CAMPUS EXTENS
la xarxa d’antenes del
coneixement de la URV
“Compromís amb el territori”

Marc conceptual del projecte
Universitat

Coneixement

Societat

T it i
Territori

Raó de ser
• Campus ExtensÆ projecte nascut el curs 2004/05 dintre de
ll’estratègia
estratègia de dimensió territorial per enfortir el territori per part
de la URV, que emmarca el Pla Estratègic de la Tercera
Missió.
• Persegueix el desenvolupament territorial a les comarques
meridionals de Catalunya, basat en el coneixement:
o societat del coneixement Æ regió del coneixement.
• Creació d’una xarxa d’antenes del coneixement Æ instrument
per interactuar de forma directa amb els diferents agents del
territori i poder així generar sinergies positives.
• Compromís amb el territori.

Objectius
• E
Estendre
t d i apropar all tterritori
it i lles potencialitats
t
i lit t de
d la
l
universitat, els serveis i les activitats universitàries.
• Captar i donar resposta a les necessitats del territori, amb
la col·laboració de les diferents entitats i agents locals.
• Esdevenir un nucli dinamitzador i proactiu d'activitats
d'interès
d
interès territorial i difusor dels valors socials que inspiren
la universitat com a institució.
• R
Reforçar
f
ell paper de
d la
l Universitat
U i
it t com a agentt del
d l
desenvolupament territorial.

Desplegament territorial:
Antenes del Coneixement
• Salou,
Salou Cambrils i Amposta.
Amposta (curs 2007/2008)
• La Sénia,
Sénia Santa Coloma de Queralt i Valls.
Valls (2008/09)
• Móra d’Ebre (abast comarcal) i Torredembarra.
Torredembarra (2009/10)
• T
Tarragona (el
( l ttotal
t ld
dels
l 5C
Centres
t
Cí
Cívics),
i ) Reus
R
(C t de
(Centre
d
Lectura), Tortosa, el Vendrell i Vila-seca. (2009/10)
• La Fatarella, la Pobla de Mafumet, Falset (oficina
comarcal) i Vilafranca del Penedès
Penedès. (2009/10)

Distribució de la xarxa
d’Antenes del Coneixement

Nova pàgina web del
p Extens de la URV
Campus

http://www.urv.cat/antenes_coneixement/

Línies d’actuació (I)
0.- RELACIONS I REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
0.

1.- INFORMACIÓ

Punt d’informació
d informació permanent de la URV
Punt de connexió telemàtica
Suport a la comunitat universitària i Amics de la URV
Futurs alumnes
Botiga de la URV

2.- EXTENSIÓ CULTURAL

Conferències,
C
f è i
d
debats
b t i di
divulgació
l
ió científica
i tífi
Música i teatre
Aula de Cinema
Aula d’Art
d Art
Senderisme
Grups de lectura, idiomes, ...
URV Solidària
Publicacions URV

Línies d’actuació (II)

3.- FORMACIÓ
3.

4 SECUNDÀRIA
4.-

Seminaris, jornades, cursos i suport per a l’accés a la universitat
ICE i formació per a professors de primària i de secundària
Universitat d’Estiu
A l d
Aules
de lla G
Gentt G
Gran
Formació a distància i virtual per ampliació currículum nuclear
Investigadors “amateurs”

Relació amb els centres de secundària
Activitats de captació
Setmana de la ciència
Fires Universitàries

5.- TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA Connexió Universitat-Empresa

Activitats del curs 2008/09

Antena del Coneixement de
Salou

AC Salou.
Informació general
g
•

Inauguració: desembre del 2007

•

Responsable: Charo Ferrer

•

Suport: Marina Lozano

•

Localització: Centre Cívic

•

Adreça: Carrer de l’advocat
l advocat Gallego
Gallego, 2

•

Espais de referència per realitzar activitats:
o

Sales del Centre Cívic

o

Aula d’Informàtica de l’AC

o

T t Auditori
Teatre
A dit i de
d S
Salou
l

o

Sales de l’Escola de música de Salou

o

S l d’
Sala
d’actes
t de
d l’IES JJaume I

AC Salou.
Actes destacats
•

Participació en la Festa Major d’Hivern de Salou, amb la programació
d di
de
diversos actes
t culturals:
lt l ttallers
ll
per als
l més
é jjoves, una sessió
ió d
de ttastt
de vins de la Facultat d’Enologia de la URV, un concurs popular de
fotografia, ...

•

Realització d’un curs d’informàtica per a la gent gran.

•

Recital
R
it l poètic
èti all carrer, realitzat
lit t per lla poetessa
t
M
M. C
Carme D
Domingo,
i
amb motiu de la Diada de Sant Jordi.

•

Organització
O
it
ió d’
d’un cinefòrum
i fò
per commemorar ell di
dia iinternacional
t
i
l
contra la violència envers les dones, amb el visionat de la pel·lícula
“Solas”, del director Benito Zambrano, i un debat sobre violència de
gènere.
gènere

•

Sessió informativa ”Els nous plans d’estudis de la URV. El pla de
Bolonya. El trànsit de ll’educació
educació secundària a la universitat
universitat”..

Antena del Coneixement de
Cambrils

AC Cambrils.
Informació general
g

•

Inauguració: febrer del 2008

•

Responsable: Ramón García Mateos

•

Suport: Gerard Nogués

•

Localització: Departament
p
d'Educació i Polítiques
q
Actives d'Ocupació
p

•

Adreça: Carrer Cristòfol Colom, 22

•

Espais
spa s de referència
e e è c a per
pe realitzar
ea t a act
activitats:
tats
o

Sala d’Actes Centre Cultural i Ocupacional

o

Sala d’Actes
d Actes Centre Cívic Les Basses

o

IES

AC Cambrils.
Actes destacats
•

Nova edició de l’Aula de Poesia, amb un total de 5 sessions.

•

Col·laboració amb la Biblioteca Pública en la realització de les activitats
del Club de Lectura.

•

Edició del llibre “La poesia de Gerard Vergés. De cop comprenc que
l'home és la memòria”.

•

Programació d’activitats de divulgació científica a la Setmana de la
Ciència de Cambrils, vinculades a l’”Any de la ciència i l’humanisme.
A de
Any
d l’l’astronomia
t
i 2009 d
de lla URV”
URV”.

•

VI Seminari sobre educació Mª Dolors Medina “Memòria i Veu.
C t t
Cantautors:
memòria
ò i i veu de
d la
l poesia,veu
i
i memòria
ò i de
d la
l
llibertat”, amb la participació de Luis Pastor, Adolfo Osta, Paco Ibáñez,
Adolfo Celdrán i Vicente Llorente

Antena del Coneixement
p
d’ Amposta

AC Amposta.
Informació general
g

•

Inauguració: març del 2008

•

Responsable: Hadar Ayxandri

•

Localització: El Casal d’Amposta

•

Ad
Adreça:
C
Carretera
t
Simpàtica,
Si àti
6

•

Espais de referència per realitzar activitats:
o

El C
Casall d’A
d’Amposta
t

o

IES Ramon Berenguer IV

AC Amposta.
Actes destacats
•

Conferència “Què
Q esperen
p
els pares
p
de l'escola i els mestres de les
famílies?” com a lliçó inaugural del curs acadèmic 2008-2009, a càrrec
de Salvador Cardús i Ros.

