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La Universitat Ramon Llull, amb més de vint-i-vuit anys d’his-
tòria compartida entre les seves institucions, demostra any rere 
any el seu compromís amb la formació de les persones, amb 
la recerca, amb el coneixement i amb la seva transferència al 
nostre entorn.

D’entre les característiques que defineixen la nostra universitat, 
en vull destacar una: el fet que som una institució al servei de 
la societat. D’acord amb els nostres principis fundacionals, la 
Universitat Ramon Llull vol estar, i de fet està, al servei d’una 
societat que volem lliure, pacífica, democràtica i pluralista. I 
per realitzar aquesta funció, cal que concretem la nostra missió 
estant al servei de la persona en general i, particularment, al 
servei de l’estudiant. 

Estem compromesos amb la formació de les persones per tal que 
aprofundeixin en les capacitats necessàries per contribuir al des-
envolupament de la societat, dotant-les -també- del coneixement 
professional necessari, i tot amarat dels valors de l’humanisme 

cristià que inspiren la nostra universitat. És necessari que, en el 
context social en què vivim, es promogui la reflexió individual i 
col·lectiva, l’esperit crític, i cal també estimular l’anàlisi de la raó 
de ser de les coses.

Des del Patronat de la Universitat volem continuar esperonant 
tota la comunitat universitària en aquest compromís de servei 
a les persones i a la societat, afrontant els nous reptes que els 
nous temps ens porten. També volem agrair, molt sincerament, 
la intensa tasca i dedicació de tots i cadascun dels membres 
d’aquesta gran comunitat. Persones que amb el seu esforç mate-
rialitzen, gràcies al seu dia a dia, aquest gran projecte universitari. 

Moltes gràcies!

Sr. Josep Martínez-Rovira
P R E S I D E N T  D E L  PAT R O N AT  D E  L A  U R L

P R E S E N T A C I Ó
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P R E S E N T A C I Ó

En els darrers anys hem pogut ser testimonis de com les insti-
tucions d’educació superior en general, i les universitats d’una 
manera molt especial, han estat cridades a abordar una impor-
tant ampliació de les seves missions essencials. I aquest fet ha 
anat provocant, necessàriament, una progressiva adaptació 
de les universitats als nous requeriments. Transformació que 
ha repercutit, positivament, en les missions fonamentals de 
tota universitat.

La Universitat Ramon Llull no n’ha estat pas una excepció; de 
manera que no només la docència i la recerca s’han transformat 
per ampliar-se, sinó que a més a més la Universitat ha anat inte-
grant en l’ordinari molts altres aspectes, com ara l’efectiva trans-
ferència a la societat dels resultats de la seva recerca, la cultura 
emprenedora de l’estudiantat i de la seva comunitat, la permea-
bilitat institucional als grans debats socials, la crisi climàtica, el 
desenvolupament sostenible o l’impacte que tota universitat té 
en el que -d’una manera simplificada- anomenem les societats 
basades en el coneixement.

Cada cop més es parla d’impacte i de compromís social d’unes 
institucions universitàries que són elements nuclears de la defini-
ció i construcció del futur de les nostres societats. Tenint també 
present una tendència que cada cop és més important en les ins-
titucions que es dediquen a la recerca i a la formació superior: la 
internacionalització del sector com a pas previ a la globalització. 

Tot això es veu reflectit en aquesta carta de presentació de la nos-
tra Universitat que és la memòria del curs acadèmic. I encara es veu 
més reflectit en l’evolució d’aquesta memòria al llarg dels anys. Una 
Universitat Ramon Llull que, un curs més, ha consolidat l’evolució 
positiva de la major part dels indicadors universitaris. Una Uni-
versitat plenament integrada en el sistema universitari que l’acull. 
Una Universitat que es fa, dia rere dia, gràcies a l’esforç individual 
i col·lectiu de les més de 22.000 persones que formen aquesta 
gran comunitat. Una comunitat que posa sempre les persones en 
el centre de la seva acció, fidels al “Ser i Saber” del nostre lema. 

Benvinguts i benvingudes a la Universitat Ramon Llull!

Dr. Josep Maria Garrell i Guiu
R E C T O R  D E  L A  U R L
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L A  U N I V E R S I T A T  R A M O N  L L U L L

La Universitat Ramon Llull és una universitat privada d’inspiració humanista i cristiana, 
sense afany de lucre i d’iniciativa social, fundada l’any 1991. La URL té una estructura 
federal integrada per 10 institucions d’educació superior i de recerca i 1 centre adscrit, 
amb una llarga tradició i prestigi a Catalunya.
 
La docència de qualitat, centrada en la formació integral de la persona en un profund 
sentit ètic de la professió, és un dels principals objectius de la URL, junt amb un ferm 
compromís d’impulsar la innovació, mitjançant la recerca d’excel·lència orientada als 
reptes socials. Tot això, amb una clara aposta per la internacionalització de la seva 
activitat per poder incrementar la qualitat dels estudis, de la recerca i de la perspectiva 
de les persones que hi participen.

