. 

PREMIS I CONFERÈNCIES: La Càtedra ha pres part en el jurat dels XXX premis de 
periodisme Mañé i Flaquer de Torredembarra. S’ha donat suport també com en altres anys a 
l’Experiència de Periodista, organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, de la 
demarcació de Tarragona.    
 
FESTA DE PROMOCIÓ 2014-2018: com cada any la Càtedra patrocina la celebració de les 
promocions graduades en els nostres Estudis que enguany tindrà lloc el 25 de maig al Palau 
Firal i de Congressos de Tarragona, amb una afluència pel capbaix de 500 persones.  
 
 
 
 
Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial 
 
Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació 
 
Campus Bellisens 
Av. de la Universitat, 1 – 43204 Reus 
Tel. 977 758 905 – Fax 977 759 810 
innovacio.empresa@urv.cat 
http://www.urv.cat/catedres/innovacio_empresarial/ 
 
Dra. Mercedes Teruel Carrizosa, directora 
 

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

Diputació de Tarragona     
 

Principals activitats de generar i socialitzar el coneixement: 

1. Seminaris del Departament d’Economia de la URV amb col·laboració  

• 13 de febrer 2018: Seminari d’Alessio Moneta (junt amb Alex Coad i 

Tommasso Ciarli) amb “Exporting and productivity as part of the growth 

mailto:innovacio.empresa@urv.cat


process: Results from a structural VAR”. Sala de Graus de la Facultat 

d’Economia i Empresa. 

• 13 de febrer 2018: Curs “Causal analysis within the framework of structural 

autoregressive models” per Alessio Moneta (Scuola Superiore Sant’Anna). 

Aula 0.7 Facultat d’Economia i Empresa. 

• 26 d’abril 2018:  Simposi d’economia “e-esports: Quan un videojoc passa a 

ser un negoci de masses”. Acte co-organitzat amb el departament 

d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa (URV). Va comptar amb 

la presència de Carles Murillo, Catedràtic d’Economia Aplicada (UPF), Jordi 

Roquer i Dorca, Conseller Delegat de l’agència de comunicació i 

esdeveniments SevenMila. Domingo Garcia (Responsable competicions 

Nàstic eSports), José M. Andreu (Director Màrqueting  i Marca Nàstic), 

Andoni Payo ( jugador del Movistar Riders), Malix (jugador del Nàstic 

eSports)   

2. Docència  relacionada en la innovació 

• Docència de l’assignatura obligatòria Innovació en un Entorn Global de 

3 C.A. com a part del Màster de Mercats Internacionals, impartida a la 

Facultat d’Economia i Empresa durant el curs 2017-18 en llengua 

anglesa. 

• Docència de l’assignatura obligatòria sobre Innovació i Canvi Tecnològic 

de 6 C.A en el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, impartida a 

la Facultat d’Economia i Empresa (Reus)  i en el Campus Terres de 

l’Ebre durant el curs 2017-18. 

• Docència relacionada amb la innovació en el IV curs del Màster 

d’Emprenedoria i Innovació a la FEE de la URV durant el curs 2017-18. 

• Assignatura Economia de la Innovació i Sistemes d’Innovació (6 C.A.) 

• Assignatura Gestió de Projectes d’R+D+I (6 C.A.) 

• Assignatura Vigilància Tecnològica (3 C.A.) 

• Assignatura La Transferència Tecnològica (3 C.A.) 

• Assignatura Polítiques d’R+D+I (3 C.A.) 

• Assignatura Innovació Tecnològica (3 C.A.) 

• Assignatura Experiències en Centres Tecnològics (3 C.A.) 

 



 
Principals activitats de difusió i divulgació: 

1. Recerca (articles científics) 

 

• Arauzo, Josep Maria , Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2018): "The role of 

science and technology parks as firm growth boosters: an empirical analysis in 

Catalonia", Regional Studies, 52:5, 645-658 

• García-Quevedo, J. , Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2018): "Financial 

constraints and the failure of innovation projects", Technological Forecasting & 

Social Change, 127, 127-140 

• Elisenda Jové-Llopis Elisenda i Agustí Segarra-Blasco (2018): “Eco-innovation 

strategies: A panel data analysis of Spanish manufacturing firms”. Business Strategy 

and the Environnment, 1-12. 

• Segarra, Agustí , Arauzo, Josep Maria i Teruel, Mercedes (2018): "Innovation and 

geographical spillovers: new approaches and empirical evidence", Regional Studies, 

52:5, 603-607 

• Teruel, Mercedes i de Wit, Gerrit (2017): "Determinants of High-Growth Firms: 

Why Do Some Countries Have More High-Growth Firms than Others?", in 

Bonnet, Jean , Dejardin, Marcus i Garcia Perez de Lema, Domingo (eds.) Exploring 

the Entrepreneurial Society: Institutions, Behaviors and Outcomes, Edward Elgar,  

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí (2017): "The Link between Gender Diversity and 

Innovation: What is the Role of Firm Size?” International Review of 

Entrepreneurship, 15(3), 319-340. 

 

2. Recerca (working papers) 

 

• Méndez, Carles i Teruel, Mercedes (2018): “To acquire or not to acquire: Mergers 

and Acquisitions in the Software Industry”, Wp URV n.14-2018, ISSN 1576-3382 

• Segarra, Agustí , Arauzo, Josep Maria i Teruel, Mercedes (2018): "Innovation and 

geographical spillovers: new approaches and empirical evidence", Wp URV n.15-

2018, ISSN 1576-3382 

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí (2018): Gender diversity, R&D teams and 

patents: An application to Spanish firms, WP URV n.11-2018, ISSN 1576-3382 



 

3. Comunicacions en congressos internacionals 

 

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, “Gender Diversity, R&D teams and patents: An 

application to Spanish firms”, CONCORDi conference, Joint Research Center 

Sevilla (European Commission), 2017. 

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, “Gender Diversity, R&D teams and patents: An 

application to Spanish firms”, Workshop on Challenges for Innovation Policy, 

Reus, 2017. 

• Teruel, Mercedes, “¿Es necesario reindustrializar la Unión Europea?” en la jornada 

“Europa: Nuevos Tiempos ¿Nuevas Recetas?” a la Universidad de Castilla-La-

Mancha, abril 2018 

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, “Gender diversity, R&D teams and patents: An 

application to Spanish firms” en el Workshop “The Organisation, Economics and 

Policy of Scientific Research” (University of Bath, UK). Abril 2018 

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, “Gender diversity, R&D teams and patents: An 

application to Spanish firms” al Encuentro de Economía Aplicada (Universidad de 

Alcalá). Juny 2018 

• Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, “Gender diversity, R&D teams and patents: An 

application to Spanish firms” al DRUID Conference (Copenhagen). Juny 2018 

• Méndez, Carles i Teruel, Mercedes, “To acquire or not to acquire: Mergers and 

Acquisitions in the Software Industry” al Encuentro de Economía Aplicada 

(Universidad de Alcalá). Juny 2018 

 

4. Estudis (documents de treball) 

o Coll, E. (WP 2017): <<El rol de la creativitat en la creació d’empreses a 

Catalunya>>  

o Mendez, C. (WP 2018): <<Fusions i Adquisicions: El cas de la indústria del 

Software a Catalunya>> 

 

5. Premis WIPE 

Premi 2017 



• Elisenda Jové Llopis (URV - CREIP): “Eco-innovation strategies:a panel data 

comparison of Spanish service and manufacturing firms” 

• Sebastian Ellingsen (joint with O. Hernaes - Universitat Pompeu Fabra): “The 

Impact of Commercial television on Turnout and Public Policy: Evidence from 

Norwegian Local Politics” 

Premi 2018 

• Karen Miranda (URV - CREIP) “Growth, heterogeneous technological 

interdependence, and spatial externalities: Theory and evidence” (junt amb M. 

Manjón-Antolín i O. Martínez-Ibáñez)  

• Damián Tojeiro-Rivero (Universitat de Barcelona) “Does regional knowledge 

capacity mediate the acquisition of external knowledge?” (junt amb R. Moreno) 

 

 

6. Jornades realitzades per la Càtedra 

• Presentació de l’informe <<El rol de la creativitat en la creació d’empreses a 

Catalunya>> elaborat per Eva Coll, investigadora del Departament d’Economia de 

la U.R.V. 

• Conferència: <<El Museu Casteller de Valls: un exemple local de com la 

creativitat dóna valor afegit>> a càrrec d’Ignasi Cristià, escenògraf, 

dramaturg i productor audiovisual.    

• 4 d’abril del 2018. Presentació de l’informe << Fusions i Adquisicions: El cas de la 

indústria del Software a Catalunya>> Carles Méndez Ortega, investigador del 

departament d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa (URV). 

• 4 d’abril del 2018. Conferència: <<Exemples de M&A a Grupo Castilla>> per Carles 

Castilla i Javier Castilla, sots-director general i director financer de Grupo Castilla.  

• 4 d’abril del 2018. Conferència: <<La innovació i generació de coneixement d’un 

Clúster Tecnològic>> per Gabriel Domènech, director del Cluster TIC Catalunya 

Sud.  

• 24 de novembre del 2018. Organització en el Workshop internacional “Workshop 

on challenges of innovation policy. Com a Keynote speakers van ser Pierre Mohnen 

de la UNU Merit a la sessió inaugural amb el títol <<The role of innovation and 

management practices in determining firm productivity growth: in developing 



economies>> i a la cloenda amb Harald Oberhofer  de la Vienna University amb el 

títol <<The Econometrics of Innovation Policy Evaluation>>. 

 

7. Informes de conjuntura del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre 

Elaboració i presentació dels informes de conjuntura “L’economia del Camp de Tarragona 

i de les Terres de l’Ebre”: 

• Setembre 2017; Presentació del tercer informe de 2017 a la Cambra de Comerç, 

Indústria i Navegació de Tarragona 

• Desembre 2017: Presentació del quart informe de 2017 a la Cambra de Comerç i 

Indústria de Valls. 

• gener 2018: Presentació del primer informe de 2018 a la Cambra de Comerç, 

Indústria i Navegació de Reus. 

• Maig 2018: Presentació del segon informe de 2018 a la Cambra de Comerç, 

Indústria i Navegació de Reus. 

 

 

8. Assistència a Workshops i xerrades sobre R+D i innovació 

• Març 2017. Teruel, Mercedes; assistència al Workshop “Evaluación de políticas de 

I+D e innovación en España”, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, 

Madrid,. 

• Març 2017. Segarra, Agustí; Teruel, Mercedes i Jové, Elisenda; assistència i 

presentació a la sessió i tècnica “La Innovació empresarial: tres treballs de recerca 

aplicada”, IDESCAT, Barcelona. 

 

9. Accions per al foment de la innovació empresarial (visites i organitzacions 

d’events de divulgació) 

• Novembre 2018. VISITA i PARTICIPACIÓ A L’i-FEST amb estudiants del 

Màster d’Emprenedoria i Innovació i el Màster de Mercats Internacionals. 

• 16-18 de març 2018 : VISITA FIRA ALIMENTÀRIA  

• 18 d’abril2018: VISITA ICIQ (Institut Català d’Investigació Química) i CTQC 

(Centre Tecnològic de la Química a Catalunya).  

• 2 de maig 2018: VISITA FURV i Centre Tecnio.  
 



• 9 de maig 2018: VISITA Parc de recerca biomèdica de Barcelona.  
 

• 23 de maig 2018: VISITA a SEAT i Leitat  

 
• 14, 15  I 16 de novembre 2017: I Cicle d’economia i innovació, Lloc: Sala de 

Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. Retransmissió de les pel·lícules 

Margin Call, Temps Moderns i Steve Jobs.En l’acte es va a donar a conèixer les 

experiències de tres individus relacionats amb el món del cinema: 

o Daniel Villanueva, Director d’ECIR, Productor de TIME CODE 

o Antoni Badimon, Gerent de Rambla de Cinema de Cambrils i tot un 

referent de potenciació del cinema en la província de Tarragona 

o Jaume Ripoll, Creador de la Plataforma Filmin, guardonat amb els premis: 

Ciutat de Barcelona 2013 I Best Innovative Company, Premi Tendències 

2012 - El Mundo I Best New Company i Time Out Award 2011 I Best New 

Project 

 

• Realització d’un qüestionari sobre l’activitat innovadora de les empreses 

de l’economia del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 2017 

• Realització d’enquestes sobre l’estat de l’economia del Camp de 

Tarragona i les Terres de l’Ebre  

• Trobada amb les assessories, les consultories i els tècnics en general amb interès 

a assessorar empreses locals en matèria d’R+D+I. 

 

 
 
 

Càtedra Economia Local i Regional   
 
Càtedra pel foment de la transferència de coneixement i la innovació   
 
Campus Terres de l’Ebre  
Av. de Remolins, 13-15 – 43500 Tortosa 
Tel. 977 464 043 
economialocal@urv.cat 
http://www.urv.cat/catedres/economia_local_regional/ 
 
Dr. Juan Antonio Duro Moreno, director  
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

mailto:economialocal@urv.cat


 
Ajuntament de Tortosa 
Diputació de Tarragona  
Ajuntament Amposta  
 
 

Principals activitats de generar i socialitzar el coneixement: 

- Entitat Promotora VI Fòrum d’ocupació universitària, Tortosa, Campus Terres de l’Ebre, 
(maig 2018). 

- Organització IV Concurs de Fotografia de la Càtedra d’Economia Local i Regional per 

a la portada de l’Informe d’Economia Local i Regional Terres de l’Ebre 2017. 

 

Principals activitats de difusió i divulgació: 

 
- Realització i presentació pública Butlletins Trimestrals de Conjuntura Local de les Terres 

de l’Ebre: La Sénia (novembre 2017), Gandesa (febrer 2018) i Tortosa (maig 2018). 
 

- Realització i presentació pública Índex Semestrals del Clima Empresarial a les Terres de 
l’Ebre: Amposta (desembre 2017) i  Tortosa (maig 2018). 
 

- Realització i presentació (juliol 2018) de "Informe d'Economia Local i Regional de les 
Terres de l'Ebre. Any 2017".  

 
- Organització del seminari d’Eines tecnològiques per a la creació de destinacions turístiques 

intel·ligents,  28 de setembre de 2017. 

- Organització de la Conferència La planificació estratègica: Una eina per al futur de les ciutats 

(cas d’Ebrópolis), a càrrec del Sr Miguel Zarzuela, Coordinador General d’Ebrópolis i 

Mares Rodríguez, tècnic d’Ebrópolis, 17 d’octubre de 2017. 

- Organització de la Jornada Marques de ciutat i territori com a estratègies impulsores de 

desenvolupament, 24 d’octubre de 2017. 

- Realització i presentació de l’Informe de la xarxa de ciutats  a les Terres de l'Ebre, 6 de febrer 

de 2018.  

- Realització i presentació de l’Informe sobre demografia i atur a les Terres de l'Ebre, 3 de maig 

de 2018.  