•

Col·laboració en l’organització de concerts de música per a la “Primera
mostra de música local Ciutat d’Amposta”, dintre del programa
d’actes per a “Fira Amposta”.

•

Col·laboració en la realització de 2 cursos de formació per a joves de
la comarca entre 12 i 18 anys: “Creació i edició de vídeo” i “Fotografia i
multimèdia”.

•

Segona edició del premi per a l’alumne de batxillerat dels dos IES del
municipi amb el millor treball de recerca científica
científica.

Antena del Coneixement de
la Sénia

AC la Sénia.
Informació general
g
•

Inauguració: novembre del 2008

•

Responsable: Maite Fonollosa/Victòria Almuni

•

Suport: Lluís Miró

•

Localització: Biblioteca Pere de Montcada

•

Ad
Adreça:
P
Passeig
i Cl
Clotada,
t d 23
23-25
25

•

Espais de referència per realitzar activitats:
o

A di i d
Auditori
dell C
Centre Ob
Obrer

o

Casa de Cultura

o

Centre Marcel·lí Domingo

o

Biblioteca Pere de Montcada

o

IES La Sénia

AC la Sénia.
Actes destacats
•

Acte d’inauguració de Antena del Coneixement amb signatura del llibre
d'honor, trasllat en comitiva fins a la biblioteca pública per dur a terme la lectura
de 3 textos breus per part de 3 alumnes de l'IES la Sénia i parlaments.

•

Col·laboració en l’organització de les jornades interculturals “Els jocs al món”
per a tots els alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius de l’IES La Sénia.
Dintre d’aquestes jornades es realitzen exposicions, tallers, aules temàtiques
xerrades-debats i jocs en espais oberts
oberts.

•

Projecció del documental “La batalla de la memòria” i conferència de Mario
Pons director i productor de l’obra
Pons,
l obra, i Josep Sánchez Cervelló
Cervelló, assessor històric
del projecte.

•

Col laboració en la realització del “2n
Col·laboració
2n Cicle d
d'orgue”
orgue de la Sénia
Sénia, fent possible
la participació de la Coral de la URV obrint el programa de l’activitat, amb un
repertori dirigit per Montserrat Ríos i amb David Malet com a organista.

Antena del Coneixement de
Q
Santa Coloma de Queralt

AC Santa Coloma de Queralt.
Informació general
g

•

Inauguració: desembre del 2008

•

Responsable: Trini Esteve

•

Localització: Fundació Quer Alt

•

Adreça: Plaça de la Llibertat, 5

•

Espais de referència per realitzar activitats:
o

Sala Gran del Castell dels Comtes

o

Local de l’Associació de Dones Colomines

o

Casal dels Jubilats

AC Santa Coloma de Queralt.
Actes destacats
•

Acte d’inauguració de l’AC, amb la conferència “Matemàtiques, informació i
privadesa” a càrrec del Dr. Josep Domingo i presentació per part del Dr. Vicenç
Torra del llibre coeditat per Obrador Edèndum i Publicacions URV que recull
l’“Apologia d’un matemàtic”, de G. H. Hardy, i “El paper de la matemàtica en les
ciències i la societat”
societat , de JJ. Von Neumann
Neumann.

•

Conferència “La matèria elemental: d'Epicur a Einstein, dels acceleradors a
les estrelles
estrelles” a càrrec del físic i poeta David Jou
Jou. Acte dintre de les activitats de
“l’Any Cultural de la Ciència i l’Humanisme: l’Any Internacional de l’Astronomia
de la URV”.

•

Col·laboració en la gestió de la posada en marxa de l’Aula d'Extensió
Universitària de la Gent Gran de Santa Coloma de Queralt.

•

Realització d’un cicle de cinema amb debat final vinculat a la dona i les
desigualtats de gènere, amb la col·laboració de l’Associació de Dones
Colomines i l’Aula de Cinema de la URV.

Antena del Coneixement de
Valls

AC Valls.
Informació general
g

•

Inauguració: febrer del 2009

•

Responsable: Teresa Olivé

•

Suport: Iolanda Vivancos

•

L
Localització:
lit
ió C
Casa C
Caritat
it t

•

Adreça: Carretera del Pla, 37

•

E
Espais
i d
de referència
f è i per realitzar
lit
activitats:
ti it t
o

Sales i aules de Casa Caritat

AC Valls.
Actes destacats
•

Acte d’inauguració de la nova AC amb la conferència-col·loqui “Les empreses
d’i
d’inserció
ió social,
i l un repte
t empresarial
i l actual”,
t l” a càrrec
à
d
de C
Carme B
Banyeres,
responsable del Servei del Programes d’Inserció Laboral de la Generalitat de
Catalunya, i l’actuació final del Cor Juvenil Divisi de Valls.

•

Presència a l’espai de l’estudiant de Valls, organitzat pel Consorci
Prouniversitari Alt Camp, per informar de la URV.

•

Programació de tres sessions informatives vinculades a la URV: ”Els nous
plans d’estudis de la URV. El pla de Bolonya i el trànsit de l’educació secundària
a la universitat”, a càrrec de Josep Manel Ricart, ”Programes de mobilitat
d’estudiants”,, conduïda per
p Susanna de Llobet,, i ”Recursos a la web de la URV”,,
realitzada per Juan José Rofes.

•

Col·laboració en l’organització del primer curs de la Universitat d’Estiu de la
URV a Valls: “Violència
Violència de gènere: aspectes psicosocials i jurídics de víctimes i
agressors”.

•

Suport a activitats de formació per l’accés
l accés a la universitat.

