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Direcció estratègica i de govern 
 
Aquesta memòria dóna compte de l’activitat desenvolupada pel Departament 
de Geografia durant el curs 2009-2010. En aquest document hi trobareu 
informació organitzada sobre tres directrius: la política i direcció estratègica, les 
activitats de formació del primer, segon i tercer cicle, i les derivades de la 
recerca i transferència realitzada pels membres del departament.  
 
Abans de desenvolupar aquests punts informarem de tres fets rellevants. En 
aquest bienni la Unitat Predepartamental de Geografia, creada el 19 d’abril 
2006, ha canviat d’estatus administratiu. El Consell de Govern de la Universitat 
Rovira i Virgili va aprovar la creació del Departament de Geografia en sessió de 
data 5 de novembre de 2009. Un altre fet destacat és que en aquest curs s’han  
implantat els nous graus de Geografia i Ordenació del Territori i de Turisme a 
l’Escola Universitària de Turisme i Oci de Vila-seca. I, per últim, volem recordar 
que a primers de desembre de 2009 ens va deixar Jordi Amorós i Ros, antic 
estudiant i professor de geografia d’aquesta universitat.  
 
La planificació estratègica del Departament de Geografia pel curs 2009-2010 
vol desenvolupar quatre àmbits de millora: augmentar el nombre de projectes 
de recerca europeus i grans projectes coordinats i/o liderats per membres del 
departament, incrementar els recursos totals per convocatòries públiques 
competitives i per transferència de coneixement, i donar publicitat a la memòria 
anual d’activitats del departament.  
 
El primer àmbit ha complert les expectatives i un membre d’aquest departament 
lidera un projecte europeu ESPON I+D+I (European Spatial Planning 
Observation Network) fins l’any 2012, tot coordinant diversos grups de recerca 
de diferents països. Altres professors i investigadors continuen liderant 
projectes europeus sobre homogeneïtzació de dades climàtiques i 
reconstrucció de dades del clima a la mar Mediterrània.  
 
Els àmbits relacionats amb l’augment dels recursos derivats de la recerca 
competitiva i de la transferència de coneixement estan prou desenvolupats per 
assolir els objectius proposats, doncs continuen vigents projectes en marxa i 
s’han desenvolupat de nous. Els objectius i les línies d’acció de millora de la 



recerca van quedar reflectides a la Memòria de la recerca de la Unitat 
Predepartamental de Geografia presentada el mes de setembre de 2009.  
 
Per donar a conèixer les activitats del Departament de Geografia i a banda de 
la plana web que ja és operativa, s’ha dissenyat un format de recollida de la 
informació i una proposta d’ordenació de la mateixa. A principis del curs vinent 
es presentarà en un mitjà multimèdia que possibiliti la seva difusió externa.  
 
Els professors i investigadors assignats al departament imparteixen docència a 
diferents àmbits: Facultat de Lletres, Escola Universitària de Turisme i Oci 
(campus de Vila-seca) i campus de les Terres de l’Ebre (Tortosa). A  la 
secretaria administrativa del campus Catalunya hi ha una responsable, una 
administrativa i un tècnic de suport. Al campus de Tortosa s’afegeix 1 
administratiu i un tècnic informàtic. El nombre de docents i investigadors del 
Departament de Geografia és de 44, dels quals 28 tenen el títol de doctor. Dels 
docents i investigadors, 15 professors ho són a temps complet: 3 catedràtics, 4 
titulars d’universitat, 1 titular d’escola universitària, 2 professors agregats, 2 
lectors i 3 professors investigadors. La resta del professorat està format per 21 
professors associats (3 d’aquests amb el títol de doctor), 7 becaris predoctorals 
i 1 professor visitant. A la Facultat de Lletres hi han dos tècnics de suport a la 
recerca i 2 becaris de suport a la docència. Una part important del personal 
docent i investigador del departament és el professorat a temps parcial amb 
diferents graus de dedicació docent. En el seu conjunt, un total de 53 persones, 
repartides en diversos centres (33 a la Facultat de Lletres de Tarragona, 10 a 
l’Escola Universitària de Turisme i Oci de Vila-seca i 10 al Campus de les 
Terres de l’Ebre a Tortosa). 
 
