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lA URV A FONS

Llum verda al campus 
de les Terres de l’Ebre

l Govern de la Generalitat ha 
aprovat la inversió necessària, 15 
M€, per construir el nou edifici del 

campus Terres de l’Ebre, a prop del Palau 
de Fires, al costat del riu. Tindrà vora 
d’11.000 metres quadrats i està previst 
que estigui acabat per al curs 2011-12.

L’edifici l’han projectat els arquitectes 
Joan Ravetllat, Carme Ribas i Josep 
Ferrando. La Generalitat destina el total 
de la inversió d’un sol cop per al campus: 
13,3 M€ és el cost de la construcció i 1,7 
M€ són per equipar l’edifici.

Abans de l’estiu la Universitat licitarà les 
obres, per encàrrec de l’Institut Català 
de Finances, que podrien començar al 
setembre. A la planta baixa s’instal·laran 
els serveis generals, com el Centre 
de Recursos d’Autoaprenentatge i 
Investigació (CRAI) amb la Biblioteca, els 
serveis de gestió acadèmica i la cafeteria. 
La segona planta es dedicarà a aulari, 
la tercera, a activitat de consulta i als 
despatxos del professorat, i l’espai de la 
quarta planta serà per a les activitats de 
recerca i la direcció del campus. Té una 
capacitat prevista per a 1.000 persones.

A Tortosa actualment s’imparteix la 
diplomatura de Ciències Empresarials, 
la d’Infermeria, la de Turisme i la de 
Mestre/a en Educació Infantil, i hi ha 
un total de 534 estudiants. El director 
del campus és el professor Azael 
Fabregat i continuarà creixent, ja que 
les característiques del projecte són de 
campus universitari complet on es faci 
docència, recerca, innovació, formació 
continuada i extensió universitària. 
També es pretén que tots els agents 
del territori s’hi impliquin, institucions 
i empreses, que sigui econòmicament 
viable i que s’adeqüi a la singularitat del 
territori, a fi que en pugui impulsar el 
desenvolupament.

Com a campus de la URV va començar a 
funcionar en el curs 2005-06, integrant 
escoles universitàries adscrites fins 
llavors a la Universitat. En els tres cursos 
viscuts les activitats han tingut una gran 
projecció sobre el territori.

NOUS eStUdiS peR Al 
cAmpUS teRReS de l’ebRe
El campus Terres de l’Ebre de la URV 
comptarà el curs vinent amb 40 noves 

places per a l’ensenyament de grau de 
Mestre/a d’Educació Primària, i per al 
curs següent s’iniciarà un màster oficial 
en Envelliment. Així ho va anunciar 
la comissionada per a Universitats i 
Recerca, Blanca Palmada, durant una 
visita als terrenys del nou campus, el 29 
de gener passat. 

Aquestes 40 noves places s’afegeixen a 
les 40 ja existents de la diplomatura de 
Mestre/a en Educació Infantil. El màster 
oficial en Envelliment l’impartirà l’Escola 
Universitària d’Infermeria a Tortosa.

Els estudis de Turisme que s’imparteixen 
actualment s’integraran en el futur grau 
d’Administració i Direcció d’Empreses, 
com una menció o especialització. La 
responsable d’Universitats i Recerca 
de la Generalitat també va avançar 
la possibilitat, en el futur, d’ampliar 
places d’entrada als estudis de grau 
d’Infermeria, que substituirà a partir 
del curs que ve l’actual diplomatura 
d’Infermeria.

En l’àmbit de la recerca, Blanca 
Palmada va confirmar que s’establiran 
relacions entre grups de recerca de 
l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita, 
amb grups de la URV i amb el futur 
Institut d’Energies Renovables de la 
Generalitat, que s’ubicarà al campus 
Sescelades de Tarragona. S’unirien així 
esforços per investigar en noves fonts 
d’energia com el biodièsel, a partir 
de les algues. D’aquesta col·laboració 
podria néixer un nou màster en 
energies renovables en l’àmbit de 
docència 

En la visita als terrenys de Remolins, 
la comissionada va confirmar que les 
obres del nou campus començaran 
el proper setembre i duraran uns 
divuit mesos. Les instal·lacions tindran 
capacitat per a mil alumnes, d’acord 
amb les previsions de creixement de la 
URV a les Terres de l’Ebre.

Estarà EnllEstit al curs 2011-12
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