Antenes del Coneixement
Curs 2009/10
Móra d
d’Ebre
Ebre
Torredembarra
Tarragona
Reus
Falset
La Pobla de Mafumet
Vilafranca del Penedès
Tortosa
El Vendrell
Vila-seca
La Fatarella

Memòria d’activitats del curs 2008/09

ACTIVITATS REALITZADES A L’ANTENA DEL CONEIXEMENT DE SALOU

III Curs de Cultura Popular “El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura”
Col·laboració en la realització del III Curs de Cultura Popular, que forma part
d’una activitat d’intercanvi de professorat i d’alumnat universitari que es va
iniciar l’any 2004 amb el I Curs de Cultura Popular realitzat a la seu universitària
de Benissa (Alacant). Dos anys més tard, el 2006, la Universitat de les Illes
Balears va organitzar el II Curs de Cultura Popular a cala Millor. En aquesta
tercera convocatòria, la Rovira i Virgili va ser l’amfitriona d’aquest acte, que
planteja com a tema d’estudi la figura del rei Jaume I en l’imaginari popular i en
la literatura.
 Data: 23, 24 i 25 d’octubre de 2008
 Lloc: Facultat de Lletres, Club Nàutic Salou i Ruta literària pels monestirs de la Ruta del
Cister
 Públic assistent: unes 50 persones
Cicle de cinema manga
Organització d’un cicle de cinema manga amb la projecció de la pel·lícula Akira, de Katsuhiro
Otomo. L’acte es va organitzar per a la Festa Major de Salou 2008.
 Data: 25 d’octubre de 2008, a les 20 h
 Lloc: Centre Cívic.
 Públic assistent: 40 joves
Cine-fòrum Dia contra la Violència envers les Dones
Organització d’un cinefòrum per commemorar el Dia Internacional contra la Violència envers
les Dones, amb la projecció de la pel·lícula Solas, del director Benito Zambrano, i un debat
sobre violència de gènere. El debat va comptar amb la participació activa de totes les assistents,
que van posar sobre la taula temes de gran interès i van mostrar-se conscienciades amb el
problema.
D’altra banda, el Grup de Dones de Salou va organitzar un berenar en finalitzar el cinefòrum,
en què es va seguir debatent sobre la profunditat i qualitat de la pel·lícula i la importància de
tractar aquests temes socials.
 Data: 25 de novembre de 2008, a les 17 h
 Lloc: sala Costa Daurada del Centre Cívic
 Públic assistent: unes 40 persones
Conferència “Món rural i sobirania alimentària”, corresponent al cicle de conferències de
sensibilització dels Dijous Cooperactius, realitzades des del Centre de Cooperació en el
Desenvolupament, URV Solidària, al Campus Extens de la URV
Xerrada a càrrec de Jordi Mateu, tècnic d’agricultura i membre de l’ONG
Entrepobles. L’acte pretenia generar un debat entorn de la sobirania
alimentària, posant especial interès en la gestió pública agrària per identificar
sota aquesta perspectiva els principals eixos cap als quals s’ha de treballar per
garantir una seguretat alimentària tant al nord com al sud.
 Data: 11 de desembre de 2008, a les 18 h
 Lloc: sala Costa Daurada del Centre Cívic
 Públic assistent: unes 20 persones
1

Memòria d’activitats del curs 2008/09

Exposició “Conviure amb la Terra, globalització, món rural, sobirania alimentària”
Exposició de desplegables en què s’explica la sobirania alimentària, com a
alternativa a les polítiques internacionals actuals establertes per eradicar
la fam mundial, basades majoritàriament en la liberalització del comerç
internacional.
 Data: de l’1 al 15 de desembre de 2008
 Lloc: vestíbul Centre Cívic Salou
 Públic assistent: tota mana de públic en aquest espai que aglutina l’Ajuntament, l’Escola
de Música, el Centre Cívic i el Teatre

II Mostra i Tallers per a Petits i Grans de la Xarxa de Cultura Tradicional Catalana de Salou
Realització del taller de titelles Les Tres Taronges de la Vida (rondalla
catalana), a càrrec de Silvia Palazóni. Es tracta d’un acte inclòs a la Festa
Major d’Hivern Salou 2009.
 Data: 31 de gener de 2009, a les 17 h
 Lloc: vestíbul Centre Cívic Salou.
 Públic assistent: unes 100 persones, entre nens i pares

Taller per als més petits
Activitat per als més petits inclosa a la Festa Major d’Hivern Salou 2009,
que consistia a pintar dues figures dels gegants del municipi.
 Data: 31 de gener de 2009, a les 17h
 Lloc: vestíbul Centre Cívic Salou
 Públic assistent: unes 100 persones, entre nens i pares
Sessions de tast de vins
Organització de dues sessions de tast de vins de la URV per a 25
persones, conduïdes per la professora de la Facultat d’Enologia Josepa
Menchon. Acte inclòs a la Festa Major d’Hivern Salou 2009.
 Data: 2 i 4 de febrer de 2009, a les 20 h
 Lloc: sala Europa del Centre Cívic Salou
 Públic assistent: 25 persones per sessió, amb inscripció prèvia

I Concurs de fotografia Festa Major d’Hivern de Salou
Organització d’un concurs de fotografies realitzades per la població local
en el transcurs dels actes de la Festa Major d’Hivern. Com a primer premi
es van lliurar 200 euros més un lot d’ampolles del Celler Mas dels Frares
de la URV. El segon classificat va rebre una càmera fotogràfica i un altre
lot d’ampolles
 Data: lliurament dels premis el 20 de febrer de 2009. Del 18 de
febrer al 2 de març es va realitzar l’exposició de les fotografies presentades a concurs
 Lloc: espais del Centre Cívic Salou
 Públic assistent: 15 fotografies presentades
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Curs d’Informàtica per a la Gent Gran
Organització d’un curs d’iniciació a les noves possibilitats que ofereix
Internet per a la gent gran.
 Data: del 24 de febrer al 18 de juny de 2009
 Lloc: sala d’informàtica de l’Antena del Coneixement de Salou
 Públic assistent: 2 grups de 8 persones cadascun

Taller sobre Dones i Salut: Espais de Participació
Taller de l’Institut Català de les Dones impartit per Esperança Aguilà,
infermera i membre del programa “Dones, salut i qualitat del vida dels
centre d’anàlisi i programes sanitaris (CAPS)”. L’acte es va programar per
commemorar el Dia Internacional de les Dones, amb l’objectiu de
subministrar a les dones eines d'autoconeixement, informació i
participació en relació amb la seva salut des d'una mirada integral i de
gènere.
 Data: 10 de març de 2009, de les 17 a les 20 h
 Lloc: sala Europa del Teatre Auditori de Salou (TAS)
 Públic assistent: unes 30 persones

Recital poètic “Íntim”
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, es va organitzar un recital a càrrec de la
poetessa M. Carme Domingo, llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació i
titulada superior de Música. Cal destacar la seva activitat artística com a
mezzosoprano, la col·laboració amb diversos mitjans de comunicació locals
escrivint articles i crítica musical, i la publicació dos llibres de poemes
relacionats amb temes musicals: Da Capo al Sentiment (2003, Silva Editorial) i
Darrere el teló (2006, Pragma Edicions). A l’acte va oferir un recull dels seus
poemes. El recital pretenia fer sentir als assistents protagonistes de l'òpera de la
seva vida, viure i reviure el seu bagatge interior.
 Data: 23 d’abril de 2009, a les 18 h
 Lloc: plaça Sant Jordi de Salou
 Públic assistent: 45 persones