Activitats de formació  
 
Els nous ensenyaments de grau en geografia i ordenació del territori i de 
turisme han desenvolupat la docència del primer curs, amb un programa 
formatiu comú a la Escola de Turisme i Oci de Vila-seca. Durant aquest curs 
s’han implantat les tutories a tots dos graus i s’ha realitzat el disseny de 
competències i resultats d’aprenentatge per als ensenyaments de Geografia i 
Ordenació del Territori i de Turisme pel segon curs dels respectius graus. 
També al llarg d’aquest curs es van dissenyar dos programes de màster, un per 
geografia i un altre per turisme. El març de 2010 fou aprovat per ANECA el 
màster de planificació territorial: informació, eines i mètodes i el màster de 
tècniques d’anàlisi i innovació turística.   
 
Nombre d’estudiants i crèdits matriculats 
Graus i centres Matriculats Estudiants  

temps complet 
Crèdits matriculats 
ordinaris 

Grau en Geografia i Ordenació del 
Territori 

30 27 1.590

Escola de Turisme 327 258 15.484
Geografia (llicenciatura) 40 41 2.451
Facultat de Lletres 1.239 1.146 69.586
Universitat 11.344 9.758 651.808
Font: Universitat Rovira i Virgili. Informe anual del Rector al Claustre, 15 d’abril  
de 2010.  



 
A la Facultat de Lletres (Campus Catalunya) encara es desenvolupa la 
llicenciatura de geografia (pla 2001). En el curs 2009-10 destaca el nombre 
d’estudiants de nou accés que arriba als 30 estudiants en el grau de Geografia i 
Ordenació del Territori, sobre un total de 112 de nous ingressos en el conjunt 
de l’Escola Universitària de Turisme i Oci. La majoria d’aquests estudiants ho 
són a temps complet.  
 
 
El rendiment acadèmic dels alumnes 
 
Les dades del rendiment acadèmic dels estudiants es situen en valors similars 
als generals de la universitat en la taxa de rendiment acadèmic i propers a la 
taxa d’èxit del conjunt d’ensenyament de la Facultat de Lletres. El rendiment 
acadèmic representa el percentatge de crèdits aprovats respecte als crèdits 
matriculats i els valors corresponents a la taxa d’èxit mostren els crèdits 
aprovats respecte als crèdits presentats.  
 
  

Rendiment acadèmic dels estudiants 2008-2009 
ENSENYAMENTS Taxa de rendiment 

acadèmic 
Taxa d'èxit 

Geografia (llicenciatura) 71.9 93.2 
Facultat de Lletres 78.8 94.3 
Universitat 72.7 91.1 

Les xifres indiquen percentatges de crèdits ordinaris pel curs 2008-2009. 
Font: Universitat Rovira i Virgili. Informe anual del Rector al Claustre, 15 
d’abril de 2010.  

 
La planificació de les tasques docents i el seu seguiment a la llicenciatura i als 
nous graus ha permès detectar els problemes i coordinar el seu 
desenvolupament. Entre d’altres accions destaquem l’establiment de les 
tutories als nous graus, el disseny de les competències i resultats 
d’aprenentatge per als ensenyaments de grau de geografia i de turisme (segon 
curs), i les reunions informatives per a alumnes sobre els programes de 
mobilitat Erasmus i Sicue-Sèneca. Sobre aquest últim aspecte, el Departament 
de Geografia manté convenis amb les universitats d’Artois, Provence, Nàpols, 
Malta, Porto, Aegean,  Patràs, València, Granada, Màlaga, País Basc, Lleida i 
Barcelona. Al llarg d’aquest curs s’ha desenvolupat un projecte d’innovació 
docent titulat ‘Web col·laborativa de tècniques d’anàlisi espacial i cartogràfic. 
Tècniques d’Informació Geogràfica i Turística’ i s’ha organitzat una activitat 
dirigida als estudiants de secundària titulada ‘Estudi de la percepció urbana 
mitjançant Tecnologies de la Informació Geogràfica’. Al llarg del curs s’ha fet 
una selecció bibliogràfica dels materials dipositats al Centre de Recursos i com 
veurem a continuació, el departament ha organitzat altres activitats formatives 
que han comptat amb la participació dels estudiants.  
 