 
 

 



 
Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural a la Mediterrània 

 
Càtedra pel foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades a 
problemàtiques socials  
 
Campus Catalunya 
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona 
Tel. 977 558 104  
cunesco.mediterrani@urv.cat 
http://unescomed.org 
 
Dr. Enric Olivé Serret, director 
Sílvia Monserrate Gómez, coordinadora 
 
 

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

UNESCO 
 
Principals activitats : 

 
 
Xarxes  
• EuroMed Permanent University Forum (EPUF)  
• International Advisory Council of WOCMES  
• Red Española de la Fundación Anna Lindh  
• European Academy of Religion  
• UNITWIN Network for Inter-Religious Dialogue and Intercultural Understanding  
• IEMed Board  
• CARDET Network on Migrants’ Integration  
• International Research Group for Culture and Dialogue. National University of 
Ireland, Galway Republic of Ireland  
• Institute of Middle and Far Studies of Jagiellonian University (Erasmus + proposal)  
• Avaluador Agenzia Nationale per la Valutazione dei Sistema Universitario e della 
Ricerca (ANVUR)  
• Avaluador AGAUR  
 
Formació  

• 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. Febrer-Març 2018  

mailto:cunesco.mediterrani@urv.cat


 
Recerca  

• Grup de Recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya UNESCOMED 2014 SGR 
1646.  
• Projecte “Dinámicas y Actores Transnacionales en la región MENA: Una 
Genealogía histórica de élites y movimientos sociales entre lo local y lo global (Projecte 
TRANSMENA), Coordinació UAB  
• Projecte SPIN_Sport for Inclusion Nº579630-EPP-1-2016-1-FR-SPO-SSCP. 
Coordinació Groupement Européen de Coopération Territoriale Pyrénées-Méditérranée  
• Projecte “Multillingualism: Empowering individual, Transforming Societies” AHRC 
Open World Research Iniviative. Coordinador University of Cambridge  
• Ajut ÈXIT URV “La dimensió espiritual: un nou horitzó per a la integració de la 
diversitat cultural i religiosa”  
• Ajut Erasmus Paris8  
• Learning to Live project.  
 
 

Projectes presentats a convocatòries  

• ICREA Senior – Prof Mohamed Kerrou  
• “Métropoles: crises et mutations dans l’espace euro-méditerranéen”. Projet 
TRANSPOL “Transitions démocratiques et politiques métropolitaines dans l’Espagne 
contemporaine” “Cross-spots culturali (crosSspot): Pensare il futuro dell’Europa contro 
l’euroscetticismo”  
• “The spiritual dimension: a new horizon for the integration of cultural and religious 
diversity_SPIRIT”, H2020 CULT-COOP-05-2017 Religious diversity in Europe – past, 
present and future  
• “The spiritual dimension: a new horizon for the cohesion of cultural and religious 
diversity_SPIRIT”, Recercaixa. Juliol 2017  
• “The spiritual dimension: a new horizon for the cohesion of cultural and religious 
diversity_SPIRIT”, Convocatòria Ajuts Afers Religiosos -AGAUR. Juliol 2017  
• Participació Jornades Diplocat. Barcelona, 11/06/17  
• Intervenció Colloque euro-méditerranéen: Reunir société civili, praticiens et 
chercheurs pour prévenir la radicalisation. Marseille, 3-5 Juliol 2017  
• Participació Reunió del Consell Consultiu de la Fondation Assemblée des citoyens 
et citoyennes de la Méditerranée. París, 6-7 Juliol 2017  
• Reunió Anna Lindh Foundation. Madrid, 13/09/17  
• Inauguració curs acadèmic i nomenament Professor Distingit. Tortosa, 22/09/17  
• Focus Meditarrania Swab. Barcelona, 28/09/17 – 01/10/17  
• Seminari Naming the Sacred. Jerusalem, 15-17/10/2017  
• Presentació conferència “Le décès des traités de Westphalie” a l’Université de Cluj-



Napoca. Cluj, 26/10/17  
• Seminari i sessió de cloenda (Erasmus + Sport). Mollet del Vallès, Novembre 2017  
• Seminari “Tres mirades sobre l’extremisme violent a Tunísia” a l’IEMed. Barcelona, 
25/01/18  
• Reunió projecte B.Link. Barcelona, 25/04/18  
• Curs de restauració de paper. Arxiu històric de Tarragona, 22/05/18  
• Reunió Euroregió i Generalitat per prospecció nous projectes de recerca. 
Barcelona, 24/05/18  
• Participació seminari Practicies sobre radicalitzacions. Brusel.les, 06/06/18  
• Reunió Consells Esportius de Catalunya. El Vendrell, 11/06/18  
• Sessió de treball materials pedagògics sobre migracions i refugiats Entre Terres. 
Barcelona, 12/06/18  
• Intervenció 60’ Tarragona Ràdio sobre la situació geopolítica al Mediterrani. 
27/06/18  
• Seminari IdeaBorn Civic Education for youth in the Mediterranean. Palau de 
Pedralbes – Barcelona, 28-29/06/18  
• Organització i intervenció en actes de sensibilització per a l’ajut dels refugitast 
sirians:  

-Conferència “Els refugiats sirians. Dels orígens del conflicte de Síria i l’actual procés 
d’acollida”, Bellpuig, Setembre 2017 
-Exposició fotogràfica Shuhud/Testimonis de l’artista siriana Carole Alfarah. IEMed, 
Barcelona, Octubre 2017 
-Xerrada de sensibilització Escola Mare de Déu de l’Horta d’Ivars d’Urgell. Març 2018  

   -Volta solidaria a l’Estany d’Ivars d’Urgell. Ruta interpretativa en un entorn natural per 
recaptar fons a favor de Pro Activa Open Arms i sensibilitzar a la població de la dramàtica 
situació que es viu actualment entorn al Mediterrani. Maig 2018 
https://youtu.be/7iQlq68w400 
 
Participació en tribunals de tesi: 

• Anna Marotta. Les sharia courts et l’application de la loi islamique en Europe: une 
analyse de droit comparé et géopolitique. Universitá di Napoli. Juliol 2017  
• Benet A Albertí Genovart. Universitat Illes Balears. Palma de Mallorca, 20/09/17  
• Oriol Martínez Peiruza. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 20/04/18  
• Kamal Ahmad Hassan Alzghoul. Universitat Illes Balears. Palma de Mallorca, 
10/07/18  
• Natalia Motos. El tractament de la mitologia en el Heavy Metal i els orígens de la 
performance a l' escenari.  
• 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”.  
• Nevena Markovic. Encoding the (In)Tangible Landscape(s): Poetics and Semiosis of 

https://youtu.be/7iQlq68w400


Space and Memory. Community as a Landscape of Intangible Heritage – Reflections from 
Serbia and Greece (Crete).  

 
 
 

 
Càtedra en Ciència i Humanisme  

 
Càtedra pel foment de la extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades a 
problemàtiques socials  

Campus Sescelades  
Av. Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona  
Tel. 977 559 687  
catedra.ch@urv.cat 
http://www.urv.cat/catedres/ciencia_humanisme/index.htm 

Dr. Alex Arenas Moreno, director  

 
 

 

Càtedra d’Inclusió Social 
 
Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials. 
 
 
Campus Catalunya 
Av. de Catalunya, 35 – 43002 Tarragona 
Tel.: 977 558 350 
cinclusiosocial@urv.cat 
http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/index.html 
 
Dra. Carme Borbonès Brescó, directora honorífica 
Dr. Àngel Belzunegui Eraso, director 
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

Fundación Endesa. 
Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
 

 

Principals activitats de generar i socialitzar el coneixement: 

http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/index.html


1. Encyclopédie des Migrants. Coordinació científica del projecte, presentat a la UE amb 
partenariat d'universitats franceses i espanyoles. Finalització del projecte: desembre de 2017. 
 
2. El pentecostalisme a Catalunya: anàlisi de la seva implantació en context migratori. 
Investigació finançada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya. Període 2017-2018. 
 
3. Projecte d'investigació "Consums de drogues i vulnerabilitats socials en adolescents", 
conjuntament amb el Medical Anthropology Research Center de la URV i l'Equip de 
Prevenció de les Addiccions de l'Ajuntament de Tarragona. Finançat pel Centre Reina Sofia 
d'Adolescència i Joventut. Finalització primer trimestre de 2018.  
 
4. Estudi sobre les condicions de vida de la població del Barri Antic de Valls, al costat del 
Pla d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Valls. Finalització primer trimestre de 2018. 
 
5. Taula de la pobresa energètica de Tarragona i Reus. Trobades periòdiques al llarg del curs 
2017-2018. Diferents seus dels ajuntaments de Tarragona i Reus. La Càtedra col·labora en 
aquesta Taula amb l’Ajuntament de Tarragona i l’Ajuntament de Reus, la Generalitat de 
Catalunya, l'Agència Catalana del Consum, l'Institut Català d'Energia, representants de les 
principals companyies subministradores d'energia (electricitat, gas), i la Càtedra UNESCO 
de Sostenibilitat, entre d'altres. 
 
6. Suport tècnic a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS). La Càtedra 
d'Inclusió Social segueix mantenint la col·laboració amb l'IMSS, de manera ininterrompuda 
des de l'inici de la seva creació, el 2011. Concretament, es realitzen tasques de suport tècnic 
i assessorament a l'Observatori Social de Tarragona. 
 
7. Elaboració de l'Informe “Diagnosi social a Catalunya. L'estat de la pobresa 2017”, 
encarregat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
8. Elaboració de l’Informe “Avaluació del Pla de Lluita contra la pobresa de la Generalitat 
de Catalunya 2017”, encarregat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
9. Elaboració de l’Informe "La Segregació escolar a Tarragona", encarregat per l'Institut 
Municipal d'Educació de Tarragona. Lliurament octubre 2017. 
 
10. Coordinació del Mòdul Jean Monnet "The challenges of the European Union in the 
social agenda: poverty, inequality and social inclusion" (Reference: 587861-EPP-1-2017-1-
ES-EPPJMO-MODULE). Erasmus+ Programme. Jean Monnet Activities Teaching and 
Research: Modules, Chairs and Centres of Excellence. 
 
11. Participació en el projecte de recerca finançat per RecerCaixa 2017-2019: “APPlying 
Mentoring: Innovaciones sociales y tecnológicas para la inclusión de las persones 
inmigrantes y refugiadas”, liderat per la Universitat de Girona.  
12. El director de la Càtedra ha estat seleccionat per la FECYT per a formar part de l’equip 
promotor per a l’assessorament al Parlament espanyol en matèria de ciència. 2018.  



13. Participació de la Càtedra a la Comissió Mixta de l'Observatori Català de la Pobresa i la 
Inclusió Social, en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
durant el curs 2017-2018. 
 
14. Participació en la Comissió de Desigualtats i Vulnerabilitat impulsada per la delegació 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Principals activitats de difusió i divulgació: 

1. Organització de la I Jornada d’Educació per a la Inclusió organitzada conjuntament amb 
la Fundació Estela. Aula Magna Campus Catalunya - URV. 29 de juny de 2018. Assistents: 
220. 
 
2. Organització de la reunió per participar en la proposta del curs per a persones amb 
diversitat intel·lectual. Curs organitzat per la Càtedra. Campus Catalunya. 2 de juny 2018. 
Assistents: 31.  
 
3. Participació com a ponent convidat al IV Simposi d’Actualització en Tabaquisme 
organitzada pel Col·legi de Metges de Catalunya i el Col·legi de Farmàcia de Catalunya. 
Lloc: Saló d’actes del Col·legi de Farmàcia de Tarragona. 24 de maig 2018. Assistents: 50.  
 
4. Participació al Fòrum Smart VI “Les addiccions tecnològiques, una problemàtica 
creixent entre adolescents”. Aula Magna Campus Catalunya. 18 d’abril 2018. Assistents: 
120. 
 
5. Organització i participació en el II WorkShop Planeth Youth. Presentació dels resultats de 
l'Enquesta sobre consums dels adolescents de Tarragona. 17 d’abril de 2018. Assistents: 120. 
 
6. Participació a la taula rodona “Joventut i marginació: drets i accions integradores”. Cicle 
sobre Pau i Drets Humans. Centre de Lectura de Reus. 5 d’abril de 2018. Assistents: 20.  
 
7. Participació al Congrés Internacional d’Estudis Culturals Interdisciplinaris.  Universitat 
Rey Juan Carlos. 2 de febrer 2018. Assistents: 60. 
 
8. Participació a la Jornada “Treball en xarxa: oportunitats per a les persones sense llar”, 
organitzada per ECAS Catalunya. Saló d’actes Caixaforum de Tarragona. 19 de desembre 
2017. Assistents: 150. 
 
9. Organització de la Jornada sobre Economia social i gènere a la UE. Sala de Graus. 
Campus Catalunya. 15 de desembre 2017. Assistents: 75. 
 
10. Presentació dels resultats de l’estudi Segregació escolar a Tarragona. Octubre 2017. 
Institut Municipal d’Educació de Tarragona. 5 de desembre 2017. Assistents: 75. 
 
11. Organització de la Jornada sobre Els sistemes de garanties de rendes a debat. Aula 
Magna Campus Catalunya. 20 d’octubre 2017. Assistents: 110. 



 
12. Curs Jean Monnet edició 2017-2018. Setembre 2017 a desembre 2017. Assistents: 50 
per 14 sessions.  
 
13. Presentació dels resultats de la recerca Youth in Europe davant la comunitat educativa 
de Tarragona. Institut Municipal d’Educació de Tarragona. 19 d’octubre 2017. Assistents: 
45.  
 
14. Presentació de l'estudi l'Acció social de l'Església i la seva contribució a la cohesió social 
a Catalunya, al I Aplec de Mestres i Professors/res cristianes de Catalunya. Abadia de 
Montserrat. 7 d’octubre 2017. Assistents: 90. 
 
 

 
Càtedra d’Habitatge  
 
Càtedres pel foment de la extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades a 
problemàtiques socials 
 
Campus Catalunya 
Av. Catalunya,35 – 43002 Tarragona 
Tel. 977 55 87 24 
housing@urv.cat  
http://housing.urv.cat/  
 
Dr. Sergio Nasarre Aznar, director 
Dra. Estela Rivas Nieto, sots-directora 
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

 
Agència de l’Habitatge de Catalunya 
Ajuntament de Reus 
Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona 
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España  
Col·legi Administradors de la Propietat Immobiliària de Tarragona (COAPI Tarragona) 
Col·legi de Notaris de Catalunya 
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil de Catalunya 
Ajuntament de Tarragona–SMHAUSA  
Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España 
 
Principals activitats de generar i socialitzar el coneixement: 

 
1. Rehabilitació per renda (AGAUR, Generalitat de Catalunya i Beca FI).  
 
2. Gestió d’habitatge social (AGAUR, Generalitat de Catalunya i Beca FI).  
 
3. Nous reptes de la intermediació immobiliària d'habitatges (AGAUR, Generalitat de 
Catalunya,  Beca FI i Beca del Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España).  

mailto:housing@urv.cat
http://housing.urv.cat/


 
4. Un nou dret d’arrendaments urbans per a Catalunya per afavorir l’accés a l’habitatge (ja 
finalitzat CEJFE, Generalitat de Catalunya).  
 
5. Projecte del Ministeri “Reformando las Tenencias de Vivienda: El acceso a través del 
alquiler, la propiedad y su tributación y Propuesta Tributaria para una ordenación integral de 
la Vivienda en Propiedad y en Alquiler”. (ja finalitzat, Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, I+D) 
 
6. El règim jurídic dels condohotels (ja finalitzat, Fundació Banc Sabadell).  
 
7. Projecte d’ investigació ICREA 2016-2020.  
 
8. From sharing to caring: examining socio-technical aspects of the collaborative economy 
(SharingandCaring), COST Action, (2017-2020).  
 