Conferència “Periodisme objectiu? Espectador crític? L'experiència d'una periodista de TV3 a
Madrid”
Conferència oberta a tot el públic, a càrrec de Yolanda López Ribera,
corresponsal de TV3 a Madrid. Va explicar la seva experiència personal
com a periodista, amb una especial menció al tractament i la manipulació
de la informació sobre temes relacionats amb Catalunya que es fa des de
certs mitjans de comunicació.
 Data: 27 d'abril de 2009, a les 9.30 h
 Lloc: sala d'actes de l'IES Jaume I
 Públic assistent: 50 alumnes i professorat
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Sessió informativa “Els nous plans d’estudis de la URV. El pla de Bolonya. El trànsit de
l’educació secundària a la universitat”
Xerrada informativa a càrrec del Dr. Josep Manel Ricart, vicerector de Política Acadèmica i de la
Recerca de la URV, per presentar tot el procés de canvi iniciat a la Universitat per adaptar les
titulacions a la Declaració de Bolonya i al nou espai europeu d'educació superior (EEES).
 Data: 28 d’abril de 2009, a les 19.30 h
 Lloc: sala d’actes de l’IES Jaume I de Salou
 Públic assistent: 60 alumnes i familiars

Conferència “Conflictes per al control dels recursos i el deute ecològic”, corresponent al cicle
de conferències de sensibilització dels Dijous Cooperactius, realitzades des del Centre de
Cooperació en el Desenvolupament, URV Solidària, al Campus Extens de la URV
Xerrada a càrrec de Mònica Vargas, membre de l’Observatori del Deute
en la Globalització. Després d’una breu introducció al concepte del
decreixement, acostà als assistents a les desigualtats nord–sud des de la
perspectiva dels conflictes pel control dels recursos naturals i des del
concepte del deute ecològic, alternant el discurs amb exemples que
evidencien la realitat global del planeta.
 Data: 7 de maig de 2009, a les 18 h
 Lloc: sala Costa Daurada del Centre Cívic
 Públic assistent: unes 30 persones

Conferència debat “Turisme i desenvolupament sostenible en el marc del canvi climàtic”
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Medi Ambient,
l'Antena del Coneixement de Salou va programar una conferència sobre
el model turístic actual i l’impacte en un medi cada cop més amenaçat. La
conferència va ser impartida pel professor del Departament de Geografia
de la URV i membre del Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis
Turístics de la URV Òscar Saladié.
 Data: 5 de juny de 2009, a les 19.30 h
 Lloc: sala Xavier Turull de l'Escola de Música de Salou
 Públic assistent: unes 20 persones
Divulgació i gestió dels tràmits necessaris per poder dur a terme les xerrades divulgatives del
Centre d’Atenció als Estudiants (CAE) per a centres de secundària
Fruit d’aquesta col·laboració amb l’IES Jaume I de Salou, des del centre
van tancar un cicle de quatre conferències per als estudiants relacionades
amb programa que gestiona el CAE: “La química de les emocions”, a
càrrec de Núria Ruiz, professora del Departament de Química Física i
Inorgànica de la URV; “Jaume I el Conqueridor, imatges medievals d’un
regnat”, per Marta Serrano, del Departament d’Història i Història de l'Art;
“Com ens afecta la crisi econòmica i financera a la nostra vida?”, a càrrec
de Mercedes Teruel, del Departament d’Economia, i “El món de la robòtica a través del
cinema”, per Albert Oller Pujol, professor del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i
Automàtica.
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Col·laboracions amb diferents entitats i agents locals
Contactes i col·laboracions al llarg de tot el curs amb les diferents agrupacions, entitats i agents
locals com el Centre d’Assistència Primària de Salou, IES Jaume I, Cor Jove Vila de Salou,
Benestar Social de l’Ajuntament de Salou, Llar de jubilats l’Esplai de Salou, Grup de Dones de
Salou, projecte Salou en Dansa, Escola Elisabeth, etc.
Col·laboració en l’organització dels dos cursos de la Universitat d’Estiu de la URV a Salou
Col·laboració en les diverses tasques organitzatives derivades de la realització de dos cursos de
la Universitat d’Estiu del 2009: Les cartes nàutiques i la navegació al llarg de la història i El
turisme davant els reptes del canvi global.

Col·laboració al llarg de tot l’any en l’organització dels actes de l’Aula d’Extensió Universitària
de la Gent Gran de Salou
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ANTENA DEL CONEIXEMENT DE CAMBRILS

Acte d’inauguració del curs 2008-09. Parlaments i conferència “L’educació a Cambrils. Una
mirada cap al futur”
Parlaments de Santiago J. Castellà, vicerector de Relacions Externes de la
URV; Salvador Matas, regidor d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació
de l’Ajuntament de Cambrils, i Ramón García Mateos, responsable de
l’Antena del Coneixement de la URV a Cambrils.
Conferència realitzada per Vicenç Villena, director dels Serveis
Territorials d’Educació a Tarragona
 Data: 19 de novembre de 2008, a les 20 h
 Lloc: sala d’actes de l’IES Cambrils
 Públic assistent: unes 30 persones

Lectura comentada per a alumnes de batxillerat
Lectura de poemes comentats per Joan Margarit, poeta, Premi Nacional de Cultura i Premio
Nacional de Poesía 2007
 Data: 28 de novembre de 2008, a les 12 h
 Lloc: sala d’actes de l’IES Cambrils
 Públic assistent: unes 125 persones

Primera sessió de l’Aula de Poesia del curs 2008-09
Lectura de poemes realitzada per Joan Margarit i Pablo González de Langarika, director de la
revista Zurgai.
 Data: 28 de novembre de 2008, a les 20 h
 Lloc: sala d’actes Centre Cultural i Ocupacional
 Públic assistent: unes 30 persones

Conferència “El problema de l'educació”
Conferència impartida per Ángel-Pío González Soto, catedràtic de Pedagogia de la URV, per
reflexionar sobre l’educació i els nous reptes que han de superar els educadors.
 Data: 19 de desembre de 2008, a les 20 h
 Lloc: sala d’actes de l’IES Cambrils
 Públic assistent: unes 25 persones

Segona sessió de l’Aula de Poesia del curs 2008-09
Lectura de poemes realitzada per Pere Rovira, poeta i professor de
literatura espanyola moderna a la UdL, Premi Ciutat de Barcelona 2007, i
Ana María Moix, poetessa, narradora i traductora, directora de les
col·leccions de poesia i relats de Plaza-Janés.
 Data: 30 de gener de 2009, a les 20 h
 Lloc: sala d’actes Centre Cívic les Basses
 Públic assistent: unes 15 persones

