
Jornada de presentació

oFICINA DE Compromís social de la urv
Un futur compartit
20 de febrer de 2020 

Dia Internacional de la Justícia Social
Aula Magna

CAMPUS CATALUNYA

De 12 a 20h
PROGRAMA DE LA JORNADA

MATÍ

12.00 h  Inauguració de la jornada, a càrrec de María José Figueras, 
rectora de la URV; Cori Camps, vicerectora de Relacions Institucionals, 
Cultura i Compromís Social de la URV, i Susana Borràs, adjunta a 
Compromís Social

12.30 h  Taula rodona: “L’Agenda 2030 a debat. ODS, 17 objectius, 17 
reptes”, conduïda per estudiants del grau de Comunicació de la URV, 
amb Marc Castellnou, cap dels GRAF; Iolanda Fresnillo, sociòloga, 
i Arcadi Oliveres, economista

14.00 h  Pausa per dinar
 

TARDA

16.00 h  Projecció dels documentals Baix a Mar. Els estius a la Torre-
dembarra dels anys 20 als 40 i Crònica dels anys 60. Imatges de la vida i la 
festa a la Sénia
Presenten Pedro Nogales, director de l’Aula de Cinema, i Maria Roig, 
directora

17.15 h  Projecte Labdoo “Reinventant la cooperació per eliminar la 
bretxa digital” *
Presentació a càrrec de Joan Fuster, tècnic de l’OCS, i Jordi Ros, 
fundador labdoo.org

18.00 h  Presentació de la 2a Revista XCD. Ocupació, emprenedoria i 
transformació social
Taula rodona, conduïda per estudiants del grau de Comunicació de la 
URV, amb Josep Alcoceba, OCS; Víctor Merino, especialista en drets 
humans, Teresa Torres, InserLab, i Joan Vives, fundador de l’Hort de la 
Sínia

19.00 h  Consells saludables “Conèixer les teves alarmes, un pas de 
gegant cap a la Salut! Activa’t”
Sessió conduïda per estudiants del grau de Fisioteràpia de la URV

19.30 h  Cloenda, a càrrec de Cori Camps, i presentació i actuació 
musical de l’Aula de Música, a càrrec de Montserrat Rios 

*Durant la jornada es recolliran portàtils obsolets al CRAI del campus Catalunya.
  Els equips han de funcionar, tenir el teclat sencer i un mínim de 750 MB de memòria RAM

www.urv.cat/compromissocial compromissocial@urv.cat