9. Documental El Umbral: sensellarisme i desnonaments.  
 
10. Projecte The Changing Institutions of Private Rental Housing: An International Review 
– 10-country survey, per la UNSW, Austràlia. (ja finalitzat) 
 
11. The functioning of the real estate services for consumers in the european  (ja finalitzat). 
 
12. Estudio sobre la accesibilidad de las viviendas en España (ja finalitzat, Mutua de 
Propietarios).  
 
13. Grup d’interès de la Generalitat de Catalunya. 
 
14. Beca José Castillejo. 
 
15. Projecte d’empleo juvenil (ja finalitzat, PEJ, Ministerio de Economía y Competitividad). 
 
16. Implementació de la Nova Agenda Urbana (UNI Habitat). 
 
17. L’execució civil privada: realització per persona o entitat especialitzada (ja finalitzat, R2B-
URV).  
 
18. Experiència de simulació sobre la conscienciació del sensellarisme. 
 
19. Sensellarisme Ajuntament de Tarragona. 
 
20. Sensellarisme Generalitat de Catalunya. 
 
21. RAE 
 
22.Web Infovivienda: http://www.infovivienda.es 
 
23. Vivienda Colaborativa (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, I+D). 
 
24.Grup de Recerca Consolidat Housing Research Group (AGAUR, Generalitat de 
Catalunya). 

http://www.infovivienda.es/


 
25. Grup de Recerca Reconegut de la URV (URV). 
 
26. Projecte Socatel, de la Comissió Europea, H2020-EU.3.6.2.2. - Explore new forms of 
innovation, with special emphasis on social innovation and creativity and understanding how 
all forms of innovation are developed, succeed or fail 

 

Principals activitats de difusió i divulgació: 

Organització: 
 

1. Organització del 6è Seminari Internacional: “Empty housing, squatting and community 
rehabilitation”, 25 i 27-09-2017. Nombre d’assistents: 30 persones. http://housing.urv.cat/2017-
2/6workshopinternacional/ 
 

2. Organització del 12è Workshop interdisciplinar: “Finançament de l’adquisició i la rehabilitació de 
l’habitatge assequible i sostenible”, 07-11-2017. Nombre assistents: 20 persones. 
http://housing.urv.cat/2017-2/12e-workshop-interdisciplinari-financament-de-ladquisicio-i-
rehabilitacio-de-lhabitatge-assequible-i-sostenible/ 
 

3. Organització del seminari internacional Socio-technical aspects on circular and collaborative 
economy, 16-03-2018. Nombre assistents: 80 persones. http://housing.urv.cat/2018-
2/international-seminar-cost-colaborativeeconomy/ 
 

4. Organització del 13è workshop interdisciplinar: Dret a l’habitatge, protecció internacional dels 
deutors hipotecaris i habitatge i ciutadania, 10-05-2018. Nombre assistents: 26 persones. 
http://housing.urv.cat/2018-2/13e-workshop-interdisciplinar-dret-proteccio-i-ciutadania/ 
 

5. Organització del 7è Seminari científic internacional: “Polítiques, accessibilitat i finançament de 
l’habitatge”, 09-05-2018. Nombre assistents: 22 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/7e-
seminari-internacional-politiques-accessibilitat-financament/ 
 

6. Organització del 4er Curs d’Estiu “L’habitatge col·laboratiu i l’entorn urbà: reptes, oportunitat i 
amenaces”, Valls, 15-06-2018. Nombre assistents: 35 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-
curs-destiu-habitatge-col-laboratiu/ 
 

7. Organització de postgrau de Mediació amb la FURV. Nombre assistents: 16 persones. 
http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-mediacio/ 
 

8. Organització del postgrau d’Agent immobiliari i gestió de la propietat. Nombre assistents : 21 
persones. http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-agent-immobiliari/ 
 

9. Organització del Dia Europeu de la Mediació, 27-01-2018. Nombre assistents: 20 persones. 
http://housing.urv.cat/dia-europeu-de-la-mediacio-2/ 
 

 
Conferències, comunicacions, ponències: 
 

10. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Què passa amb l’habitatge” a la XXIX Setmana 
Cultural de l’Ateneu de Tarragona, 14-05-2018. Nombre assistents: 25 persones. 
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11. Conferència de la Dra. Estela Rivas amb el títol “La fiscalitat de les operacions immobiliàries” en el 
Curs d’instruments de política local d’habitatge, Diputació de Barcelona, 23/10/2017. Nombre 
assistents: 80 persones. https://www.diba.cat/es/web/hua/-/curs-d-instruments-de-politica-local-
d-habitatge 
 

12. El Dr. Sergio Nasarre ha participat en la segona edició de Speakeasy: usos i consums de l’habitatge. 
12-05-2018. Nombre assistents: 60 persones. 
http://www.monapart.com/es/magazine/noticias/usos-y-consumos-de-la-vivienda-segunda-
edicion-de-speakeasy 
 

13. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “L’accés a l’habitatge avui” a la Jornada de Formació 
de la Fundació Mambré “Context actual de tinences de l’habitatge i noves fórmules d’accés, 12-04-
2018. Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/participacio-de-diversos-
investigadors-de-la-catedra-a-la-jornada-de-formacio-de-la-fundacio-mambre/ 
 

14. Conferència del Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “El contracte de lloguer i la masoveria urbana” 
a la Jornada de Formació de la Fundació Mambré Context actual de tinences de l’habitatge i noves 
fórmules d’accés, 12-04-2018. Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/participacio-
de-diversos-investigadors-de-la-catedra-a-la-jornada-de-formacio-de-la-fundacio-mambre/ 
 

15. Conferència del Sra. Nuria Lambea amb el títol “Bones pràctiques en la gestió d’habitatges socials” a 
la Jornada de Formació de la Fundació Mambré Context actual de tinences de l’habitatge i noves 
fórmules d’accés, 12-04-2018. Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/participacio-
de-diversos-investigadors-de-la-catedra-a-la-jornada-de-formacio-de-la-fundacio-mambre/ 
 

16. Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “El Règim de compravenda i el règim del contracte 
de mandat al Codi Civil de Catalunya” a la Jornada sobre el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, a 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, 28-02-2018. Nombre assistents: 40 persones. 
http://www.icatarragona.com/agenda/formacio-icat/2172/jornada-sobre-modificacions-del-llibre-
vi-del-codi-civil-de-catalunya/secretaria%40icatarragona.com 
 

17. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Anti-evictions cases before Spanish courts”, al 
Congrés internacional Austerity on trial. Legal mobilisation and austerity policies in Europe, 
Universitat Lliure de Brussel·les, Brussel·les, 21 i 22-09-2017. Nombre assistents: 150 persones. 
 

18. Conferència del Sergio Nasarre amb el títol “Management, governance & decision making: status of 
property law, challenges & ways forward. Spain”, al Workshop on legal considerations for energy 
efficiency upgrades of multi-owner apartment buildings,  Comisión Europea, DG-Energy, Bruselas, 
9-11-2017. Nombre assistents: 30 persones. 
 

19. Ponència de la Dra. Blanca Deusdad, ponència, el projecte SoCaTel H2020 a Eurofound (CE) en el 
marc del ‘Experts seminar on Digitalisation of social services’. Brussel·les, 01-12-2017. Nombre 
assistents: 25 persones 
 

20. Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Renovations in lieu of rent in Spanish Tenancy 
Law: challenges and opportunities” al  Seminari Zentrum für Europäische Rechtspolitik, de la 
Universitat de Bremen, 27-10- 2017. Nombre assistents: 10 persones. 
 

21. Conferència del Sergio Nasarre amb el títol “Injury to reputation and privacy in Spain”, International 
Conference Protection of personality rights in EU Member States, Chamber of Attorneys at Law and 
Research Centre of European Private Law (Faculty of Law, University of Silesia), Katowice, Polònia, 
17-11-2017. Nombre assistents: 150 persones. 
 

22. Comunicació de la Dra. Milenka Villca amb el títol “Timeshare of holiday property in Spain: 
operation, characteristics and taxtation System” al Seminari internacional Socio-technical aspects on 
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circular and collaborative economy, organtizat pe la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV, 16-
03-2018. Nombre assistents: 15 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/international-seminar-
cost-colaborativeeconomy/ 
 

23. Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Masoveria urbana: recomendaciones para 
usuarios y propietarios” a la Jornada “Buscant solucions per les cases buides de poble a l’Empordà”, 
Sant Pere Pescador, 19-01-2018. Nombre assistents: 20 persones.  
 

24. Conferència del Dr. Sergio Nasarre al Workshop ‘’Building governance and energy efficiency: 
mapping the interdisciplinary challenge a la Universitat d’Oxford, 23-03-2018. Nombre assistents: 20 
persones. https://www.law.ox.ac.uk/news/2018-03-19-building-governance-and-energy-efficiency-
mapping-inter-disciplinary-challenge-shape 
 
 

25. Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Real Estate Crowdfunding in Spain” al 
International Seminar on IT Law. Faculty of Law – Universidad Aix-Marseille. Aix en Provence, 
França, 23-02-2018. Nombre assistents: 20 persones. 
https://openagenda.com/opendatacalendar/events/droit-des-technologies-de-l-
information?lang=en 
 

26.  Comunicació de la Dra. Diana Marin amb el títol “Medidas para la captación de inversión 
inmobiliaria extranjera” al XIII Congrés de Ciència Regional d’Andalusia, 16-11-2017. Nombre 
assistents: 30 persones. http://housing.urv.cat/es/la-dra-diana-marin-y-la-dra-milenka-villca-
presentaron-sus-comunicaciones-al-xiii-congreso-de-ciencia-regional-de-andalucia/ 
 

27. Comunicació de la Dra. Milenka Villca amb el títol “La eficiencia energética en la vivienda e incentivos 
fiscales para promoverla” al XIII Congrés de Ciència Regional d’Andalusia, 16-11-2017. Nombre 
assistents: 30 persones. http://housing.urv.cat/es/la-dra-diana-marin-y-la-dra-milenka-villca-
presentaron-sus-comunicaciones-al-xiii-congreso-de-ciencia-regional-de-andalucia/ 
 

28. Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “Més enllà del lloguer o la venda, projectes alternatius 
d'habitatge arreu del món” la Jornada Tens una casa buida, lloguer o venda o per reformar Riba Roja 
d’Ebre, 11-11-2017. Nombre assistents: 15 persones. 
http://www.cowocatrural.cat/ca/agenda/buscant-solucions-per-a-les-cases-buides 
 

29. Participació del Sr. Andrés Labella  a la taula rodona “Clínic legal per a propietaris” a la Jornada Tens 
una casa buida, lloguer o venda o per reformar Riba Roja d’Ebre, 11-11-2017. Nombre assistents: 15 
persones. http://www.cowocatrural.cat/ca/agenda/buscant-solucions-per-a-les-cases-buides 
 

30. Conferència del Dr. Federico Adán amb el títol “Brexit jurídic del Tribunal Suprem” al 13è workshop 
interdisciplinar: Dret a l’habitatge, protecció internacional dels deutors hipotecaris i habitatge i 
ciutadania, organitzat per la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV,  10-05-2018. Nombre 
assistents: 26 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/13e-workshop-interdisciplinar-dret-
proteccio-i-ciutadania/ 
 

31. Conferència del Dra. Diana Marin amb el títol “Compraventa de la ciudadanía de la Unión o de 
derechos de movilidad como fórmula para la captación de inversión inmobiliaria extranjera” al 13è 
workshop interdisciplinar: Dret a l’habitatge, protecció internacional dels deutors hipotecaris i 
habitatge i ciutadania, organitzat per la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV,  10-05-2018. 
Nombre assistents: 26 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/13e-workshop-interdisciplinar-dret-
proteccio-i-ciutadania/ 
 

32. Participació del Dr. Sergio Nasarre al Tedx Gracia amb el títol “Un hogar para tod@s”, 07-10-2018. 
Nombre assistents: 90 persones. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=K7ZTT6Yj0kw 
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33. Conferència del Dra. Estela Rivas amb el títol “Impuestos vs Vivienda: ¿quién gana? al Congrés 
Nacional d’Agents de la Propietat Immobiliària, 28 i 29-09-2017. Nombre assistents: 400 persones. 
http://unioninmobiliaria.es/el-congreso-nacional-api-contara-con-ponentes-de-primer-nivel-el-
proximo-mes-de-septiembre-en-zaragoza/ 
 

34. Participació del Dr. Sergio Nasarre a la taula rodona “El futuro de nuestra profesión. Qué deberíamos 
ser y hacia dónde deberíamos ir” al Congrés Nacional d’Agents de la Propietat Immobiliària, 28 i 29-
09-2017. Nombre assistents: 400 persones. http://unioninmobiliaria.es/el-congreso-nacional-api-
contara-con-ponentes-de-primer-nivel-el-proximo-mes-de-septiembre-en-zaragoza/ 
 

35. Participació del Sra. Gemma Caballé a la taula rodona “El futuro de nuestra profesión. Qué 
deberíamos ser y hacia dónde deberíamos ir” al Congrés Nacional d’Agents de la Propietat 
Immobiliària, 28 i 29-09-2017. Nombre assistents: 400 persones. http://unioninmobiliaria.es/el-
congreso-nacional-api-contara-con-ponentes-de-primer-nivel-el-proximo-mes-de-septiembre-en-
zaragoza/ 
 

36. Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Repairs in lieu of rent in tenancy law: a new 
option for people at risk of housing exclusion” al Congrés internacional Tenlaw, Països Baixos, 28 i 
29-09-2018. Nombre assistentes: 30 persones. http://housing.urv.cat/congres-internacional-tenlaw-
a-groningen-paisos-baixos/ 
 

37. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “The right to housing: constitutional context and 
tangible contents” al Congrés Internacional organitzat por la European Network for Housing 
Research, ENHR, Tirana, 4, 5 i 6-09-2017. Nombre assistents: 20 persones. 
http://housing.urv.cat/quatre-investigadors-de-la-catedra-assisteixen-al-congres-internacional-
organitzat-per-la-european-network-for-housing-research-enhr-a-tirana-els-dies-45-i-6-de-setembre-
de-2017/ 
 

38. Conferència del Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Helping vulnerable people to become tenants: 
replacing the rent for payments in kind in Spanish tenancy law” al Congrés Internacional organitzat 
por la European Network for Housing Research, ENHR, Tirana, 4, 5 i 6-09-2017. Nombre assistents: 
15 persones. http://housing.urv.cat/quatre-investigadors-de-la-catedra-assisteixen-al-congres-
internacional-organitzat-per-la-european-network-for-housing-research-enhr-a-tirana-els-dies-45-i-
6-de-setembre-de-2017/ 
 

39. Conferència del Sra. Gemma Caballé amb el títol “Can condohotels work as a residential alternative?” al 
Congrés Internacional organitzat por la European Network for Housing Research, ENHR, Tirana, 
4, 5 i 6-09-2017. Nombre assistents: 15 persones. http://housing.urv.cat/quatre-investigadors-de-la-
catedra-assisteixen-al-congres-internacional-organitzat-per-la-european-network-for-housing-
research-enhr-a-tirana-els-dies-45-i-6-de-setembre-de-2017/ 
 

40. Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “Registered land and adverse possession in Europe: 
comparative remarks”en el International Conference New Perspectives on Acquisitive Prescription, 
University of Groningen, 11-05-2018. Nombre assistents: 20 persones. 
https://www.rug.nl/rechten/congressen/archief/2018/new-perspectives-on-acquisitive-
prescription/programme.pdf 
 

41. Conferència de Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Spain ten years after the crisis: between 
‘Robinprudence’ and structural changes in housing law “ al Congrés internacional Civil Law 
Protection of Citizens in the Financial Crisi, Universitat de Zagreb, 26-01-2018. Nombre assistents: 
150 pesones. https://www.pravo.unizg.hr/_news/22927/program%202.pdf 
 

42. Conferència de la Dra. Diana Marín amb el títol “Golden Visa como incentivo a la inversión 
inmobiliaria extranjera en el contexto de la Unión Europea: residencia y ciutadania” a la Jornada sobre 
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temas actuales de nacionalidad y extranjería, Facultat de Dret de la Universitat Abat Oliba CEU, 
Barcelona. 21-11- 2017. Nombre assistents: 50 persones. 
 