6

Memòria d’activitats del curs 2008/09

Tercera sessió de l’Aula de Poesia del curs 2008-09
Lectura de poemes realitzada per Rosa Lentini, poetessa, traductora, crítica i coeditora
d’Ediciones Igitur.
 Data: 13 de febrer de 2009, a les 20 h
 Lloc: sala d’actes Centre Cívic les Basses
 Públic assistent: 12 persones
Jornada de reflexió i anàlisi “El Sàhara: una ferida sense cicatritzar”
Intervencions de Rosa López, presidenta de Hammada (Associació
d’Amics del Poble Sahrauí) i coordinadora del projecte de les colònies del
Camp de Tarragona per a nens sahrauís; Liman Boicha, escriptor sahrauí;
Ualad Musa, delegat del Front Polisario a Catalunya, i Misi Joan i Cristian
Casado, família d’acollida de nens sahrauís.
 Data: 6 de març de 2009, a les 18 h
 Lloc: sala d’actes del Centre Cívic les Bases
 Públic assistent: unes 35 persones
Conferència “Perspectiva dels moviments socials”, corresponent al cicle de conferències dels
Dijous Cooperactius, del Centre de Cooperació en el Desenvolupament URV Solidària
A càrrec de Salvador Pueyo, membre de la Xarxa pel Decreixement.
 Data: 12 de març, a les 19 h
 Lloc: Centre Cívic les Basses
 Públic assistent: 10 persones
Conferència “Moviments urbans: compromís i violència”
Xerrada realitzada per Manuel Delgado, antropòleg, professor de la Universitat de Barcelona i
escriptor.
 Data: 13 de març de 2009 a les 20 h
 Lloc: sala d’actes del Centre Cultural i Ocupacional
 Públic assistent: unes 70 persones
Conferència “A l’entorn de l’evolució”
Conferència per a alumnes de secundària de Cambrils, a càrrec d’Eudald Carbonell, catedràtic
de la URV, codirector de les excavacions d’Atapuerca (Burgos). Premi Príncep d’Astúries i
director de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social).
 Data: 15 d’abril de 2009, a les 12 h
 Lloc: sala d’actes de l’IES
 Públic assistent: unes 130 persones
Quarta sessió de l’Aula de Poesia del curs 2008-09
Lectura de poemes realitzada per José Corredor Matheos, poeta, assagista i traductor.
Acadèmic corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Premi Nacional
de Traducció (1984), Creu de Sant Jordi (1988), Premi Arts Plàstiques de la Generalitat de
Catalunya (1993), Premi Nacional de Poesia (2005) i Premi Ciutat de Barcelona (2007).
 Data: 24 d’abril de 2009, a les 20 h
 Lloc: sala d’actes Centre Cívic les Basses
 Públic assistent: unes 19 persones
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Conferència “¿Por qué leer a los clásicos?”
Xerrada oberta a tot el públic però destinada especialment als alumnes de secundària de la
demarcació, a càrrec d’Alberto Blecua, catedràtic de Literatura a la UAB i escriptor.
 Data: 30 d’abril de 2009, a les 12 h
 Lloc: Sala d’actes de l’IES
 Públic assistent: unes 150 persones
VI Seminari sobre Educació M. Dolors Medina “Memòria i veu. Cantautors: memòria i veu de
la poesia, veu i memòria de la llibertat”
Nova edició d’aquest seminari, que va comptar amb les intervencions de
cantautors de gran prestigi, com Luis Pastor, Adolfo Osta, Paco Ibáñez,
Adolfo Celdrán i Vicente Llorente.
 Data: 6 i 13 de maig de 2009, a les 18 h
 Lloc: Centre Cultural i Ocupacional de Cambrils
 Públic assistent: unes 60 persones el primer dia, i al voltant de les
70 el segon
Cinquena sessió de l’Aula de Poesia del curs 2008-09
Lectura de poemes realitzada per Jaime Siles, doctor en Filologia Clàssica, i Jaume Subirana,
escriptor i doctor en Filologia Catalana, exdirector de la Institució de les Lletres Catalanes (200406).
 Data: 29 de maig de 2009, a les 20 h
 Lloc: sala d’actes Centre Cívic les Basses
 Públic assistent: unes 15 persones
Acte d’inauguració dels cursos de la Universitat d’Estiu de la URV
Col·laboració en la realització de l’acte d’inauguració del nou curs de la
Universitat d’Estiu de la URV, que va comptar amb el reconegut cuiner
cambrilenc Diego Campos i l'esportista i actual director esportiu del Club
Nàutic de Cambrils Fabián Escudé. Entre tots dos van elaborar davant de
tots els assistents un plat molt gustós i refrescant: sopa freda de llamàntol
i cireres.
 Data: 26 de juny de 2009
 Lloc: Club Nàutic de Cambrils
 Públic assistent: autoritats i mitjans de premsa

Edició del llibre La poesia de Gerard Vergés. De cop comprenc que l'home és la memòria i acte
de presentació
Fruit de la trobada literària de 2008, realitzada dintre del programa
d’activitats de l’Antena del Coneixement de Cambrils del 2007-08, al curs
següent s’ha col·laborat en l’edició d’un llibre amb les intervencions que
es van realitzar aquell dia sobre la figura del poeta tortosí.
 Data: 26 de juny de 2009, a les 20 h (presentació del llibre)
 Lloc: Centre Cultural i Ocupacional de Cambrils
 Públic assistent: unes 30 persones
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Premi a l’Excel·lència de l’Antena del Coneixement de la URV
Lliurament d’un ordinador portàtil per a l’alumne de batxillerat del
municipi amb la millor nota mitjana a les proves d’accés a la universitat
(PAU).
 Data: 30 de juny de 2009, a les 19 h
 Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
 Públic assistent: unes 15 persones

Col·laboració al llarg de tot l’any en l’organització dels actes de l’Aula d’Extensió Universitària
de la Gent Gran de Cambrils
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ANTENA DEL CONEIXEMENT D’AMPOSTA

Conferència: “Què esperen els pares de l'escola i els mestres, de les famílies?”
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2008-09, a càrrec de Salvador Cardús i Ros,
sociòleg, periodista i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 Data: 1 d’octubre de 2008, a les 20 h
 Lloc: Teatre del Casal
 Públic assistent: unes 80 persones

Concerts de música Primera Mostra de Música Local Ciutat d’Amposta
Programació de concerts de diversos estils de músics locals dintre del programa
d’actes per a la Fira Amposta, que es va fer del 4 al 7 de desembre.
 Data: 6 i 7 de desembre de 2008
 Lloc: Fira Amposta i el Teatre del Casal
 Públic assistent: unes 300 i unes 150 persones

Exposició “Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia”
Exposició inflable audiovisual de l’Associació Catalana Enginyeria Sense
Fronteres (ESF), que pretén ser un exemple dels impactes de la mercantilització
dels recursos naturals per mantenir l’actual model de creixement continu.
 Data: del 29 d’abril al 14 de maig de 2009
 Lloc: IES Ramon Berenguer IV
 Públic assistent: unes 600 persones