 
 
 



Activitats de crèdits lliures 
 
Croquis i esquemes gràfics en el treball de camp del geògraf/a. Departament 
de Geografia (URV). Jornades a càrrec del professor Roland Courtot, catedràtic 
de la Universitat d’Aix-en-Provence (França). Tarragona i Serra de Prades, 13 
d’abril i 15-16 d’abril 2010. Coordinadors Dr. Josep Oliveras i Sr. Sergi Saladié. 

VI Jornades Risc i anàlisi del territori: els riscos naturals II. Departament de 
Geografia URV i Ajuntament de Reus. Reus. 21 i 22 d’abril de 2010. 
Coordinadors Dr. Òscar Saladié, Dr. Jordi Blay i Sr. Jordi Andreu. 

Jornades de Treball de Camp sobre dinàmiques urbanes i territorials a 
Andalusia Occidental. Departament de Geografia (URV), 21 abril, 26-30 d’abril, 
i 12 de maig de 2010, en col·laboració amb els Departaments de Geografia de 
les Universitats de Sevilla, Còrdova i Cadis. Coordinadors Dr. Joan Alberich i 
Dr. J. Ignacio Muro. 
 
Iniciació a la diagnosi de la qualitat ambiental en rius amb indicadors biològics, 
Universitat d’Estiu, Departament de Geografia (URV), Tarragona, Facultat de 
Química, 2-5 de juliol de 2010. Coordinadora Dra. M. Goretti Merseburger.  
 
Desenvolupament sostenible en el marc demogràfic actual: Malthus tenia raó.  
Universitat d’Estiu, Departament de Geografia (URV), Tarragona, Col·legi 
d’Arquitectes, 5-7 de juliol de 2010. Coordinador Dr. Joan Alberich.  
 
Canvi climàtic i aigua a Catalunya. Universitat d’Estiu. Departament de 
Geografia (URV). Sant Carles de la Ràpita, 15-15 juliol 2010. Coordinador Dr. 
Javier Sigró. 
 
 
Altres activitats de formació i de difusió dels ensenyaments 
 
 
Conferències de difusió de l’ensenyament de Geografia. Instituts de Secundària 
de la província de Tarragona. Curs 2009-2010. 
 
Presentació pública del Centre en Canvi Climàtic (C3) de la Universitat Rovira i 
Virgili al Campus de les Terres de l’Ebre i activitat científica: ‘Entenent el canvi 
climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els impactes’. 8 d’octubre de 2009, 
Tortosa, Teatre Auditori Felip Pedrell.   
 
L’escalfament global: ¿què sabem i que requiria saber per adaptar millor als 
països als seus efectes més adversos?. Phil Jones. University of East Anglia, 
Norwich, Gran Bretanya. A l’activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i 
preparant-nos per afrontar-ne els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, 
Teatre Auditori Felip Pedrell.   
 
El camí cap a Copenhaguen: una visió de les negociacions sobre canvi climàtic 
des del mitjans de comunicació. Tomàs Molina. Televisió de Catalunya. A 



l’activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne 
els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, Teatre Auditori Felip Pedrell.  
 
Els extrems climàtics: ¿com estan canviant i quins són els seus impactes en el 
socioecosistema?. Thomas Peterson. NOAA, Asheville, USA. A l’activitat 
científica: ‘Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els 
impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, Teatre Auditori Felip Pedrell.   
 
Resultats de la Tercera Conferència mundial del clima en el context d’un nou 
marc global de Serveis Climàtics. Dr. Omar Baddour, OMM, Ginebra, Suïssa. A 
l’activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne 
els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, Teatre Auditori Felip Pedrell.   
 