43. Conferència del Dr. Hèctor Simón amb el títol “Protecció de l’habitatge a Catalunya vs la situació� 
dels països europeus” (prevenció� dels desnonaments)”.a la Jornada “Parlem sobre Habitatge”, 
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, Montmeló, 7-11-2017. Assistents: 50 persones. 
http://www.vallesoriental.cat/media/repository/noticies/debats-habitatge/2010170949_programa-
debats-habitatge.pdf 
 

44. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “La democratización del acceso a la vivienda: nuevas 
opciones” a la III Jornadas de vivienda, Consejo Insular de Menorca, Mahón, 27-10-2017 Nombre 
assistents: 50 persones. http://www.cime.es/contingut.aspx?IdPub=39933 
 

45. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “El derecho de propiedad y la vivienda: sus 
limitaciones por interés social. Responsabilidad de las entidades en la financiación del mercado 
inmobiliario”, al Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 20-9-2017. Nombre assistents: 50 
persones. 
 

46. Conferència de la Sra. Nuria Lambea amb el títol “Habitatge social i sensellarisme” al Workshop 
Emprenedoria i sensellarisme, organitzat per Emprendedores sin Techo, a Tarragona, 26-10-  2017. 
Nombre assistents: 50 persones. 
https://www.tarragona.cat/cultura/agenda/2017/octubre/workshop-emprenedoria-i-sensellarisme 
 

47. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Vivienda y economía col·laborativa” a la Jornada 
Internacional Contratación y consumo colaborativo: el nuevo reto del mercado en la economía digital, 
Barcelona, 20-10-2017. Nombre assistents: 100 persones. http://www.ub.edu/dret-butlleti/19-09-
17/Contratación_y_consumo_colaborativo.pdf 
 

48. Conferència del Dr. Sergio Nasarre y el Sr. Isidre Monreal amb el títol  “El Umbral: entre tenir o no 
tenir un hogar” al Pint of Science, Tarragona, 16-05-2018. Nombre assistents: 50 persones. 
https://pintofscience.es/event/da-16-pub-highland 
 
 

49. Participació del Dr. Sergio Nasarre en el Summer Course Housing, Bremen, 25-05-2018. Nombre 
assistents: 20 persones. 
 

50. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Vivienda colaborativa y blockchain” al Congrés 
Hacia una nueva cultura para el acceso a la vivienda, Zaragoza, 11 i 12-06-2018. Nombre assistents: 
40 persones. https://eventos.unizar.es/21413/detail/hacia-una-nueva-cultura-juridica-para-el-
acceso-a-la-vivienda.html 
 

51. Conferència del Sr. Andrés Labella amb el títol “Instrumentos jurídicos y de financiación 
vigentes para adaptar el parque de vivienda al cambio demográfico y desafíos que se plantean al marco 
legal del futuro”, en Jornadas La casa en una Sociedad que envejece, San Sebastián, 09-11-2017. 
Nombre assistents: 150 persones.  http://etxelagunkoia.eus/presentaciones 
 

52. Conferència del Dra. Gemma Caballé amb el títol “Tenencias intermedias: propiedad compartida y 
propiedad temporal” en el en el Congrés Hacia una nueva cultura para el acceso a la vivienda, 
Zaragoza, 11 i 12-06-2018. Nombre assistents: 40 persones. 
https://eventos.unizar.es/21413/detail/hacia-una-nueva-cultura-juridica-para-el-acceso-a-la-
vivienda.html 
 

53. Conferència del Dr. Federico Adán amb el títol “Clàusules abusives. On estem? Què es pot reclamar 
i què no? Clàusula IRPH, interessos de demora, despeses de formalització de la hipoteca, clàusules 
sòl, de venciment anticipat, multidivisa" al Seminari sobre tutela judicial en contractació bancaria, 
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organitzat pel Col·legi d’advocats de Tarragona, 03-04-2018. Nombre assistents: 30 persones. 
http://www.icatarragona.com/agenda/formacio-icat/2235/seminari-sobre-tutela-judicial-en-
contractacio-bancaria/ 
 

54. Conferència de la Sra. Maridalia Rodríguez amb el títol “El acceso a la vivienda formal vía 
financiamiento hipotecario en la República Dominicana.” 12è Workshop interdisciplinar: 
“Finançament de l’adquisició i la rehabilitació de l’habitatge assequible i sostenible”, organitzat per la 
Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV,  Tarragona, 07-11- 2017. Nombre assistents: 20 persones. 
http://housing.urv.cat/2017-2/12e-workshop-interdisciplinari-financament-de-ladquisicio-i-
rehabilitacio-de-lhabitatge-assequible-i-sostenible/ 
 
 

55. Ponència de la Dra. Carmen Gómez amb el títol “Regulae iuris”, a la Jornada en memòria de Mª 
Teresa Peralta, Lleida, 16-09-2017. Nombre assistents: 80 persones. 
http://www.dpriv.udl.cat/export/sites/Dpriv/DRA.-PERALTA.pdf 
 

56. Conferència de la Sra. Emma López amb el títol “Conflicte o convivència?”, al Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya, Lleida,  15-02-2018. Nombre assistents: 60 persones. 
http://www.tscat.cat/es/conferencia/dia-europeu-de-la-mediacio-conflicte-o-convivencia 
 

57. Conferència de la Dra. Blanca Deusdad a CLARITY Conference. Open Government of the future. 
Skellefteä (Sweden). Nombre assistents: 150 persones. https://www.clarity-
conference.com/en/speakers 
 

58. Conferència de la Dra. Elisabet Cerrato amb el títol “Problemes pràctics de la subhasta judicial i 
alternatives”, al Cicle de conferències organitzades per la Secció de Dret processal Civil, Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Tarragona,  14-12-2017 Nombre assistents: 50 persones. 
http://www.icatarragona.com/agenda/formacio-icat/1874/conferencia-ldquoproblemes-practics-
de-la-subhasta-judicial-i-alternatives-rdquo/ 
 

59. Comunicació  de la Sra. Emma López amb el títol “Criterios de evaluación de los servicios 
instituciones de mediación, al III Congreso internacional para el estudio de la mediación y el conflicto, 
Pontevedra,  7 a 9-06-2018. Nombre assistents: 60 persones. 
http://mediando.webs.uvigo.es/schedule/simposio-7-la-mediacion-de-conflictos-y-la-calidad-retos-
y-posibilidades/#more-1671 
 

60. Participació del Dr. Sergio Nasarre al European Workshop on Housing parlant sobre “Repossessions 
in Spain”, a Dublín, 12-06-2018. Nombre assistents: 60 persones. https://www.eventbrite.ie/e/the-
european-experience-lessons-from-abroad-in-housing-tickets-45765460725 
 

61. Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “L’habitatge i la tecnologia blockchain”, en el 4er 
Curs d’Estiu “L’habitatge col·laboratiu i l’entorn urbà: reptes, oportunitat i amenaces”, Valls, 15-06-
2018. Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-col-
laboratiu/ 
 

62. Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “Modalitats, riscos i reptes del cohousing”, en el 4er 
Curs d’Estiu “L’habitatge col·laboratiu i l’entorn urbà: reptes, oportunitat i amenaces”, Valls, 15-06-
2018. Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-col-
laboratiu/ 
 

63. Conferència del Sra. Gemma Caballé amb el títol “Proposta d’un règim jurídic dels condohotels a 
Catalunya”, en el 4er Curs d’Estiu “L’habitatge col·laboratiu i l’entorn urbà: reptes, oportunitat i 
amenaces”, Valls, 15-06-2018. Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-
curs-destiu-habitatge-col-laboratiu/ 
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64. Conferència del Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Modalitats, riscos i reptes en el crowdfunding 
immobiliari”, en el 4er Curs d’Estiu “L’habitatge col·laboratiu i l’entorn urbà: reptes, oportunitat i 
amenaces”, Valls, 15-06-2018. Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-
curs-destiu-habitatge-col-laboratiu/ 
 

65. Conferència del Dra. Estela Rivas amb el títol “La fiscalitat del crowdfunding immobiliari”, en el 4er 
Curs d’Estiu “L’habitatge col·laboratiu i l’entorn urbà: reptes, oportunitat i amenaces”, Valls, 15-06-
2018. Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/2018-2/iv-curs-destiu-habitatge-col-
laboratiu/ 
 
 
 
Altres activitats de difusió 
 
 

66. La Càtedra té una revista pròpia: la revista “Housing”  és una publicació multimèdia que inclou els 
resultats dels projectes d’investigació i les activitats dutes a terme per la Càtedra UNESCO 
d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Compta també amb publicacions d’experts en habitatge. 
http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/ 
 

67. El Dr. Sergio Nasarre és Ambassador en el Programa Ambassadors de Catalunya del Catalunya 
Convention Bureau (CCB), de l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya 
http://act.gencat.cat/ccb/programa-ambassadors/ 
 

68. Presentació del documental el Umbral a Reus, 01-02-2018. Nombre assistents: 90 persones. 
http://www.reus.cat/convocatoria/presentacio-del-documental-el-umbral 
 

69. Presentació del documental el Umbral a Tarragona, 21-02-2018. Nombre assistents: 160 persones. 
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-
tarragona/noticies/presentacio-del-documental-el-umbral-sobre-el-sensellarisme 
 

70. El Dr. Sergio Nasarre és fellow del Cambridge Centre for Property Law de la Universitat de Cambridge 
al Regne Unit (CCPL) http://www.ccpl.landecon.cam.ac.uk 
 

71. El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha estat nomenat membre del Editorial Advisory Board de la prestigiosa 
revista internacional Journal of Property, Planning and Environmental Law (JPPEL) (anteriorment 
International Journal of Law in the Built Environment).  
 

72. El Dr. Sergio Nasarre és Examinador dels Tribunals Beques predoctorals de la Fundació la Caixa. 
 
 

 
Xarxes: 
ENHR – European Network for Housing Research 
Plataforma d’organització per a institucions i particulars d’Europa (així com també de 
l’exterior) que participen activament en la investigació en l’àmbit de l’habitatge. 
https://www.enhr.net 
  
GIPUR - Grup d’Investigació internacional per al Desenvolupament de la Propietat Urbana i Rústica  
Xarxa que reuneix els treballs i línies d’investigació desenvolupades pels seus directors 
juntament amb els diferents investigadors d’àmbit interdisciplinari, internacional, teòrics i 
pràctics, des dels anys 90, en l’àmbit de la propietat – rústica i urbana-, dels sistemes registrals, 
del crèdit hipotecari i dels mercats financers. 
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 ELI – European Law Institute 
Institut fundat al juny de 2011 com a una organització totalment independent, té com a 
objectiu millorar la qualitat de la legislació europea , entesa en el sentit més ampli. Es pretén 
iniciar, conduir i facilitar la investigació, per fer recomanacions i proporcionar orientació 
pràctica en el camp del desenvolupament jurídic europeu. 
 
 COST- European Cooperation in Sciencie and Technology.  
Les accions COST són unes xarxes flexibles, ràpides i efectives d’investigadors per a cooperar 
i coordinar activitats de recerca finançades. Les accions COST permeten als investigadors 
europeus el desenvolupament de les seves pròpies idees científiques en qualsevol àmbit de 
coneixement. 
 
 
Respecte a l’impacte mediàtic de la Càtedra està la informació a  la web de ka Càtedra: 
http://housing.urv.cat/mitjans/ 
 
 
I l’impacte social a http://housing.urv.cat/impacte-social/ 
 
 
 

 
 
 
Càtedra Universitat i Regió del Coneixement    
 
Càtedra pel foment de la transferència de coneixement i la innovació. 
 
Campus Sescelades 
Av. Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona (Tarragonès) 
Tel. 977 558 775 
lluis.vazquez@urv.cat 
http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/index.html 
http://www.university-region-knowledge.org 
 
Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, director 
                                                                    
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

Diputació de Tarragona 
Banc Santander 
 
 
Principals activitats de generar i socialitzar el coneixement: 

• Visita del Comitè Assessor al Baix Penedès i Tarragonès, amb assistència d’alcaldes i 
representants del Baix Penedès (El Vendrell i Calafell), Baix Camp (Reus) i 
Tarragonès. Visites a Vil·la Casals (Sant Salvador) , Applus+IDIADA (L'Albornar), 
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Celler Avgvstvs Forvm (El Vendrell) i reunió de treball a Tarragona. (20 i 21 juliol 
2017) 

• Segona jornada de preparació de l’exercici de prospectiva amb el grup nuclear 
impulsor ampliat a Poblet. (13 novembre 2017) 

• Visita amb el Grup Nuclear Impulsor a la regió autònoma de Trentino, Itàlia (12 i 13 
de febrer 2017), per conèixer una regió de coneixement de dimensions similars a 
Catalunya Sud. 

• Llançament de l'Exercici de Prospectiva Catalunya Sud 2040, per tal de definir el 
futur de la regió a llarg termini. El primer acte va consistir en una presentació a la 
premsa del projecte (21 maig 2018) per part de Sr. Josep Poblet i Tous i Dr. Francesc 
Xavier Grau Vidal, amb un impacte de més de 40 aparicions en mitjans de 
comunicació i més de 30 mencions al projecte a la xarxa social Twitter. 

• Realització de dues sessions de presentació de l'Exercici de prospectiva Catalunya 
Sud 2040 a Alcover i Tortosa, amb una assistència de més de 75 persones, (22/24 
maig 2018). 

• Realització de tres sessions de treball de l'Exercici de prospectiva Catalunya Sud 2040 
a Alcover, Tortosa i El Vendrell, amb una participació de més de 100 persones, 
(22/24/31 maig 2018). 

 

Principals activitats de difusió i divulgació: 

• Participació a la Jornada “Tendències actuals de les ciutats intel·ligents” realitzada 
per la Càtedra Smart Cities – URV dins la Universitat d’Estiu de la URV al Campus 
Catalunya URV. (6 juliol 2017) 

• Col·laboració en l’ “International Congress on Integral Cities: Co-Creating the 
Cities of the Future, Now” organitzat pel Hub Coevolució a Reus (17 i 18 novembre 
2017) 

• Participació al Workshop “New individual and collective leadership for a world in 
transition” organitzat pel Hub Coevolució a Reus (20 i 21 novembre 2017) 

• Publicació de l’informe Universitat, innovació i desenvolupament regional a les comarques de 
Tarragona elaborat per Aarón Gutiérrez, Josep Oliveras, José Ignacio Muro, Joan 
Alberich, Antonio Paolo Russo, Antoni Domènech, Publicacions URV, 2017. 