Taula rodona “Ús i abús del consum d'aigua”, corresponent al cicle de conferències dels
Dijous Cooperactius, del Centre de Cooperació en el Desenvolupament URV Solidària
Tècnics d'Enginyers sense Fronteres van parlar sobre la gestió de l’aigua.
A més, es va comptar amb la presència d’un dels responsables de La Casa
de l'Aigua, que va explicar els projectes que duen a terme d’estalvi
d’aigua.
 Data: 14 de maig de 2009, a les 19 h
 Lloc: Casal d'Amposta
 Públic assistent: unes 30 persones

Conferència “Children Nepal: Social Integration Forum for Working Children”
Ram Chandra Paudel i Sharada Sharma, director i coordinador de l'ONG
Children Nepal Social Integration Forum for Working Children, van presentar
als assistents el seu treball d'activitats pràctiques amb els nens i nenes i les
seves famílies, per ajudar-los a escapar de la discriminació, l'explotació i la
violència basades en la casta, la discapacitat, el gènere i l'estatus social.
 Data: 11 de juny de 2009 a les 19.30 h
 Lloc: Casal d'Amposta
 Públic assistent: 25 persones
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Conferència “La URV davant l'espai europeu d'educació superior i els nous plans d'estudis”
Xerrada informativa a càrrec de la Dra. Maria Bargalló, vicerectora
d'Estudiants i Comunitat Universitària, en la qual explicà tot el procés de
canvi iniciat a la Universitat per adaptar les titulacions a la Declaració de
Bolonya i al nou espai europeu d'educació superior (EEES).
 Data: 19 de juny de 2009, a les 19 h
 Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament d’Amposta
 Públic assistent: unes 25 persones

Segona edició dels Premis de Recerca de batxillerat Ciutat d’Amposta
Lliurament, a càrrec de l’Antena del Coneixement de la URV a Amposta,
d’un ordinador portàtil per a l’alumne/a dels dos centres de secundària
del municipi amb el millor treball de recerca científica de batxillerat.
 Data: 19 de juny de 2009, a les 19.30 h
 Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament d’Amposta
 Públic assistent: unes 25 persones

Col·laboració en la realització de dos cursos de formació Forma’t jove, per a nois i noies de 12 a
18 anys
Realització de dos cursos de formació per a joves de la comarca: Creació i
Edició de Vídeo, i Fotografia i Multimèdia. El curs va finalitzar amb una
exposició i amb la projecció dels treballs dels alumnes, que va comptar amb
l’assistència dels familiars i amics.
 Data: de l’1 al 31 de juliol
 Lloc: Casal d’Amposta
 Públic assistent: 50 alumnes

Reunió de coordinació i acord de conveni entre el projecte de Campus Extens de la URV i l’IEC
Montsià
Reunió de coordinació i acord de col·laboració entre ambdues entitats de
cara al curs 2009-10, amb l’assistència del vicerector de Relacions Externes
de la URV, Santiago J. Castellà; la presidenta de l’IEC Montsià i el director
de l’Antena del Coneixement URV d’Amposta, Hadar Ayxandri.
 Data: 23 de novembre de 2009
 Lloc: sala de juntes del Casal d’Amposta
 Públic assistent: 6 persones
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ANTENA DEL CONEIXEMENT DE SANTA COLOMA DE
QUERALT

Acte d’inauguració de l’Antena del Coneixement de Santa Coloma de Queralt
Parlaments a càrrec de Ramon Borràs, alcalde de Santa Coloma de
Queralt; Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i
Virgili, i Josep Batalla, president de la Fundació Quer Alt.
Conferència “Matemàtiques, informació i privadesa” a càrrec del Dr.
Josep Domingo, professor del Departament Enginyeria Informàtica i
Matemàtiques de la URV.
Presentació per part del Dr. Vicenç Torra dels llibres coeditat per Obrador Edèndum i
Publicacions URV Apologia d’un matemàtic, de G. H. Hardy, i El paper de la matemàtica en les
ciències i la societat, de J. Von Neumann.
Actuació musical de l'Orfeó de Santa Coloma de Queralt per cloure l’acte.
 Data: 13 de desembre, a les 18 h
 Lloc: Sala Gran del Castell dels Comtes de Santa Coloma
 Públic assistent: unes 150 persones

Conferència “Les dones davant la crisi actual”, corresponent al cicle de conferències de
sensibilització dels Dijous Cooperactius, realitzades des del Centre de Cooperació en el
Desenvolupament URV Solidària, al Campus Extens de la URV
Xerrada a càrrec de Judith Muñoz, experta en gènere i desenvolupament,
membre del consell de redacció de la revista Ca la Dona. A l’acte es va fer
una aproximació al decreixement i a la crisi econòmica des d’una
perspectiva feminista, tractant aspectes de desigualtats de gènere de
forma global.
 Data: 5 de març de 2009, a les 19.30 h
 Lloc: Local Associació de Dones Colomines
 Públic assistent: unes 20 persones

Conferència “La matèria elemental: d'Epicur a Einstein, dels acceleradors a les estrelles”
Conferència del físic i poeta David Jou, catedràtic de Física de la Matèria
Condensada a la UAB, per explicar els canvis que s'han produït des de la
física atomista d'Epicur fins a la relativitat d'Einstein i els moderns
acceleradors de partícules. L’acte formava part de les activitats de l’Any
Cultural de la Ciència i l’Humanisme: Any Internacional de l’Astronomia
de la URV.
 Data: 6 de juny de 2009, a les 19.30 h
 Lloc: Sala Gran de Castell
 Públic assistent: unes 70 persones
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Presentació del llibre Les llengües en joc. El joc entre llengües. L’ús interpersonal del català
entre els infants i joves de Catalunya
L’acte va comptar amb la participació d’Albert Lavila, membre de la
Fundació Quer Alt; Joan Sala, membre d’Òmnium Cultural, i Mireiz
Galindo, autora del llibre i guanyadora del VI Premi Jaume Camps de
Sociolingüística Catalana 2006.
 Data: 18 d’abril de 2009, a les 19 h
 Lloc: Sala Gran de Castell
 Públic assistent: unes 50 persones

Posada en marxa de les Aules d’Extensió Universitàries de la Gent Gran a Santa Coloma de
Queralt
A finals de l’any 2008 es van dur a terme les gestions per poder realitzar
les primeres xerrades per determinar la viabilitat d’una AEUGG al
municipi. Els bons resultats obtinguts en la fase de prova, en la qual es van
realitzar tres conferències, van portar a la constitució de l’Aula d’Extensió
Universitària de la Gent Gran a Santa Coloma de Queralt, amb la
programació d’una conferència al mes.
 Data: primer dimarts de cada mes
 Lloc: Casal dels Jubilats
 Públic assistent: unes 45 persones