Canvis en el clima i en els extrems climàtics: una perspectiva des de les 
Companyies de Reassegurances. Dr. Malcolm Haylock. Servei d’Estudis de 
ParnerRe, Zuric, Suïssa. A l’activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i 
preparant-nos per afrontar-ne els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, 
Teatre Auditori Felip Pedrell.   
 
Escenaris climàtics a l’Holanda del 2050 i com poden ser usats en la definició 
de mesures d’adaptació pels usuaris. Dr. Aryan van Engelen. KNMI, De Bilt, 
Holanda. A l’activitat científica: ‘Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per 
afrontar-ne els impactes’. 8 d’octubre de 2009, Tortosa, Teatre Auditori Felip 
Pedrell.   
 
Curs sobre Ciudad, planificación y desarrollo urbano. Organització a càrrec del 
Colegio de Planificadores del Desarrollo Urbano Sostenible de Tamaulipas, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas a Tampico (México), Josep Oliveras, 9 -
14 de novembre de 2009. 
 
Stand Fira de Mostres de R + D Setmana de la Ciència URV. Grups de 
Geografia i Laboratori de Cartografia i SIG. 18-20 novembre 2009. Tarragona. 
Campus Catalunya, Departament de Geografia (URV). Coordinadors Dr. Jordi 
Blay i Sr. Jordi Andreu.  
 
Cuencas hidrográficas en América Latina: espacios para la prosperidad o el 
conflicto. David Barkin, professor d’Economia de la Universitat Autónoma 
Metropolitana, México. 26 de novembre 2010.  
 
Jornada sobre Els paisatges fluvials, patrocinada per la Xarxa Joan Lluís Vives. 
Sergi Saladié, Josep Oliveras. Tortosa, 17 i 18 de desembre 2009. 
 
Seminari Tracking technologies and destination management, Universitat della 
Svizzera Italiana, (Lugano, Suïssa), Antonio Paolo Russo i N. Shoval, 10-13 de 
febrer de 2010. 
 
Les poblacions subsaharianes a Catalunya. Seminari a càrrec de Andreu 
Domingo i Albert Sabater (Centre d’Estudis Demogràfics. UAB). Màster 
Migracions i Mediació Social. URV, 4 de març 2010.  
 



Jornada de Geografia al Delta de l’Ebre dirigit a estudiants de la llicenciatura 
i de grau. 12 de març 2010.  
 
Sortides professionals de la Geografia. Robert Casadevall (vice-president del 
Col·legi de Geògrafs). Tarragona (Facultat de Lletres) i Vila-seca (Escola 
Universitària de Turisme i Oci). 18 i 23 de març 2010.  
 
Europa i les migracions, una visió actual de les fronteres internes i externes de 
la Unió Europea i el seu paper en el moviment de les persones. François 
Moullé. Universitat d’Artois (França). Departament de Geografia, Escola 
Universitària de Turisme i Oci, Vila-seca 6 d’abril de 2010.  
 
L’Espai Montblanc, espais turístics a la recerca de territori. François Moullé. 
Universitat d’Artois (França). Departament de Geografia, Escola Universitària 
de Turisme i Oci, Vila-seca 6 d’abril 2010.  
 
La combinació d’escales rera la il·lusió de la porositat de les discontinuïtats.  
François Moullé. Universitat d’Artois (França). Departament de Geografia, 
Tarragona 8 d’abril 2010.  
 
La Unió Europea, espais fronterers que no s’assemblen.  François Moullé. 
Universitat d’Artois (França). Departament de Geografia, Tarragona 8 d’abril 
2010.  
 
Acte en record de Jordi Amorós. Parlaments de Natan García (estudiants), 
Robert Casadevall (Col·legi de Geògrafs), Jordi Blay, Yolanda Pérez y Santiago 
Roquer (professors URV). Tarragona, Campus Catalunya, 15 d’abril 2010. 
 
Curs sobre L’Espagne au XXè. siècle. Universitat d’Artois (Arras, França), 
Josep Oliveras, abril 2010.  
 
La integració de la immigració a Catalunya: reflexions a partir d’una nova font 
estadística (L’Enquesta Nacional d’Immigrants). Miguel Solana. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Jornada de Cloenda del curs 2009-2010. Màster en 
Migracions i Mediació Social. Contextos de la migració. URV. Divendres 11 de 
juny 2010. URV.  
 