• Publicació del butlletí electrònic Catalunya Sud: Regió del Coneixement amb caràcter 
trimestral (fins al moment s’han distribuït 6 edicions) en tres llengües (català, castellà 
i anglès).  

 

 

Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel Martin 
 
Càtedra pel foment de la extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades a 
problemàtiques socials  



 
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV 
Avda. Catalunya, 35, 43002, Tarragona  
Tel. 977 558 335  977 558 380  
josepramon.fuentes@urv.cat 
http://www.dret-public.urv.cat/catedres/catedra-estudis-juridics-locals-marius-viadel-
martin/ 
 
Dr. Josep Ramon Fuentes Gaso, director 
Dra. Aitana de la Varga Pastor, subdirectora  
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

 
Diputació de Tarragona  
 
Ajuntament de La Pobla de Mafumet  
Serveis d’Incineració Sòlids Urbans SA 
Aparcaments Municipals de Tarragona 
Associació Catalana de Municipis i Comarques 
 
Principals activitats:  

 
Formació especialitzada 
• Organització del Fòrum d’actualització en Dret Local. Seminari de Dret Local, IX 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 14 de desembre de 
2017 i va finalitzar el 7 de juny de 2018, amb un programa de 7 sessions  (35 hores 
lectives), celebrat a la Casa Cultural de la Pobla de Mafumet i a l’Ajuntament del mateix 
municipi. 
 

• Organització de les “II Jornades de Medi Ambient i Ens locals” que consten de dues 
sessions, la primera, “(I) La contaminació electromagnètica: marc jurídic”, el dijous 10 de 
maig de 2018 i la segona “(II) la contaminació lumínica: marc jurídic”, el dijous 7 de juny 
de 2018 amb una durada de 10 hores lectives, celebrades a la Casa Cultural de la Pobla 
de Mafumet i ala seu de l’Ajuntament del municipi.  

 
• Organització de la xerrada oberta del cicle Espai Càtedra, el dijous 9 de novembre de 

2017 a les 20h al Teatret del Serrallo amb Daniel Villanueva, Director de l’ECIR – Escola 
de Cinema de Reus, amb la xerrada “De Reus a Hollywood”.  

 
• Organització de la sessió de treball entorn el llibre “La Catalogna: dalla nazione storica 

allà Reppublica immaginaria” amb la intervenció de Joan Vintró i Castells, Jaume Vernet 
i Llobet i Giovanni Poggeschi, el dijous 14 de juny de 2018 al ICPS (Institut de Ciències 
Polítiques i Socials), Barcelona.  

 
• Organització de la Jornada “Periodisme i ciutadania” a càrrec de Francesc Ràfols. Dijous 

21 de juny de 2018. A la Sala de Graus del Campus Catalunya de la URV.  
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• Contribució en el Congrés internacional: “XI International urban law congress”, 22 i 23 
de setembre de 2017 a Barcelona. 

 
• Organització del Congrés internacional: Primer Congrés Català de Dret Ambiental “El 

canvi climàtic: una mirada des de Catalunya”, 17 a 19 de gener de 2018, celebrat al 
Campus Catalunya de la URV. Tarragona.     

• 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 2016-2017 i 2017-2018). 

 
• Suport a la impartició del Diploma de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva. 

Direcció pública local. organitzat per l’ACM, i la FURV a Barcelona, 2017-2018 (VI 
edició). 
 

• Suport a la impartició del Diploma de postgrau en gestió del personal al servei dels ens 
locals, organitzat per l’ACM, la Diputació de Tarragona i la FURV a Tarragona, 2017-
2018 (VI edició). 
 

• Suport a la impartició del Mestratge en Gestió i Dret Local. Diploma de postgrau en dret 
urbanístic. Tarragona, XII edició (2016-2018), curs acadèmic 2016-2017.  

 

• Suport a la impartició del Mestratge en Gestió i Dret Local. Diploma de postgrau en dret 
urbanístic. Tarragona, XII edició (2016-2018), curs acadèmic 2017-2018.  

 

• Suport a la impartició del Mestratge en gestió i dret local, VI edició, organitzat per 
l’EAPC, URV, UAB, UdG i UdL (2014-2017). 

 

• Suport a la impartició del Mestratge en gestió i dret local, VII edició, organitzat per 
l’EAPC, URV, UAB, UdG i UdL (2016-2019). 

 
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 2016--2017 i 2017-2018). 

• 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, 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); Laura Presice: “El canvi climàtic i els ens locals” 
(directora: Lucía Casado Casado).  

• Tesis defensades: “La implantació de l’energia eòlica terrestre a Catalunya” (Antoni 
Gifreu Font, dirs. Josep Ramon Fuentes, Aitana De la Varga Pastor). URV. Defensada 
el 21 de setembre de 2017. 
 

Transferència de coneixements 
• Desenvolupament de recursos contenciós administratius dels Ajuntaments de Valls, 

Falset i El Catllar, davant els Jutjats contenció administratius de Tarragona “Serveis de 
defensa jurídica” (2015-2018). 

• Projecte: T16029S - “Elaboració i seguiment del projecte de reconeixement d’un nou 
àmbit de protecció mitjançant denominació d’origen protegida” per encàrrec de 
l’Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa. Data d’inici: 1 de febrer de 2016. Data de 
finalització: 1 de setembre de 2017. 

• Projecte: T17203S- Dictamen sobre la contractació in House de Sirusa (FURV).   
• Projecte: T18032S – Dictamen jurídic sobre el text de l’avantprojecte de llei de canvi 

climàtic de les Illes Balears (FURV).  
• Projecte: T18042S – Dictamen sobre viabilitat jurídica de VECSA (FURV).  
• Projecte: T18110S – Dictamen sobre la liquidació de VECSA (FURV).  
• Projecte: T18127S – Redacció de plecs de condicions relatives al concurs d’auxiliars de 

cabina i altres actuacions en matèria de contractació administrativa (FURV).  
• Projecte: T18128S – Anàlisi jurídica sobre el gestor de càrrega elèctrica i altres qüestions 

(FURV).  
 

 
Publicacions 
• CASADO CASADO, L, “Las inspecciones en materia de medio ambiente: la norma y la 

realidad”, en GARCÍA URETA, A. (dir.), BOLAÑO PIÑEIRO, Mª del C. (coord.), 
Nuevas perspectives del Derecho ambiental en el siglo XXI. New perspectives on 
environmental law in the 21th century, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-
São Paulo, pp. 43-75, 2018.  

• CASADO CASADO, L., “Competencias y obligaciones de los entes locales para hacer 
frente a la contaminación de las aguas. Especial referencia a la actuación local en materia 
de vertidos”, QDL. Cuadernos de Derecho Local, núm. 46, 2018, pp. 211-256. 

• CASADO CASADO, L., “La mejora regulatoria en España: los nuevos principios que 
informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las 
administraciones públicas”, A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional, 
Belo Horizonte, año 17, núm. 67, 2017, pp.41-76. 

• CASADO CASADO, L., “La incidencia de la Ley del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones públicas sobre la potestad normativa local”, Revista 
Vasca de Administración Pública, núm. 107-I, 2017, pp. 87-141.  



• CASADO CASADO, L., “La legislación básica de protección del medio ambiente: 
primer semestre de 2017”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 8, núm. 1, 2017, pp. 
1-16. 

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana; PONS SOLÉ, Joan “Innovative legal tools applied 
in land stewardship for the conservation of ecosystem services in Catalonia”, Ecosystem 
Services, Volume 29, Part B, February 2018, 395-403.  

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana, “control e inspección en la prevención y control 
integrados de la contaminación”, Actualidad Jurídica Ambiental, n. 79, 14 de mayo de 2018. 
ISSN: 1989-5666 NIPO: 058-17-007-8.  

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana, “Jurisprudencia ambiental en Cataluña.”, Revista 
catalana de dret ambiental, vol. 8, núm. 1, 2017. 

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon; GIFREU FONT, Judit (coords.) Esquemas de 
procedimiento administrativo, 3a edició, Tirant lo Blanch, València, 2017.  

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, “Análisis del régimen legal de la expropiación 
urbanística” en Gifreu i Font, J.; Bassols Coma, M.; Menéndez Rexach, A. (dir.), El 
Derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés, 
INAP, Madrid, 2017, pp. 723-744.  

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, “De los órganos administrativos (artículos 8 a 14)”, 
en Campos Acuña C. (dir.), Comentarios a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público, Wolters Kluvert, Madrid, 2017, pp. 49-88. 

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, : “Estudio preliminar. Los encargos in house 
providing en la nueva legislación procedimental y contratual” en Juan Alemany Garcías 
(dir.) Los encargos a sociedades mercantiles de capital íntegralmente público como 
medios propios en la legislación actual, Atelier, Barcelona, 2017, pp. 17-36.  

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, “Administración local: avances en la precisión del 
alcance de las competencias ambientales”, López Ramón, F. (coord.), Observatorio de 
Políticas ambientales 2017, pp. 607-646.  

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, : “Principales novedades, régimen transitorio y 
cuestiones adicionales”, Campos Acuña, C. (dir.), La nueva contratación pública en el 
ámbito local, Wolters Kluwer, Madrid, 2018, pp. 87-138.  

 
 
Ponències, conferències, comunicacions i pòsters 
• CASADO CASADO, Lucía, membre del Comitè científic del AIDRU Syomposium. 

Architectural heritage, sites and landscapes seized by Urban Law (XI Congreso 
Internacional de Derecho urbanístico. Patrimonio arquitectónico, espacios y paisajes y 
su vinculación con el Derecho urbanístico), organitzat per l’Associació Internacional de 
Dret de l’Urbanisme (AIDRU), la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Asociación Española de Derecho 
Urbanístico, i realitzat a Barcelona el 22 i el 23 de setembre de 2017. 

• CASADO CASADO, Lucía, “Recentralització competencial i medi ambient”, ponència 
presentada en el Seminari La recentralització competencial en matèria de protecció del 
medi ambient, organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona i realitzat 
a Tarragona el dia 28 de setembre de 2017. 

• CASADO CASADO, Lucía, “L’abast de les competències i de la potestat normativa dels 
ens locals en matèria de medi ambient”, ponència invitada al V Seminari d’actualització 
jurídica i dret local, organitzat perla Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona 
(XALOC) i realitzat a Girona, el dia 20 d’octubre de 2017. 

• CASADO CASADO, Lucía, “Las inspecciones en materia de medio ambiente: la norma 
y la realidad”, ponència invitada al Congreso Internacional Nuevas perspectives del 



Derecho Ambiental en el siglo XXI. New Perspectives on environmental law in the 21 
Th century, organitzat per la Universidad del País Vasco i realitzat a Bilbao els dies 24 i 
25 d’octubre de 2017. 

• CASADO CASADO, Lucía, “Incidència de la Llei del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques en la potestat normativa local”, ponència invitada a la 
30ª edició del Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de 
Catalunya. Barcelona, 10 de novembre de 2017. 

• CASADO CASADO, Lucía, ponència “El marc normatiu i competencial en matèria de 
contaminació lumínica en especial referència al món local”, a la segona sessió de les II 
Jornades de Medi Ambient i Ens Locals, sobre “La contaminació lumínica: marc jurídic”, 
organitzades pel Departament de Dret Públic i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, 
mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín i la Càtedra 
d’Estudis de Dret Ambiental, la Fundació URV (FURV) i l’Ajuntament de La Pobla de 
Mafumet, i realitzades a La Pobla de Mafumet, els dies 10 de maig i 7 de juny de 2018. 

• CASADO CASADO, Lucía, moderadora de la taula rodona “Els reptes de la gestió local 
de la contaminació lumínica”, a la segona sessió de les II Jornades de Medi Ambient i 
Ens Locals, sobre “La contaminació lumínica: marc jurídic”, organitzades pel 
Departament de Dret Públic i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 
(CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, mitjançant la 
Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín i la Càtedra d’Estudis de Dret 
Ambiental, la Fundació URV (FURV) i l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet, i 
realitzades a La Pobla de Mafumet, els dies 10 de maig i 7 de juny de 2018. 

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana. Participació amb la ponència “Control e inspección 
en la prevención y control integrados de la contaminación” al Seminari titulat "20 años 
de la prevención y el control integrados de la contaminación. Balance y perspectivas", 
celebrat el 20 d’octubre de 2017 a la Facultad de derecho de la Universidad de Huelva.  

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana; MARQUÈS BANQUÈ, Maria, “la clínica jurídica 
ambiental”, 6º encuentro de las clínicas jurídicas de las universidades españolas, celebrado 
en Alcalá de Henares en el Salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Alcalá, el  15 de diciembre de 2017. 

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana, moderadora de la Taula rodona “Els reptes de la 
gestió dels riscos dels camps electromagnètics a nivell local” a les II Jornades de Medi 
Ambient i Ens Locals, a la primera sessió “La contaminació electromagnètica: marc 
jurídic”, celebrada a la Pobla de Mafumet el 10 de maig de 2018, organitzada pel 
Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre d’Estudis de 
Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), i la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius 
Viadel i Martín.  

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana, “The legal protection of the coast and natural spaces: 
from theory to practice”, conferència convidada al VI International Seminar on Human 
Mobility and Human Rights, organitzat per la URV i la Universitat d’Hiroshima en el 
marc de la INU, el 1 de març de 2018. 

• RODRÍGUEZ BEAS, Marina, “Las diputaciones provinciales tras la reforma local y la 
reciente jurisprudencia del tribunal constitucional”, XXII congreso ítalo-español de 
profesores de derecho administrativo,celebrado en Messina (Italia) del 17 al 19 de mayo 
de 2018.  
 

 
 
 



                                                                  
Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City 
 
Càtedra pel foment de la transferència de coneixement i la innovació  
 
Campus Catalunya 
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona 
Tel. 977 558327 
 
info@tarragonasmart.cat 
http://www.tarragonasmart.cat 
 
Dr. Santiago J. Castellà Surribas, director 
                                                                      
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

Fundació Tarragona Smart Mediterranean City 
 
 
Principals activitats: 

• Postgrau “Smart Cities: Planificació i Gestió d’una Ciutat Intel·ligent”,  
Defensa dels Treballs Finals dels Estudiants de la Primera edició del Postgrau. 
Octubre 2017. 

• 7a Jornada BioEconomic ”Autoconsum Energètic, compartit i recàrrega 
Vehicle Elèctric” Tarragona Smart City, Tarragona, 15 Setembre de 2017, Campus 
Catalunya, Sala de Graus 

• Projecte Smarcub. L’SmartCub és la reconversió d’un container marítim en espai 
d’exposició sobre Smart cities desenvolupat sota l’impuls de la Fundació i la Càtedra 
Tarragona Smart Mediterranean City. El Smarcub ha estat present en diferents espais, 
com la Fira de Nada de Tarragona com a  espai de divulgació sobre la tecnologia 
Smart i amb un important component pedagògic. I està previst que visiti diversos 
centres educatius tenint la seu permanent a l’Institut Escola Mediterrani. Octubre 
2017. 

• Fira multisectorial El Vendrell, Stand permanent Smart Cub. Inauguració Stand i 
participació en programa activitats amb la conferència: “Construint ciutats 
intel·ligents”, 13, 14 i 15 d’Octubre de 2017. 

• Workshop “Emprendeduría Y Sinhogarismo”, Co-organitzades amb Homeless 
Entrepreneur, Campus Catalunya, Tarragona, 26 de octubre de 2017. 