Cicle de cinema i debat sobre les dones
Realització d’un cicle de cinema vinculat a la dona i les desigualtats de gènere, amb la
col·laboració de l’Associació de Dones Colomines i l’Aula de Cinema de la URV. Al final de
cadascuna de les cinc sessions es realitzà un debat fòrum amb la intenció de contribuir a crear
opinió i debat social entorn del món de la dona. Les pel·lícules projectades han estat: Memòries
d’una Geisha, Las mujeres de verdad tienen curvas, En tierra de hombres, El secreto de Vera
Drake i En un mundo libre.
 Data: l’últim dissabte de cada mes, a les 22 h
 Lloc: local de l’Associació de Dones Colomines
 Públic assistent: unes 45 persones

Participació a les Jornades Culturals Memorial Magdalena Torres
Col·laboració amb el Centre de la Dona de Sarral en la projecció de dues
pel·lícules sobre les dones i les desigualtats de gènere, dintre del programa
d’activitats de les jornades culturals del municipi.
 Data: 3 i 17 de juliol de 2009, a les 22 h
 Lloc: Casa de Cultura de Sarral
 Públic assistent: unes 40 persones
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Gestions per a la creació d’un Grup de Filosofia
Primeres reunions per analitzar la viabilitat de crear un grup d’estudi al municipi sota el nom de
Grup de Filosofia, amb la idea d’establir un espai on es promogui la reflexió racional sobre
qüestions que interessin les persones que en formin part, ja siguin temes perennes o
d’actualitat. En la primera reunió es va escollir el mètode de treball i en les altres dues es va
comentar el llibre de Josep M. Terricabras Atreveix-te a pensar, d’Edicions La Campana.
 Data: 21 de març, 2 de maig i 13 de juny, a les 17 h
 Lloc: seu de la Fundació Quer Alt
 Públic assistent: 6 persones
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA SÉNIA

Acte d’inauguració de l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la Universitat Rovira i
Virgili a la Sénia i celebració dels 25 anys de la Biblioteca Pere de Montcada
Inici de la inauguració amb la signatura en el llibre d'honor.
Trasllat posterior en comitiva fins a la biblioteca pública per llegir tres textos breus per part de
tres alumnes de l'IES la Sénia, i per realitzar els parlaments per part de Víctor Pla Cervera,
alcalde; Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la URV; Oriol Amat Artigas, regidor de Cultura, i
Dolors Lamarca i Morell, directora de la Biblioteca de Catalunya.
 Data: 14 de novembre de 2008, a les 19 h
 Lloc: Centre Marcel·lí Domingo i Biblioteca Pere de Montcada
 Públic assistent: unes 50 persones

Exposició “Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia”
Exposició inflable audiovisual de l’Associació Catalana Enginyeria Sense
Fronteres (ESF), que pretén ser un exemple dels impactes de la mercantilització
dels recursos naturals per mantenir l’actual model de creixement continu.
 Data: del 23 de març al 3 d’abril de 2009
 Lloc: sala central del Centre Marcel·lí Domingo
 Públic assistent: unes 30 persones

Jornades Interculturals 09 “Els jocs al món”
Col·laboració en l’organització d’aquestes Jornades Interculturals amb el món
del joc com a eix central i des de la perspectiva dels jocs al món, per intentar
mostrar als joves una visió calidoscòpica de la societat. Dintre d’aquestes
Jornades es realitzen exposicions, tallers, aules temàtiques xerrades debats i
jocs en espais oberts. Cal destacar les conferències “Jocs populars i
tradicionals”, a càrrec de Mònica Sales, del Departament de Filologia Catalana
de la URV, i “Com jugaven abans? Les joguines dels iaios”, a càrrec de
l’antropòloga Pepa Nogués.
 Data: de l’1 al 3 d’abril de 2009
 Lloc: IES la Sénia
 Públic assistent: tots els alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius de l’IES la Sénia

Conferència “Els moviments Locals que promouen el decreixement”, corresponent al cicle de
conferències dels Dijous Cooperactius, del Centre de Cooperació en el Desenvolupament URV
Solidària
Xerrada a càrrec de Josep Navarro i Jaume Castellà, membres de “Natros
decreixem”, de la Xarxa de Col·lectius pel Decreixement de les Terres de l’Ebre,
en què van apropar a col·lectius diversos els objectius del moviment pel
decreixement que s’està duent a terme pel territori més proper.
 Data: 2 d’abril de 2009, a les 19 h
 Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
 Públic assistent: 12 persones
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Xerrada “Gaza, el fracàs de la civilització”
Col·laboració en l’organització d’una conferència a càrrec del professor Oriol Romaní amb
motiu dels actes culturals per la celebració de la Diada de Sant Jordi.
 Data: 22 d’abril de 2009, a les 11.30 h
 Lloc: Biblioteca de l’IES la Sénia
 Públic assistent: 60 alumnes de 1r i 2n de batxillerat de l’IES la Sénia

Projecció i col·loqui del documental “La batalla de la memòria”
Com a part del programa d’activitats de la setmana cultural del municipi,
presentació i projecció del documental “La batalla de la memòria”, amb la
participació de Mario Pons, director i productor de l’obra, i Josep Sànchez
Cervelló, professor del Departament d’Història i Història de l'Art de la URV
assessor històric del projecte.
 Data: 6 de juny de 2009 a les 20 h
 Lloc: Casa de la Cultura
 Públic assistent: 50 persones

Col·laboració en el 2n Cicle d'Orgue de la Sénia
Col·laboració amb l'Ajuntament de la Sénia en la realització d’aquest segon
cicle de concerts d’orgue, fent possible la participació de la Coral de la URV,
que va obrir el programa de l’activitat, amb un repertori dirigit per Montserrat
Rios i amb David Malet com a organista. En conjunt, el cicle comptà amb un
total de quatre concerts.
 Data: 13 i 20 de juny, i 11 i 18 de juliol de 2009
 Lloc: església de Sant Bartomeu
 Públic assistent: unes 100 persones
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Cine fòrum “L'Astronomia i el cinema”
Projecció de dues pel·lícules de referència sobre astronomia: Apolo XIII, de Ron Howard, i
Galileo Galilei, de Joseph Losey. A la finalització de les dues projeccions es realitzà un debat
col·loqui amb la participació d’alguns membres de l'associació d'astronomia de la Sénia
Aldebaran.
 Data: 14 i 21 de juny de 2009, a les 17.30 h
 Lloc: IES la Sénia
 Públic assistent: tots els alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius de l’IES la Sénia

Posada en marxa de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran a la Sénia
Col·laboració a finals del 2008 en l’organització de les primeres xerrades per determinar la
viabilitat d’una AEUGG a la Sénia de cara al ple funcionament per al curs 2009-10. Els bons
resultats obtinguts a la fase de prova van fer possible la creació d’una d’aquestes aules al
municipi, amb la programació d’una conferència al mes.
 Data: últim dimecres del mes
 Lloc: Casal dels Jubilats
 Públic assistent: unes 45 persones
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ANTENA DEL CONEIXEMENT DE VALLS

