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_______________________________________ 

 

La cooperació Universitat i Empresa serà clau en els 
pròxims anys pel desenvolupament del territori 

_______________________________________ 

 
“Volem consolidar la Universitat com el motor social i econòmic del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el 
Penedès”, Doctor Josep Pallarès Marzal, Rector magnífic de la Universitat Rovira i Virgili, al Cafè Cambra que sota el 
sota el títol “Universitat, Empresa i Territori”, ha tingut lloc quest dimecres 20 de juliol de 2022 a la seu de la Cambra de Comerç 
de Tortosa.  
 

 
 

Amb una bona representació del teixit empresarial i polític de les Terres de l’Ebre, ha tingut lloc aquest nou Cafè Cambra, 
que reprèn el format presencial. Fet que ha volgut destacar el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc 
Faiges: “Els empresaris i empresàries, necessitem reprendre aquest tipus d’actes on podem estar en contacte, tot fent un 
cafè Networking, i mica en mica poder tornar a la normalitat també en aquest sentit”. Faiges, a volgut fer també una 
menció especial al fet que Pallarès, sigui el primer Ebrenc rector de la URV.    

  notadepremsa 
               20 de juliol de 2022    
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El Rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, ha fet una introducció de referència de la URV: “És una 
institució d'ensenyament superior amb centres a Tarragona, Reus, Vila-seca, Tortosa i el Vendrell. Té com a objectius 
prioritaris la docència i la recerca. Ha estat distingida com Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya 
Sud (CEICS) pel Ministeri d'Educació, la qual cosa suposa la consolidació de l'agregació estratègica de les diferents 
entitats i estructures de docència, recerca, transferència de coneixement i el sector productiu del sud de Catalunya amb 
l'objectiu d'esdevenir un referent internacional en els àmbits de la Química i l'Energia, la Nutrició i la Salut, el Turisme, 
l'Enologia i el Patrimoni i la Cultura”. 
 

La URV és una de les principals universitats de Catalunya, i alhora una de les principals universitats europees per la 
qualitat de la seva docència, el seu compromís amb la formació permanent i l'excel·lència en recerca, desenvolupament i 
innovació. Els esforços institucionals estan cada cop més orientats cap a la internacionalització de la investigació, la 
formació, l'aprenentatge i els serveis. 
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El Campus Terres de l’Ebre  
 

“És un model de referencia que ens estan seguin altres universitats de Catalunya, tant a nivell d’organització com a nivell 
estratègic. Per lo tant, hem d’estar orgullosos i ser conscients del que tenim  a les Terres de l’Ebre”. 
“En els pròxims quatre anys hem d’aconseguir dissenyar i implementar un nou model de cara al futur, estudis 
universitaris singulars i de referencia a nivell Europeu “ 
 
Pallarès, també ha fet una crida a les institucions i al teixit empresarial per crear sinèrgies i ajudar-nos a pensar quin tipus 
d’estudis son els que necessitem en els pròxims anys d’acord en la demanda del mercat laboral. Aquest és un repte, i un 
dels primers objectius que ens plantejarem.   
 
 
La URV va obtenir 36,4 milions d'euros per a investigació i innovació el 2021 
 

Els recursos econòmics captats per personal de la URV en projectes competitius han passat dels 15,6 milions d'euros el 
202 als 17,9 el 2021, mentre que els recursos per a projectes no competitius han passat de 3,7 a 6,1 milions d’euros. 
 
 
La URV aborda la situació del sistema universitari català amb el ministre d'Universitats 
 

El Consell de Direcció de la Universitat Rovira i Virgili, ha abordat tot just aquest passat dilluns amb el ministre 
d'Universitats, Joan Subirats, la situació de la institució i del sistema universitari català. S'han tractat aspectes com el 
finançament universitari, l'accés a la universitat i l'ocupabilitat dels estudiants. 
 

    
 
El valor de la institució com a referent i motor social pel desenvolupament del Sud de Catalunya, cooperació, impacte 
social i ambiental, són altres temes que s'han abordat en aquest Cafè Cambra. 
 
 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  
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