• Participació en Expo World Congres Barcelona, del 14 al 16 de novembre de 2017. 
Reunió Grups de Treball de la Red Española de Ciudades Inteligentes. 

• Congrés Internacional de Ciutats integrals: "Cocreant les ciutats del futur, 
ara", coorganitzat pel Hub Coevoluciño i la URV, participació com a ponent i en 
treballs de dinamització, Reus, 17 i 18 de novembre de 2018. 

mailto:info@tarragonasmart.cat


• Jornades ‘Infraestructures que transformen les ciutats’, Reflexions sobre com 
construir una ciutat intel·ligent, sostenible, i al servei del ciutadà, a través d'exemples 
d'èxit i els seus protagonistes, amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, la 
Fundació Tarragona Smart  Mediterranean City, i Empresaris de Tarragona,  14 de 
desembre de 2018, Espai Seminari, Tarragona. 

• Primera Jornada sobre “Economia Circular”, coorganitzada amb  Europe Direct 
Tarragona, a la Sala de Graus del Campus Catalunya, el divendres 15 de desembre de 
2017  

• Hack Day URV. Participació en plantejament de reptes en la primera Local Hack 
Day de Tarragona. Campus Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, 2 de desembre de 
2017  

• I Congrés Català de Dret Ambiental "El canvi climàtic: una mirada des de 
Catalunya", organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, amb 
el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, participació i suport de la Càtedra, del 17 al 19 de gener al Campus 
Catalunya de la URV. 

• Participació en la V Simulació del Parlament Europeu, de  la Càtedra Tarragona 
Smart sota la coordinació del Centre d’Informació Europe Direct Tarragona i la 
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV .La Càtedra ha donat suport a la Comissió 
de Treball sobre desenvolupament regional, fent una reflexió específica sobre 
mobilitat urbana; Tarragona, 21 de març de 2018, Campus Catalunya de la URV. 

• Jornada Técnica: “La gestió de residus municipals, reptes i oportunitats”, co-
organitzada amb l’Open Energy Institute i l’Ajuntament de Reus, amb la 
col·laboració de l'Agència Catalana de Residus, 22 de març de 2018.  

•  Participació en el  Congrés Green Cities de Màlaga – “9º Foro de Inteligencia 
y Sostenibilidad Urbana”, co-organitzat per la RECI, presentació de  ponència 
sobre Tarragona Smart Mrditerranean City. Malaga, 15 i 16 d’abril de 2018. 

• Jornada Tècnica “Innovació I Economia Circular”, Sala de Graus de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Química de URV,  10 de maig. Presentació ponència: 
“L’economia circular i l’impacte sobre les smarts-cities”. 

• Tedx Tarragona 2018; Que trameu, Palau Firal i de Congressos de Tarragona 
18 de maig de 2018, amb el suport de Càtedra en la instal·lació d’arquitectura efímera 
basada en un panell que visualitzi el que es trama al voltant de la ciutat. 

• IV Mediterranean Tourism Meeting co-organitzat amb el  Patronat de Turisme 
de l’Ajuntament de Tarragona i l’Open Energy Institute (OEI), Organització del 
BLOC. TURISME I SMART CITIES, BINOMI, Teatrre del Serrallo, Tarragona, 24 
de maig de 2018 

• Participació en el IIIª edició del Congreso ciuddes inteligentes, punt de trobada 
d’experiències i actors de les Smart Cities de l’Estat espanyol. Madrid, 30 de maig de 
2018. 



• 8a. Jornada BioEconomic “Implantació obligatòria de BIM (Building 
Information Modeling)”,1 de Juny de 2018, Sala de Graus del Campus Catalunya 
de la URV, destinada per presentar i analitzar aquesta metodologia de treball que 
permet un flux d’informació entre els professionals de diferents disciplines 
(Enginyers, Empreses Constructores, Arquitectes, Estructurismes, Interioristes…). 
A més del modelat en 3D d’un element o projecte constructiu. 

• Projecte Injuè Smart Challenge. Projecte pedagògic impulsat des de la Fundació 
Tarragona Smart, amb la participació de 220 alumnes del Camp de Tarragona que 
han generat propostes d’oci familiar al territori ajudant-se de les noves tecnologies, 
creant ponts de diàleg per intercanviar propostes i aspiracions i promovent 
el caràcter emprenedor dels participants. 31 de maig de 2018, al Paranimf del 
Rectorat de la URV Gala de Cloenda d'InJuè Smart Challenge amb els premis als 
alumnes participants. 

• VI Fòrum Smart “Les addiccions tecnològiques, una problemàtica creixent 
entre adolescents”, amb Inga Dóra Sigfúsdóttir, Profesora de Investigació en el 
Departament de Salut i Estudis de Comportament en Teachers College, Universitat 
de Columbia a Nova York; Ingibjorg Eva Thorisdottir, Doctorada en l’ús de la 
pantalla i els efectes en salut mental; Alfgeir Logi Kristjansson, Professor en la 
Universitat de Reykjavik; Emanuel Adrian Sarbu, Expert en utilitats de les dades de 
l’enquesta de Planet Youth; i Claustre Dasca, Educadora Social del Servei de 
Prevenció de las adiccions de l’Ajuntament de Tarragona; 18 d’abril, a les 18h, al 
Campus Catalunya de la URV. 

• Segona Jornada “Economia Circular I Emprenedoria Juvenil a Tarragona”, 
organitzada per la Càtedra amb Europe Direct Tarragona i amb la col·laboració de 
la Comissió Europea, l’Ajuntament de Tarragona, i Tarragona Empren, l’11 de maig 
de 2018, a la Sala de Graus del Campus Catalunya de la URV 

• Jornada “Smart Mobility”, a Salou, impulsada des de l'agrupació Empresaris de 
Tarragona (EdT), la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) i la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City en 
col·laboració amb l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Salou, el 7 de juny de 2018 

• Curs d’estiu: ''Tarragona Medieval. Memòries, Paisatge i Patrimoni a la Part 
Alta",15 de juny Casa Canals, en el marc del Project Recercaixa Cathedralcities, que 
preten explicar com les ciutats catedralicies han contribuït a la definició 
de la identitat europea en el passat i com és a l’actualitat.   

• Jornada Smart Region, 3a edició, dimecres 20 de Juny de 2018. Organitzat per la 
Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, la Càtedra Tarragona Smart 
Mediterranean City i el Clúster Tic, centrat  en  l’economia del coneixement com a 
eix transversal, la jornada pretén posar en valor les bones pràctiques existents i els 
projectes sorgits en el territori en matèria de gestió de ciutats intel·ligents. 

• Primer Youth Mediterranean Fòrum organitzat per la Unió per la Mediterrània i 
l’Ajuntament de Tarragona, amb la Fundació Tarragona Mediterranean Smart Regio 
i la Càtedra Smart de la Universitat Rovira i Virgili, que reunirà 50 representants 
d’organitzacions dirigides per joves, plataformes i xarxes de 30 nacionalitats 

https://www.tarragona.cat/ciutadania/europe-direct/
https://ec.europa.eu/
http://www.tarragona.cat/
https://urv.cat/


euromediterrànies per compartir el seu treball, talent i idees amb mires a 
desenvolupar la cooperació regional i projectes dirigits per joves.  

• Direcció Tesis, Treballs de Fi de Master, de Postgrau i de Grau. Actualment 
en curs Tesis: “La gobernanza ambiental de las ciudades inteligentes (smart cities)” 
de la Sra. Carlotta Faccioli; el treball Xarxa de Fred i Calor a Tarragona, i la  Direcció 
de Treballs finals dels postgrau Smart Cities: Planificació i Gestió d’una Ciutat 
Intel·ligent.  

• Mediterranean Turism Meeting Tarragona. Coorganitzat per Bamboo i el 
Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona. Coordinació de continguts i 
ponències. Tarragona, Tinglado Port de Tarragona, 22 de maig de 2017. 

• Jornada Técnica sobre els usos del Patrimoni Històric en una ciutat 
intel·ligent. Tarragona, Casa Canals de el 2 de desembre de 2017. 

• Projecte Recercaixa “Paisatge i patrimoni identitari d’Europa”, Projecte de 
recerca  que posa en valor la Catedral de Tarragona com a element cultural i social 
de la ciutat. La Catedra coordina l’eix de polítiques públiques que, juntament amb els 
eixos de recerca i educatiu, articula el projecte. (2016-2018) 

• Docencia sobre “Marc jurídic d’una Smart City” en el Postgrau “Social Smart 
Cities”, organitzat per la Universitat de Barcelona (Curs 2016-2017) 

Espais de participació i dinamització Universitat – Societat: 

• SmartCatSud. Impuls, participació i seguiment del grup de treball conformat per 
11 ajuntaments de la província de Tarragona, Consell Comarcal del Tarragonés i la 
Diputació de Tarragona per a potenciar l’administració electrònica i desenvolupar 
ciutats intel·ligents.  

• Clúster TIC Catalunya Sud. Participació des de la Fundació Tarragona Smart 
Mediterranean en la Direcció del Grup De Treball d’smart Cities i en la junta 
directiva. 

• RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes) Participació des de la Fundació 
Tarragona Smart Mediterranean en l’Associació formada per 65 ciutats de l’Estat amb 
vocació Smart. Participació en Comitè Tècnic i Grups de Treball. 

• Open Future Tarragona. Participació des de la Fundació Tarragona Smart 
Mediterranean en el naixement i seguiment del programa coordinat per Tarragona 
Impulsa. 

• European Innovation Partnership Smart Cities and Communities (EIP-SCC) 
Plataforma d’interacció de la Comissió Europea entre els agents del sector SmartCity 
amb abast europeu. Participació des de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean 
en el grup de treball de Districtes sostenibles. 

• Smart Foment. La Càtedra participa en el Fòrum Assessor d’Smart Foment, 
Programa d’impuls a les smart Cities creat per Foment del Treball Nacional. 



• Smart City Expo World Congress. Participació amb un estand, i organització 
activitats sobre “química intel·ligent” , Barcelona del 15 al 17 de novembre.  

• Ris3Cat – Comunitat de l’energia. Grup de treball per desenvolupar projectes de 
l’energia, dins de la comunitat Ris3Cat que fomenta grans projectes d’R+D+I. 
Durant el 2016 la Fundació s’ha incorporat a la comunitat de l’energia, coordinada 
per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya amb la capacitat de conèixer els 
projectes que s’hi pretenen desenvolupar i, posteriorment, formar-ne part. 

 

• Open Energy Institute és una entitat que fa més de 7 anys que promou activitats 
relacionades amb el món de l'energia i la sostenibilitat, com ara fòrums, seminaris, 
workshops i congressos, en col·laboració amb ajuntaments com el de Valls, Salou, 
Cambrils, Saragossa, Lleida o Tarragona, entre altres institucions i entitats. 

 

• Participació en el projecte i sessions de Treball “CatalunyaSud 2040” impulsat per 
a la Càtedra Tarragona Regió del Coneixement de loa Diputació de Tarragona i la 
Universitat Rovira i Virgili. 

 

Càtedra d’Energia i Desenvolupament     
 
Càtedra pel foment de la transferència de coneixement i la innovació.     
 
Campus Bellissens 
Av. de la Universitat,1 43204 Reus 
Tel. 977 759898 
ced@urv.cat  
http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/ 
 
Dra. Maria Llop Llop 
                                                                        
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

 
Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya (MADE) i Diputació de Tarragona. 
 
Principals activitats de generar i socialitzar el coneixement: 

 
• Docència de Maria Llop al Màster Oficial en Gestió d’Empreses Tecnològiques i al 

Màster Oficial en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, de la 
matèria: Environmental and Energy Economics, (curs 2017-2018). 

• Publicació de l’article de Maria Llop “Measuring the influence of energy prices 
in the price formation mechanism” a la revista científica Energy Policy (2018), vol. 
117, pàgines 39-48.  

mailto:ced@urv.cat
http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/


• Elaboració de l’article científic: “Decomposing the changes in water intensity in 
a Mediterranean region”, per Maria Llop. Publicat com a Document de Treball del 
Departament d’Economia de la URV, nº 18, 2018. 

• Publicació del Document de Treball de la Càtedra d’Energia i Desenvolupament 01-
2017: “El sector energètic a la demarcació de Tarragona (2014): aspectes 
geogràfics i socioeconòmics”, per Maria Llop i Joan Mira (Departament 
d’Economia, URV). Aquest document de treball es troba disponible al web de la 
Càtedra: 

http://www.energia-
desenvolupament.urv.cat/media/upload/domain_1061/arxius/Divulgació/Recerc
a/WP_CED012017-LlopMira%20(2).pdf 

• Maria Llop ha col·laborat amb la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de 
Economía, Industria y Energía com a experta en l’avaluació de projectes de recerca 
del Plan Nacional de I+D (setembre, 2017). 

Principals activitats de difusió i divulgació: 

 
 

• Organització del Curs de la Universitat d’Estiu “Energia: economia, medi 
ambient i política” a càrrec de la Dra. Maria Llop, Directora de la Càtedra d’Energia 
i Desenvolupament de la URV, el Dr. Joan Mogas, professor del Departament 
d’Economia de la URV i del Dr. Xavier Ponce-Alifonso, professor del Departament 
d’Economia de la URV. Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili, Hospitalet 
de l’Infant (15 de juny del 2018).    

• Diverses col·laboracions a la premsa escrita i aparicions als mitjans de 
comunicació:  

Article a El PuntAvui (7 d’agost del 2017). 

Article a El PuntAvui (1 d’octubre del 2017). 

Entrevista a Maria Llop al programa ‘Economia’ del Canal ReusTV (16 de novembre 
del 2017).  

Article a El PuntAvui (27 de novembre del 2017). 

Article al Diari de Tarragona (1 de desembre del 2017). 

Article a El PuntAvui (22 de gener del 2018). 

Article al Diari de Tarragona (2 de gener del 2018). 

Article al Diari de Tarragona (1 de febrer del 2018). 

Article al Diari de Tarragona (1 de març del 2018). 

Article a El PuntAvui (19 de març del 2018). 

• Col·laboració de Maria Llop a la taula d'experts i debat de la Jornada El Futur de 
l’energia, organitzada pel Diari de Tarragona i celebrada a Tarragona (20 de 
desembre del 2017). 

http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/media/upload/domain_1061/arxius/Divulgaci%C3%B3/Recerca/WP_CED012017-LlopMira%20(2).pdf
http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/media/upload/domain_1061/arxius/Divulgaci%C3%B3/Recerca/WP_CED012017-LlopMira%20(2).pdf
http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/media/upload/domain_1061/arxius/Divulgaci%C3%B3/Recerca/WP_CED012017-LlopMira%20(2).pdf
http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/media/upload/domain_1061/arxius/Divulgaci%C3%B3/JornadaEuropeDirect.pdf


• Participació de Maria Llop a la Jornada sobre Pobresa Energètica amb la 
conferència ‘Implicacions econòmiques, socials i mediambientals de l’energia’, 
organitzada pel Consell Comarcal del Tarragonès a Tarragona (20 de juny del 2017). 

 

 
 

Càtedra de Dolor Infantil URV-Fundación GRÜNENTHAL 
 
Càtedra pel foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades a 
problemàtiques socials  
 
Campus Sescelades 
Carretera de Valls, s/n- 43007 Tarragona 
Tel.: 977 558 658 
catedra.dolorinfantil@urv.cat 
http://www.dolor-infantil.catedra.urv.cat/ 
 
Dr. Jordi Miró, director 
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

Fundación Grünenthal 
 
Principals activitats: 

• Organització de la II Jornada Nacional sobre Dolor Infantil celebrada el 02.02.2018 
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Madrid), amb l’assistència 
d’uns 200 participants.    