Acte d’inauguració de l’Antena del Coneixement de la URV a Valls
Acte iniciat amb els parlaments a càrrec de Francesc Xavier Grau, rector
de la URV; Albert Batet, alcalde de Valls, i Joan Canela, regidor d’Educació
i Ensenyament.
Conferència col·loqui “Les empreses d’inserció social, un repte
empresarial actual”, a càrrec de Carme Banyeres, responsable del Servei
del Programes d’Inserció Laboral de la Generalitat de Catalunya.
Actuació del cor juvenil Divisi de Valls.
 Data: 6 de febrer de 2009, a les 19.30 h
 Lloc: sala d’actes de Casa Caritat
 Públic assistent: 55 persones entre autoritats de la URV i l'Ajuntament de Valls, i
representants de les entitats i del teixit social local

Conferència “Decreixement: és possible créixer de manera sostenible”, corresponent al cicle
de conferències dels Dijous Cooperactius, del Centre de Cooperació en el Desenvolupament
URV Solidària
Xerrada taller a càrrec de Giorgio Mosangini, membre de la Xarxa pel
Decreixement, per comentar el model cultural i econòmic actual i debatre
noves possibilitats d’actuació més sostenibles.
 Data: 26 de març, a les 19 h
 Lloc: sala d’actes de Casa Caritat
 Públic assistent: 20 membres d'entitats socials locals

Espai de l’Estudiant de Valls
Presència dels responsables de l’AC de Valls a l’Espai de l’Estudiant, organitzat pel Consorci
Prouniversitari Alt Camp, per informar de l’oferta i els recursos de la URV.
 Data:16 i 17 d’abril de 2009
 Lloc: Sala Kursaal de Valls
 Públic assistent: estudiants de diferents instituts i centres de secundària de la província.
En total, 5.000 persones i 31 expositors

Exposició “Conviure amb la Terra, globalització, món rural, sobirania alimentària”
Exposició de l’ONGD Entrepobles, que pretén servir com a exemple dels
impactes i vulneracions dels drets humans que el model vigent de producció
agrícola i ramadera té a les zones rurals dels països en vies de
desenvolupament per la pressió del mercat global també de creixement
continu.
 Data: del 17 a 31 de març de 2009
 Lloc: Casa Caritat
 Públic assistent: usuaris d’aquest espai de referència per a actes
culturals i de formació, obert a tota la població
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Sessió informativa “Els nous plans d’estudis de la URV. El pla de Bolonya. El trànsit de
l’educació secundària a la universitat”.
Xerrada informativa a càrrec del Dr. Josep Manel Ricart, vicerector de Política
Acadèmica i de la Recerca de la URV, per presentar tot el procés de canvi iniciat
a la Universitat per adaptar les titulacions a la Declaració de Bolonya i al nou
espai europeu d'educació superior (EEES).
 Data: 21 d’abril de 2009, a les 19.30 h
 Lloc: sala d’actes de Casa Caritat
 Públic assistent: unes 20 persones, entre pares, estudiants de batxiller i
coordinadors de batxillerat dels IES locals

Sessió informativa “Programes de mobilitat d’estudiants”
Xerrada informativa a càrrec de Susana de Llobet, cap de l’Oficina de Relacions
Internacionals de la URV, per explicar les estades acadèmiques a què poden
optar els alumnes universitaris per anar a estudiar a l’estranger (Erasmus,
Sèneca, etc).
 Data: 19 d’abril de 2009, a les 19.30 h
 Lloc: sala d’actes de Casa Caritat
 Públic assistent: 15 persones, entre pares, estudiants de batxillerat i
coordinadors dels IES locals
Sessió informativa “Recursos a la web de la URV”
Sessió pràctica guiada per Juan José Rofes, tècnic del Centre d’Atenció als
Estudiants de la URV, per mostrar als assistents tota la informació que poden
trobar a la pàgina web de la URV. Acte inclòs en el programa d’activitats de la 4a
edició de la Fira Fesinternet de Valls.
 Data: 11 de maig de 2009, a les 19 h
 Lloc: sala d’informàtica de Casa Caritat
 Públic assistent: 10 persones
Taula col·loqui “La URV Solidària”
Taula col·loqui dirigida per Sílvia Formentí, tècnica del Centre de
Cooperació en el Desenvolupament de la URV, per explicar les iniciatives
de la URV Solidària i iniciar contactes amb les diverses entitats locals que
realitzen activitats de cooperació.
 Data: 18 de maig, a les 19 h
 Lloc: sala d’actes de Casa Caritat
 Públic assistent: 20 representants de diferents entitats socials locals
Entrega dels premis de recerca de treballs de batxillerat de l'Alt Camp 2009
Lliurament per part de l’Antena del Coneixement de la URV de Valls d’un
ordinador portàtil per a l’alumne/a amb el millor treball de recerca
científica a batxillerat. Acte presidit per Santiago J. Castellà, vicerector de
Relacions Externes de la URV, i Joan Canela, regidor d'Educació de
l'Ajuntament de Valls.
 Data: 29 de juny de 2009, a les 17 h
 Lloc: saló d’actes de Casa Caritat
 Públic assistent: unes 40 persones
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Col·laboració en l’organització d’un curs de la Universitat d’Estiu de la URV
Participació directa en l’organització del primer curs de la Universitat d’Estiu de la
URV realitzat a Valls, Violència de gènere: aspectes psicosocials i jurídics de
víctimes i agressors.
 Data: del 30 de juny al 2 de juliol de 2009
 Lloc: saló d’actes de Casa Caritat.
 Públic assistent: 30 persones

Observació astronòmica a l’Albà
Observació nocturna realitzada amb motiu de la commemoració de l'Any de la
Ciència i Humanisme. Any de l'Astronomia 2009 de la URV. L’activitat va ser
conduïda pel professor Roger Cabré, del Departament d'Enginyeria Electrònica,
Elèctrica i Automàtica de la URV.
 Data: nit del 25 de juliol de 2009
 Lloc: l’Albà (Aiguamúrcia)
 Públic assistent: 55 persones

Col·laboració al llarg de tot l’any en l’organització dels actes de l’Aula d’Extensió Universitària
de la Gent Gran de Valls
Organitzades des de la Llar de Jubilats de Valls, s'han impartit 15 conferències i activitats al llarg
del curs 2008-09 destinades a donar resposta a les inquietuds culturals de la tercera edat.
 Data: octubre 2008 - maig 2009
 Lloc: sala d'actes Casa Caritat
 Públic assistent: 40 persones

Col·laboració amb l’Espai Formació
Al llarg de tot el curs s'ha donat suport i s'han dissenyat diversos cursos
dins l'oferta formativa municipal de l'Espai Formació.
 Data: programació trimestral. 20 cursos oferts amb 379 hores de
formació
 Lloc: aules de Casa Caritat
 Públic assistent: 510 alumnes

Suport a activitats de formació per l’accés a la universitat al llarg de tot el curs
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