Plana web del Departament de Geografia. www.urv.cat/dgeo 
  
Conveni de la Universitat Rovira i Virgili amb la Universitat Itinerant del Mar 
(Astúries) de la Universidad de Oviedo i Universidad do Porto. Inici de la 
campanya del mes de juliol de 2010. 
 
 



 
 
 
 
 
Activitats de formació 3r cicle i formació continuada 
 
Els professors del departament participen en diversos programes de formació 
de tercer cicle:  
 

 Màster en Direcció i Planificació del Turisme i l’Oci.  Escola Universitària 
de Turisme i Oci. URV.  

 Màster en Intelligent Coast. Noves estratègies turístiques, noves 
estructures territorials, UPC. 

 Màster en Migracions i Mediació Social. URV. 
 Màster en Antropologia Urbana. URV. 
 Màster en Dret del Medi Ambient. URV. 
 Màster Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa. URV. 
 Màster Desenvolupament Regional i Local. Universitat de Sevilla.  
 Postgrau Especialista Universitari en Gestió Cultural. FURV 

 
En aquest curs hi han nou tesis doctorals en curs, dirigides per professors 
del Departament de Geografia.  
 
 
Activitat de recerca i transferència 
 
El nombre de professors amb la condició d’investigadors actius són 12, dividits 
en dos grups de recerca:  
 

 Grup de recerca Centre en Canvi Climàtic 
 Grup de recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics 

 
Els professors i investigadors que formen part del grup de recerca Centre en 
Canvi Climàtic participen i lideren projectes de recerca internacionals i 
nacionals en els àmbits de les línies d’investigació pròpies, sobre les bases de 
dades, el rescat de dades climàtiques, homogeneïtzació de sèries climàtiques, 
desenvolupament de xarxes climatològiques de referència, riscos climàtics. 
Tanmateix el grup ha sol·licitat nous projectes, a l’actualitat en diferents fases 
de resolució. Els resultats de la seva recerca es manifesten en publicacions 
periòdiques i monografies d’abast nacional i internacional. El Centre en Canvi 
Climàtic també realitza activitats de transferència, assessoria científica i 
tècnica, així com activitats formatives i de divulgació.  
 
L’activitat de recerca del grup d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics es 
fonamenta en l’anàlisi territorial i l’estudi de les dinàmiques de 
desenvolupament regional i l’aplicació d’instruments i tècniques d’anàlisi 
cartogràfica i SIG a l’estudi dels processo territorials. Els professors i 
investigadors d’aquest grup estudien com incideixen les activitats turístiques i 
recreatives en la transformació del paisatge, l’organització del territori i la 



generació de noves formes de desenvolupament a escala local i regional a 
Catalunya, la Mediterrània, l’espai europeu i Amèrica Llatina. Entre les seves 
accions també s’inclou treballs de transferència de coneixements en matèries i 
qüestions ambientals, de mobilitat i de planificació i desenvolupament local i 
regional. El resultat d’aquesta tasca és visualitza en el lideratge i participació en 
projectes d’abast internacional i nacionals. Volem destacar un projecte europeu 
ESPON, atorgat enguany, amb coordinació amb diverses universitats europees 
i liderat per un membre d’aquest grup, així com una recerca que estudia el 
desenvolupament turístic sostenible a Cuba.  
 
Aquest curs, tots dos grups de recerca han rebut la consideració per part de la 
Generalitat de Catalunya de Grups de Recerca Consolidats fins l’any 2012. El 
Centre en Canvi Climàtic (C3) és, a partir del 22 de desembre de 2009, un 
centre de recerca propi de la URV, ubicat al Campus de les Terres de l’Ebre. 
Com ja hem assenyalat, per donar a conèixer els seus objectius i les línies de 
recerca es va celebrar un acte públic a Tortosa el 8 d’octubre de 2009, amb 
una sessió científica. A l’àmbit de la recerca sobre el turisme i l’oci, després de 
la posada en marxa del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci es 
continuen desenvolupant projectes on membres del nostre departament estan 
vinculats. L’acte d’inauguració oficial d’aquest parc es farà el 14 de juny de 
2010 a Vila-seca.  
 