• Lliurament del IV Premi de reconeixement a la lluita contra el dolor infantil.   

• 5 conferències plenàries en congressos.  

• 4 conferències convidades en jornades científiques.   

• Presentació de 18 pòsters, 8 d’ells en congressos internacionals.  

• Publicacions: 11 publicacions en premsa, 33 publicades i 9 manuscrits enviats per 
publicar.   

• 2 conferències divulgatives.  

• Participació en el programa de ràdio Las mañanas de la COPE, el 03.08.18.  

• Tesis doctoral Psychosocial suport for Young cancer survivors de Santiago Jesús Galán 
Ortega, dirigida per Dr. Jordi Miró amb qualificació Cum Laude.  

• 88 inputs de premsa, tant en format paper com premsa digital i ràdio, amb un total 
l’abast d’audiència aproximat de 10.332.073 persones i amb un valor publicitari 
equivalent aproximat de 272.367,00€1.  

• Lideratge de 8 projectes de recerca.  

• Convocatòria del V Premi de reconeixement de la lluita contra el Dolor Infantil.  

mailto:catedra.dolorinfantil@urv.cat


• Activitats en procés: organitzar la III Jornada Nacional sobre dolor infantil.  

• Pendent de resolució 5 projectes relacionats amb l’estudi del dolor crònic infantil.  
 
 
Campanyes en marxa: 

 
-Campanya “Borremos el dolor infantil”   
 
La iniciativa Borremos el dolor infantil és una iniciativa composta per diferents 
activitats amb un objectiu comú: sensibilitzar, educar i promoure la 
investigació en el dolor crònic.   
 
- Concurs de dibuix “Esborrar el dolor infantil”  
 
Acció de conscienciació i sensibilització amb el dolor crònic infantil a les 
escoles mitjançant un concurs de dibuix en el qual els nens plasmes com 
esborrarien els dolor dels nens i adolescents. La finalitat d’aquest concurs és 
didàctica i pretén facilitar la comprensió del dolor crònic, els seus efectes i 
com es pot millorar la qualitat de vida dels qui ho pateixen.  
 

 
 
 
Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni  Literari  Català 
 
Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials  
 
Campus Catalunya 
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona 
 
Dra. Carme Oriol Carazo, directora 
Dr. Magí Sunyer , subdirector 
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades : 
 
Fundación Privada Mútua Catalana 
 
Principals activitats:  

Les principals activitats que la Càtedra ha realitzat durant aquest any se situen en tres àmbits: 
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. Al curs 2017-2018 la pàgina web de la 
Càtedra (www.baixeras.catedra.urv.cat) ha estat utilitzada per difondre i donar a conèixer la 
Càtedra i totes les seves activitats. 
 



El 19 i 20 d’octubre es va celebrar, a Tortosa i Jesús, el VII Curs de Cultura Popular dedicat 
a “Identitat, folklore i educació” organitzat per l’Arxiu de Folklore del Departament de 
Filologia Catalana de la URV i que va comptar amb la col·laboració de la Càtedra Baixeras. 
En el curs hi van participar ponents procedents de la Universitat Rovira i Virgili, de la 
Universitat d’Alacant, de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat de València, que 
van presentar, des de diferents perspectives, la relació existent entre la identitat, l’estudi del 
folklore i l’aplicació en l’educació. A més del contingut acadèmic, els assistents al curs van 
poder visitar el Museu de Tortosa i van gaudir de l’actuació musical de La Rondalla dels 
Ports. 
 
En aquest curs, es van organitzar les IV Jornades de la Càtedra Josep Anton Baixeras, 
dedicades a la traducció literària, que van tenir lloc els dies 7 i 20 de novembre al campus 
Catalunya de la URV en horari de tarda. A la primera sessió del 7 de novembre van tenir lloc 
a la Sala de Vistes tres destacades conferències sobre la traducció d’obres en llengües 
diferents, com l’anglès o el polonès: la de Francesc Parcerisas (Universitat Autònoma de 
Barcelona), sobre la traducció d’El senyor dels anells, de J. R. R. Tolkien; la de Dolors Udina 
(Universitat Autònoma de Barcelona), “Traduir per llegir a fons (La senyora Dalloway, de 
Virginia Woolf)”, i la de Xavier Farré (Universitat de Cracòvia), “El món de Czeslaw Milosz 
i altres poemes”. 
 
La segona sessió, celebrada dilluns 20 de novembre a la Sala de Graus, va ser encetada amb 
una taula rodona amb tres traductors experts i amb una llarga trajectòria: Joaquim Mallafré, 
professor jubilat de la Universitat Rovira i Virgili del Departament de Filologia Catalana i 
traductor d’Ulisses, de James Joyce, entre altres obres; Albert Mestres, escriptor, traductor del 
francès, anglès, italià i portuguès, i Joan Cavallé, escriptor i traductor del francès. Aquesta 
taula rodona va ser moderada pel professor Magí Sunyer, el subdirector de la Càtedra. En 
aquesta sessió, d’una banda, es van entregar les beques “Josep Anton Baixeras-Fundació 
Mútua Catalana” pel curs 2017-2018 i, d’altra banda, el professor Magí Sunyer va presentar 
el tercer volum de la col·lecció Quaderns de la Càtedra Baixeras: Identitat, literatura i dret, que 
reuneix les aportacions de les III Jornades de la Càtedra Josep Anton Baixeras, celebrades la 
tardor de 2016. 
 
El 4 d’abril de 2018 es va desenvolupar el seminari “La interpretació del sentit dels poemes. 
Comentar poesia de Maragall a Brossa, passant per Guerau de Liost, Riba, Foix, Manent i 
Gabriel Ferreter”, a càrrec de Jordi Malé, de la Universitat de Lleida. Es va dur a terme a la 
Sala de Juntes del campus Catalunya de la URV i va estar organitzat pel Departament de 
Filologia Catalana i la Càtedra Baixeras. 
 
 
 
La Càtedra Baixeras també va participar en l’organització de l’acte de signatura del conveni 
de doble titulació entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Masaryk. L’acte, que 
va tenir lloc el 13 d’abril de 2018 a la Sala de Graus del campus Catalunya de la URV, va 
constar de tres parts. En primer lloc, la presentació de l’acte: amb les intervencions de Josep 
Anton Ferrer, rector de la URV; Jordi Ginebra, responsable de l’ensenyament de Llengua i 
Literatura Catalanes de la URV; Daniel Vázquez, sotsdirector del Department of Romance 
Languages and Literatures de la Universitat de Masaryk; Carme Oriol, directora del 
Departament de  Filologia     Catalana de la URV; Josep Anton Fernández, director de l’àrea 
de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, i les alumnes Helena Carreras (URV) i 
Marie Prikrylova (Masaryk University). En segon lloc, es va pronunciar la conferència “Línies 
paral·leles txeques i catalanes”, a càrrec de la Dra. Monika Zgustová, que compta amb el 



suport de la Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català. I en tercer lloc, la 
signatura del conveni: amb les intervencions de Josep Anton Ferrer, rector de la URV, i 
d’Ivan Malý, vicerector d’Internacionalització de la Universitat de Masaryk. 
 
Cal destacar, també, l’organització de la IV Jornada LITCAT de Grups de Recerca de 
Literatura Catalana contemporània, que va tenir lloc dijous 17 de maig de 2018, a la Sala de 
Vistes del campus Catalunya. En aquesta edició es van presentar tretze ponències sobre les 
recerques que realitzen les universitats catalanòfones en el camp de la literatura catalana 
contemporània.  Així, van donar a conèixer les principals línies d'investigació dels grups de 
recerca universitaris per tal de fer visible de manera pública i col·lectiva la recerca que duen 
a terme i establir una xarxa de relacions que permeti la promoció d'intercanvis i projectes 
compartits. L’acte va estar organitzat pel Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana 
(GRILC), el Departament de Filologia Catalana de la URV i la Càtedra Josep Anton Baixeras 
de Patrimoni Literari Català. A més, va comptar amb el suport de la Facultat de Lletres de la 
URV i la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l'Institut d'Estudis Catalans. 
 
La jornada va començar amb una breu presentació de l'acte i amb les ponències "Joan Puig i 
Ferreter: director literari a l'exili", d'Oriol Teixell, del Grup de Recerca Identitats en la 
Literatura Catalana (URV); "Aspectes identitaris a través de la poesia musicada a l'ESO", de 
Julieta Torrents, del Grup de recerca Poesia i Educació (UB); i "Anna Dodas: obra poètica i 
narrativa", de Caterina Riba, del Grup d'Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i 
Comunicació (UVic-UCC). Després de la pausa, van tenir lloc les intervencions de Carme 
Gregori, Grup de Literatura Catalana Contemporània (UV), amb la ponència "El mite 
fundacional d'Adam i Eva en la narrativa catalana dels anys vint i trenta"; Mercè Picornell, 
del Grup Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius (UIB), amb la ponència 
"Agència, matèria i transformació: una aproximació posthumanista a les formes de la ruïna 
en la poesia catalana contemporània"; Estel Aguilar Miró, del Seminari Transversal d'Estudis 
Culturals Catalans (UPVD), amb la ponència "Influència de la poètica postsimbolista en el 
patrimoni literari nord-català: Simona Gay i Josep Sebastià Pons"; Toni Maestre, del Grup 
de Recerca de la Literatura Contemporània (UA), amb la ponència "La paròdia de la comèdia 
romàntica en V.O.S. de Cesc Gay (2009)", i Francesc Foguet, del Grup d'Estudi d'Història de 
la Cultura i dels Intel·lectuals (UB), amb la ponència "La censura d'Història de la premsa catalana 
(1966), de Joan Torrent i Rafael Tasis". A les 16.30h van tenir lloc les sessions de tarda: 
Simona Škrabec, del Grup d'Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (UAB), amb la 
ponència "Construir el patrimoni literari a través de la traducció al segle XXI"; Llorenç 
Soldevila Balart, de Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció (UVic-UCC), 
amb la ponència "Andorra i la literatura"; Anna Llovera, del Grup d'Estudi sobre la Literatura 
del Vuit-cents (UB), amb la ponència "Una identitat forjada en la militància misoneista: la 
narrativa catalana del pairalisme (1867-1893)", i Lucía Azpeitia-Ortiz, del Grup d'estudis de 
traducció, recepció i literatura catalana (UPF), amb la ponència "Mots escrits en lloc de 
paraules vives": la correspondència d'Agustí Bartra i Antoni Ribera (1947-1970)". Finalment, 
a les 18.30 h es van presentar les actes de la III Jornada LITCAT i, tot seguit, es va clausurar 
la IV Jornada LITCAT de Grups de Recerca de Literatura Catalana Contemporània. 
 
 
ACTIVITATS DE RECERCA 
 
S’han pressupostat dues beques “Josep Anton Baixeras-Fundació Mútua Catalana”, adreçada 
als estudiants interessats a cursar el Doctorat en les línies d’investigació del Grup de Recerca 
Identitats en la Literatura Catalana (GRILC) sota la direcció dels Drs. Magí Sunyer Molné, 
Carme Oriol Carazo, Montserrat Corretger Sàez, i Montserrat Palau Vergés, dins el Programa 



de Doctorat d’Estudis Humanístics de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la Universitat 
Rovira i Virgili durant tres cursos consecutius a temps complet o durant cinc cursos a temps 
parcial pel curs 2017-2018. Les beques han estat adjudicades a Albert Mestres Emilió, “Edició 
crítica de Lo Gaiter del Llobregat”, de Joaquim Rubió i Ors, i Tània Muñoz Marzà, “La 
rondalla a les comarques de Castelló: recopilació, estudi i difusió”.   
 
A més, durant aquest curs la Càtedra Baixeras col·labora en l’edició del teatre complet, de 
Rossend Arús i Arderiu (1845-1891), periodista, dramaturg i maçó català, que duu a terme la 
Biblioteca Pública Arús de Barcelona. 
 
ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA 
 
S’ha publicat els tercer volum de la col·lecció Quaderns de la Càtedra Baixeras, eina difusora 
d’algunes de les activitats de la Càtedra de màxim interès social i intel·lectual: Literatura, 
identitat i dret. Aquest tercer volum reuneix les aportacions a les III Jornades de la Càtedra 
Josep Anton Baixeras, celebrades la tardor de 2016, en què van participar els professors 
Antoni Jordà Fernández, Pompeu Casanovas, Joan Cuscó Clarasó i l’advocada Isabel 
Baixeras Delclòs. El títol Identitat, literatura i dret resumeix els interessos intel·lectuals de Josep 
Anton Baixeras, tal com es fa palès en un discurs seu contra la pena de mort, pronunciat al 
senat espanyol, del qual Isabel Baixeras Delclòs fa una anàlisi que clou el llibre. 
 
S’ha elaborat el número sis de la revista Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk 
Literature dedicat a “Dones i folklore”. D’acord amb la idiosincràsia de la publicació (una 
volguda vocació internacional i multilingüe) els estudis d’aquest monogràfic se centren en 
determinades autores de la història del folklore català, però també hi tenen cabuda les 
aportacions fetes des d’institucions de fora de les terres de parla catalana, tant pel que fa a les 
autores dels articles com a les folkloristes i els corpus estudiats. 
 
A més, el 2017 s’ha publicat el primer volum de la col·lecció Patrimoni Literari, de 
Publicacions URV, titulat La gestió del patrimoni literari. Conceptualització i anàlisi comparativa dels 
models català i anglès, escrit per Mireia Munmany. La col·lecció compta amb el suport de la 
Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català i del Grup de Recerca Identitats 
en la Literatura Catalana (GRILC). La col·lecció està especialitzada en patrimoni literari, 
entès en un sentit ampli, que comprèn tant l’obra literària com tot allò que hi està relacionat, 
des de l’escriptor i les circumstàncies de la creació fins a la transmissió dels textos i la gestió. 
Es proposa contribuir a eixamplar les plataformes de difusió dels estudis que en aquest camp 
es generen i preveu la incorporació al seu catàleg d’estudis generals de literatura i de teoria 
literària, no necessàriament centrats en l’univers lingüístic català.   
 
La presentació de La gestió del patrimoni literari. Conceptualització i anàlisi comparativa dels models 
català i anglès, de Mireia Munmany, va tenir lloc el dimarts 27 de febrer de 2018, a càrrec de 
l’autora i el director de la col·lecció, Magí Sunyer. A més, l’acte va cloure amb la conferència 
“Traducció i reescriptura: L’Eclipsi, una novel·la lipogramàtica. De Perec a Adrià Pujol 
Cruells”, a càrrec de Mònica Güell, catedràtica de la Universitat de la Sorbona i directora del 
Centre d’Estudis Catalans de París. 
 
 
 
 
Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret 



Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials. 
 
Campus Catalunya 
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona 
 
Dr. Antoni Pigrau Solé, director 
Dra. Lucía Casado Casado, subdirectora 
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

 
Ajuntament de Tarragona 
 
Principals activitats de generació i socialització del coneixement: 

-Impartició del Màster Universitari en Dret Ambiental (MUDA), que el curs 2017-2018 ha 
arribat a la seva 12ª edició (4ª en l’actual modalitat virtual). Aquest màster, de 120 crèdits, té 
una durada de dos anys i s’imparteix en modalitat virtual, amb la possibilitat opcional de 
cursar l’últim quadrimestre del segon curs de forma presencial. 

-Realització de 4 seminaris de formació i 11 seminaris de recerca en temes relacionats amb 
el dret ambiental. 

-Organització del CEDAT Mediterranean Courses on Environmental Justice, “In search of climate 
justice”, realitzats a la Facultat de Ciències Jurídiques, a Tarragona, del 9 al 18 de gener de 2018. 

-Organització, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, del I Congrés Català de Dret Ambiental “El canvi climàtic: una mirada des de Catalunya”, 
realitzat a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, a Tarragona, els dies 17, 18 i 19 de 
gener de 2018. 

-Organització del III Tarragona International Environmental Law 
Colloquium (TIEC). Ecological Justice and Environmental Law in the 
Anthropocene. A new paradigm for earth community, realitzat a la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la URV, a Tarragona, els dies 17 i 18 de maig de 2018. 

-Organització de les II Jornades de Medi Ambient i Ens Locals, organitzades pel Departament 
de Dret Públic i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la 
Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, mitjançant la Càtedra d’Estudis 
Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona i l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, i realitzades a la Pobla de Mafumet, els 
dies 10 de maig i 7 de juny de 2018. 

-Defensa de 6 tesis doctorals i 12 treballs finals de màster. 

-Publicació de 34 articles en revistes científiques indexades (JCR, CARHUS, LATINDEX, 
SCOPUS); 2 llibres dirigits, coordinats o editats; 1 monografia; 33 capítols de llibre; 7 
articles en revistes científiques no indexades; i 25 altres publicacions (informes, comentaris i 
recensions). 



-Participació en 4 projectes de recerca finançats (2 estatals i 2 autonòmics) en l’àmbit del 
dret ambiental o en temes afins, amb investigador principal membre del CEDAT; i 
participació de membres del CEDAT en 1 projecte de recerca finançat en aquest mateix 
àmbit, amb investigador principal d’una altra universitat. 

-Participació en 4 projectes o contractes finançats de transferència en l’àmbit del dret 
ambiental o en temes afins. 

-Publicació de la Revista Catalana de Dret Ambiental. Durant el curs acadèmic 2017-2018 
s’han publicat el núm. 2 del volum 8 i el núm. 1 del volum 9. 

-Publicació dels llibres 9 i 10 de la col·lecció Quaderns de Dret Ambiental. 

 
 
Principals activitats de difusió i divulgació: 
-Publicació del Butlletí CEDAT. Durant el curs acadèmic 2017-2018 s’han publicat els 
números 92 a 102. 

-Realització d’actes de presentació de dos llibres: Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales i 
La incidencia de la directiva de emisiones industriales en el régimen jurídico catalán de prevención y control ambiental 
de actividades. 

-Participació, mitjançant la presentació de ponències o comunicacions, a 115 congressos, 
seminaris o jornades científiques. 

-Participació en el jurat de la IIIª edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi 
doctoral en dret ambiental 2017, convocat per la Diputació de Barcelona, juntament amb la 
Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre d’Estudis de 
Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). 

-Participació i col·laboració en el marc del projecte educatiu “Jocticia Ambiental: El debat per 
l’educació socioambiental. E-Waste: L'Altra Cara de la Tecnologia”, organitzant activitats i tallers i 
oferint recolzament econòmic per a l’edició d’una guia didàctica, amb la finalitat de 
contribuir a la lluita contra la desproporcionada distribució de beneficis i conscienciar de 
les conseqüències de l’explotació dels recursos naturals per a la fabricació d’aparells 
electrònics. 

-Activitats de cooperació: participació en el projecte “Horts socials a la URV: l’educació 
ambiental per a la innovació social”, un projecte col·lectiu amb participació de sis centres 
de la URV, que, el curs acadèmic 2017-2018, ha obtingut el Premi del Consell Social URV a 
la Qualitat Docent, en la modalitat col·lectiva.  

 
 
 
Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller 
 
Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials. 
 



Campus Catalunya 
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona 
Tel.: 977 558 615 
 
Dr. Josep Sánchez Cervelló, director 
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

 
Colla Vella dels Xiquets de Valls 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 
 
Principals activitats:  

Activitats de generació i socialització del  coneixement: 
 

- L’activitat principal de la càtedra durant aquest curs acadèmic ha estat la recerca i 
redacció del primer volum de la Col·lecció Xiquets de Valls: Origen i història dels 
castells, que es va publicar el desembre del 2017 amb el títol Els orígens del fet casteller: 
Del ball de valencians als Xiquets de Valls (del segle XVIII al 1849). 

  

-  Participar en els dos primers volums de  l’ Enciclopèdia dels Castells que l’editorial 
Cossetània va publicar a finals d’any. La col·laboració ha consistit en crear un 
comitè científic que garanteixi els continguts publicats i una coedició a través del 
servei de publicacions de la URV per tal de difondre l’edició digital. 

-   Hem mantingut relacions amb la Colla dels Xiquets de Tarragona i els Castellers 
de Vilafranca per tal d’establir un marc col·laboratiu amb la Càtedra . 

Socialització dels resultats de la recerca: 
 
- La presentació del llibre es va dur a terme el dia 3 de desembre de 2017 a la Sala d’actes 
del local social de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. L’acte va comptar amb la presència 
del catedràtic Josep Sánchez Cervelló, del Sr. Albert Pedret, President de la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls, del Sr. Xavier Brotons, investigador casteller, del Sr. Jordi Ferré, director 
de Cossetània Edicions, i de l’autor de l’obra, el Dr. Alexandre Cervelló. A la presentació hi 
van assistir més de dues-centes persones. 
 
Impacte mediàtic de la recerca realitzada: 
 
El Vallenc:  
http://www.elvallenc.cat/actualitat/una-investigacio-situa-la-primera-actuacio-castellera-fa-
226-anys/ 
Portal Nou:  
http://elportalnou.blogspot.com.es/2017/12/la-investigacio-dalex-cervello-data-
la.html?m=1 
Diari Més:  

http://www.elvallenc.cat/actualitat/una-investigacio-situa-la-primera-actuacio-castellera-fa-226-anys/
http://www.elvallenc.cat/actualitat/una-investigacio-situa-la-primera-actuacio-castellera-fa-226-anys/
http://elportalnou.blogspot.com.es/2017/12/la-investigacio-dalex-cervello-data-la.html?m=1
http://elportalnou.blogspot.com.es/2017/12/la-investigacio-dalex-cervello-data-la.html?m=1


http://www.diarimes.com/noticies/mes_castells/2017/12/12/les_festes_candela_valls_17
91_primera_actuacio_castellera_historia_29884_3056.html 
La Vanguardia:  
http://www.lavanguardia.com/vida/20171212/433593645403/una-investigacion-situa-el-
primer-castell-en-1791-en-valls-tarragona.html 
El Periódico:  
http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171212/una-investigacion-situa-el-
primer-castell-en-1791-en-valls-tarragona-6490737 
Diari Casteller:  
https://delcamp.cat/diaricasteller/actualitat/investigacio-data-primera-actuacio-castellera-
1791 
Telenotícies de TV3:  
http://www.ccma.cat/324/qui-va-ser-el-primer-enxaneta-un-llibre-revela-els-origens-del-
fet-casteller/noticia/2824657/ 
Gaudeix la Festa de la Xarxa:  
https://youtu.be/GVMjvOQ_VBo 
Rac 1:  
http://www.rac1.cat/info-rac1/20171202/433355023553/castells-tradicio-origen-alex-
cervello.html 
Xarxa de Ràdio de Catalunya:  
http://rctgn.cat/alex-cervello-primers-que-pregunten-sobre-historia-dels-castells-ho-
traves-informacio-oral/ 
 
 
Càtedra URV d’Entorns Saludables  
 
Càtedra pel foment de la transferència de coneixement i la innovació     
 
 
C/ Sant Llorenç 21- 43201 Reus (Tarragona) 
 Tel. 977 758920 
 
Dra. Rosa Solà Alberich, directora 
 
  
 
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

- Activa Mutua 2008 
- FCC S.A. 

 
 
Principals activitats de generar i socialitzar el coneixement 
 
 

• Participar en la Reunió Ordinària 2018 de la Xarxa d’Universitats Saludables de 
Catalunya (USCAT). 

http://www.diarimes.com/noticies/mes_castells/2017/12/12/les_festes_candela_valls_1791_primera_actuacio_castellera_historia_29884_3056.html
http://www.diarimes.com/noticies/mes_castells/2017/12/12/les_festes_candela_valls_1791_primera_actuacio_castellera_historia_29884_3056.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171212/433593645403/una-investigacion-situa-el-primer-castell-en-1791-en-valls-tarragona.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171212/433593645403/una-investigacion-situa-el-primer-castell-en-1791-en-valls-tarragona.html
http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171212/una-investigacion-situa-el-primer-castell-en-1791-en-valls-tarragona-6490737
http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171212/una-investigacion-situa-el-primer-castell-en-1791-en-valls-tarragona-6490737
https://delcamp.cat/diaricasteller/actualitat/investigacio-data-primera-actuacio-castellera-1791
https://delcamp.cat/diaricasteller/actualitat/investigacio-data-primera-actuacio-castellera-1791
http://www.ccma.cat/324/qui-va-ser-el-primer-enxaneta-un-llibre-revela-els-origens-del-fet-casteller/noticia/2824657/
http://www.ccma.cat/324/qui-va-ser-el-primer-enxaneta-un-llibre-revela-els-origens-del-fet-casteller/noticia/2824657/
https://youtu.be/GVMjvOQ_VBo
http://www.rac1.cat/info-rac1/20171202/433355023553/castells-tradicio-origen-alex-cervello.html
http://www.rac1.cat/info-rac1/20171202/433355023553/castells-tradicio-origen-alex-cervello.html
http://rctgn.cat/alex-cervello-primers-que-pregunten-sobre-historia-dels-castells-ho-traves-informacio-oral/
http://rctgn.cat/alex-cervello-primers-que-pregunten-sobre-historia-dels-castells-ho-traves-informacio-oral/


 
• Analitzar l’estat de l’art sobre els criteris d’entorn laboral saludable. 

 
• Treballar en col·laboració de la cap de l’Oficina de Prevenció de riscos laborals 

(OPRL) per tal de: 
 

o Dissenyar el pla d’actuació de la URV com a Universitat Saludable. 
 

o Realitzar la consulta i participació del pla d’actuació URV Saludable al Comitè 
de Seguretat i Salut de la URV (02/02/18). 

 
o Debatre i aprovar per la Comissió de prevenció de riscos laborals Delegada 

del Consell de Govern el pla d’actuació URV Saludable (06/02/18). 
 

o Aprovar la declaració institucional i el pla d’acció d’universitat saludable 
(22/02/18) . 

 
o Impulsar la Declaració institucional sobre la política d’Universitat Saludable 

de la URV, que es va realitzar en el Consell de Govern de la URV, el 22 de 
Febrer de 2018. 

 
o Dissenyar el procés per aconseguir el reconeixement  de la URV com empresa 

Saludable : 
 

- Primer pas: compromís del rector per adherir-se a la Declaració de 
Luxemburg . 
 

- Segon pas: rebre el diagnòstic inicial de l’estat de la Promoció de la Salut a la 
URV, pel que prèviament es va: 

 
 b.1) Elaborar el qüestionari de qualitat en Promoció de la 

Salut en el lloc de Treball (INSHT). 
 

 b.2) s’ha col·laborat per tramitar i rebre el resultat de 
l’adequació de la URV com empresa saludable en l’actualitat 
(considerat punt inicial i expressat en percentatge) 

 
o Sol·licitar i aconseguir l’adhesió  de la URV a la Declaració de Luxemburg. 

 
o Incorporar la web de l’associació espanyola contra el càncer a la intranet de 

la URV. 
 



 
 

 
Principals activitats de difusió i divulgació curs 2017-2018 
 

• Crear les xarxes socials i la pàgina web de la Càtedra d’Entorns Saludables. 
 

• Difondre els resultats dels criteris d’entorn laboral saludable 
 

Actualment en desenvolupament curs 2017-2018: 
 
 

• Seguint la Llei Orgànica de Protecció de Dades i mitjançant l’OPRL analitzar les 
dades d’indicadors de salut dels darrers anys dels treballadors/es URV, a partir de la 
informació de les bases de dades del Servei de Prevenció Aliè i la Mútua d’Accidents 
del Treball i Malalties Professionals de la URV. 

•  
Identificar les accions incloses al calendari del pla d’acció URV Saludable aprovat pel 
Consell de Govern del 22/02/18, que es puguin impulsar fins al final de juny 2018. 

 
 
 
  
Càtedra  URV-WFNR sobre Fruita Seca 
 
Càtedra pel foment de la transferència de coneixement i la innovació  
 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus 
Carrer de Sant Llorenç, 21 -43201 Reus 
977759313 
 

http://www.urv.cat/ca/societat-empresa/catedres/ 

Dr. Jordi Salas Salvadó, director 
                                                                      
En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

Fundació Privada Internacional Nut and Dried Fruit 



 
 
 

Principals activitats de generar i socialitzar el coneixement: 

L’INC World Forum for Nutrition Research and Dissemination, liderat pel Prof. Jordi Salas-

Salvadó, ha dut a terme 

1) La convocatòria de dues beques per projectes de recerca relacionats amb els fruits 

secs  i ha convocat una beca de recerca de per la millora de la comprensió dels efectes 

sobre la salut del consum de nous de macadàmia. 

2) Ha impulsat la convocatòria de tres projectes de promoció i divulgació destinada a 

fomentar la demanda dels consumidors de fruits secs i de fruita deshidratada a tot el 

món. 

3) S’han finançat 5 publicacions científiques. ’ha participat al XXI Congrés 

Internacional de la Nutrició de Buenos Aires amb el Simposi "El consum i la salut 

de fruits secs i fruita seca: noves idees”.  

4) S’ha dut a terme la organització del Congrés Anual Mundial de fruita seca: XXXVI 

edició a Chennai (Índia), maig de 2017 i la XXXVII edició a Sevilla (Espanya), maig 

de 2018 

5) S’ha impulsat el Premi científic per investigacions sanitàries i nutricionals 

relacionades amb les nous i/o fruits secs, otorgant-se al Dr. Richard Mattes el 2017 i 

al Grup d’Estudi PREDIMED el 2018. 

 

Principals activitats de difusió i divulgació: 

- Memòria anuals de les activitats de la Càtedra. 

- Publicació de 3 números l’any de la Revista Nutfruit (març, juliol i novembre) amb una 

circulació de 2,500 còpies i una difusió on-line dirigida a empreses i institucions 

membres de l’INC:  

- Publicació mensual d’una Newsletter sobre activitats en relació a la industria, 

investigació, regulació i una secció sobre estudis de fruits secs i fruita seca i la nutrició i 

salut.  

- Participació en la publicació de Association Nationale des Diététiciens du Luxembourg: 

“Nuts about Health, Latest Findings” in Baking Europe magazine  



- Divulgació dels beneficis de salut del consum fruits secs i fruita seca a través del Blog 

Nutfruit & Health. 

- Publicació de fins a 5 comunicats de premsa l’any i 1 video. 

- Elaboració d’informe estadístic de la producció de fruita seca des del 2007/2008 fins al 

2017/2018. 
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