 
Dades de l’activitat de recerca al Departament de Geografia.  
Curs 2009-2010 
Projectes Fins 2008 2009-2010 Totals 

 
Ajuts a la recerca 72 11 83 
Grups consolidats 3 2 5 
Projectes europeus 2 1 3 
Projectes de recerca 16 2 18 
Resultats de la recerca 
Publicacions en revistes 243 15 258 
Tesis i treballs de recerca 72 5 77 
Contribucions a congressos 436 30 466 
Publicacions en llibres 501 32 533 
Publicacions en revistes indexades 34 8 42 
Font: Dades de Gestió de la Recerca (URV).  
Resum per Departament de Geografia 
https://webgrec.urv.es/cgi-bin/DADREC/crcxl.cgi 
 
Els resultats de la recerca recollides a la base de dades del GREC de la  
universitat per 2009 i 2010 mostren un creixement sostingut de les tendències 
dels últims anys, així com una consolidació dels recursos i dels resultats de la 
recerca realitzada pels grups i persones que els integren. Les xifres de 
projectes de recerca expliquen aquesta consolidació. En aquest període es 
mantenen 11 projectes de recerca, 1 projecte amb finançament europeu i dos 
projectes competitius. Podem comparar aquests resultats amb els dels anys 
anteriors, i es pot comprovar la continuïtat i el creixement d’aquesta tasca. Els 
treballs de recerca han donat  resultats en forma de publicacions amb diversos 



graus de visibilitat científica. Així, els 8 articles científics publicats en revistes 
indexades mostren una important inserció en cert àmbits, si els comparem amb 
el 34 anteriors. Una part significativa d’aquest resultats provenen de les 
aportacions a congressos i les diferents modalitats de treballs de recerca 
desenvolupades.  
 
Un efecte del creixement de l’activitat investigadora ha estat la consolidació 
dels 12 investigadors actius del departament. Aquesta figura ha generat un 
finançament associat i aquests recursos han estat destinats a contractar 
investigadors en formació, professorat amb dedicació parcial i professors 
convidats.  
 
 
 
Activitats de recerca 

 
Entenent el canvi climàtic i preparant-nos per afrontar-ne els impactes. En el 
marc de la presentació pública del Centre en Canvi Climàtic C3. Tortosa. 10 
Octubre 2009.   
 
Detección e Índices de Cambio Climático en la República Mexicana, taller co-
organitzat per l'Instituto Nacional de México, la Universidad Iberoamericana de 
Puebla i el Centre en Canvi Climàtic URV (Març 2009).  
 
Second WMO/MEDARE International Workshop: Addressing climate data 
sources and key records for the Mediterranean Basin in support of an enhanced 
detection, prediction and adaptation to climate change and its impacts (Nicosia, 
Xipre, 10-12 Maig 210). Centre en Canvi Climàtic C3. URV.  
 
I Congrés de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación, 
Desarrollo (COODTUR).(coorganització) Grup de Recerca Anàlisi Territorial i 
Estudis Turístics. Universitat Rovira i Virgili i el Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament Rural de Lleida. La Pineda, Vila-Seca, Tarragona, 2009. 
 
Intercambio y transferencia de resultados entre grupos mediterraneos 
españoles de investigacion turistica. Ministerio de Ciencia e Innovación. Grups 
de Recerca en Turisme de les Universitats de les Illes Balears, Alacant i Rovira 
i Virgili. Eivissa 26, 27 i 28 de maig de 2010.  
 
 
Projectes de recerca actius 
 
Innovación territorial y modelos de desarrollo en destinos turísticos litorales. 
Análisis a diferentes escalas espaciales. (INNOVATUR). Plan Nacional 2009-
2011. Investigador principal: Salvador Antón.  
 
Diagnóstico de la actividad turística en Viñales (Cuba) y tendencias de su 
desarrollo sostenible. Programa Nacional de Cooperación Interuniversitaria 
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