Les institucions que formen la URL són: IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, 
ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Facultat de Turisme
i Direcció Hotelera Sant Ignasi, I. U. Observatori de l’Ebre, I. U. de Salut Mental Vidal 
i Barraquer, Institut Borja de Bioètica i Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit).
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L A  U N I V E R S I T A T  R A M O N  L L U L L
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L A  U R L  E N  X I F R E S

per procedència geogràfica

per estudis

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

8,3%
RESTA DE L’ESTAT
ESPANYOL

19,2%
INTERNACIONAL

7%
RESTA DE 
CATALUNYA65,5%

BARCELONA

7,5M €
INVERTITS EN BEQUES
I AJUTS URL  

3.069
ESTUDIANTS VAN REBRE
BEQUES I AJUTS URL

DOCÈNCIA
Oferta formativa 2018-2019

Titols oficals per àmbits acadèmics

20.129 ESTUDIANTS
MATRICULATS
52,2% dones

42,9% dones
8,7% internacional

1.441
PDI

72,6% dones
9,6% internacional

930
PAS

54% dones

12.590
estudiants

GRAUS

46,6% dones

3.262
estudiants

MÀSTERS UNIVERSITARIS

56,1% dones

426
estudiants

DOCTORATS

50,6% dones

3.851
estudiants

TÍTOLS PROPIS

41
Graus

60
Màsters
Universitaris

107
Màsters

5
Bachelors29

Postgraus
55
Diplomes
d’especialització
universitària

74
Títols
d’expert
universitàri

11
Doctorats

112
TÍTOLS OFICIALS

270
TÍTOLS PROPIS

Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura

3
2
6

18
12

GRAUS

Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura

2
4
7

37
10

MÀSTERS UNIVERSITARIS

Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura

1
2
1
6
1

DOCTORATS

16.201
OFERTES 
DE TREBALL
PUBLICADES

>4.000
CONVENIS 
AMB EMPRESES 
I INSTITUCIONS

8.125
ESTUDIANTS
INGRESSATS
2018-19

6.250
ESTUDIANTS
GRADUATS
2017-18
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L A  U R L  E N  X I F R E S

ESTUDIANTS 
INTERNACIONALS3.856 19,2%

ORIENTACIÓ INTERNACIONAL

750
CONVENIS AMB UNIVERSITATS

INTERNACIONALS

115
nacionalitats

RECERCA I TRANSFERÈNCIA

10,2%

2,1%

30%

4%

7,9% 45,7%

Outgoing
1.332

Incoming
1.4612.793 

ESTUDIANTS EN 
PROGRAMES DE MOBILITAT

MÀSTERS UNIVERSITARIS

1.503  46,1%
estudiants

GRAUS

1.253  9,9%
estudiants

DOCTORATS

113  26,5%
estudiants

TÍTOLS PROPIS

 987  25,6%
estudiants

1,6%
Oceania

50,4%
Europa

23,3%
Amèrica Central

i del Sud

13,9%
Amèrica

del Nord

1%
Àfrica

9,8%
Àsia

1.624.260 €
FINANÇAMENT OBTINGUT

D’ÀMBIT EUROPEU

24
PROJECTES DE RECERCA

EUROPEUS ACTIUS

33
PROJECTES DE RECERCA

DEL PLAN ESTATAL I+D ACTIUS

45
TESIS DEFENSADES
DURANT EL CURS

53
GRUPS DE RECERCA

3.006.871 €
INGRESSOS

CONTRACTES I SERVEIS

436
PUBLICACIONS INDEXADES
A LA WEB OF SCIENCE 2018

per procedència geogràfica

per estudis
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À M B I T  A C A D È M I C ,  D ’ I N N O V A C I Ó  D O C E N T  I  Q U A L I T A T
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11

11

11

13

13

13

13

11

41

38

36

36

34

33

32

32

35

60

58

56

58

54

51

44

47

54

Graus Màsters universitaris Doctorat

Titulacions oficials 
La URL va iniciar el curs 2018-2019 amb novetats en l’oferta 
formativa amb 2 nous graus, 3 nous màsters universitaris i 1 nou 
grau interuniversitari: 

- Grau en Gestió de la Comunicació Global 
(FCRI Blanquerna-URL)

- Grau en Disseny, Innovació de Negocis Digitals 
(La Salle-URL)

- Màster universitari en Fisioteràpia dels Esports d’Equip 
(FCS Blanquerna-URL)

- Màster universitari en Fisioteràpia Infantil 
(FCS Blanquerna-URL)

- Màster universitari en Neurofisioteràpia 
(FCS Blanquerna-URL)

- Grau en Filosofia, Política i Economia 
(Facultat de Filosofia-URL, U. Pontificia Comillas i U. Deusto)

Es van mantenir els 11 programes de doctorat ja verificats 
segons el Decret 99/2011, dels quals 4 són interuniversitaris: 
doctorat en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i 
Sostenibilitat (URL, U. Deusto i U. Pontificia Comillas. Coordina: 
U. Pontificia Comillas), doctorat en Psicologia de l’Educació (UB, 
UAB, UdG i URL. Coordina: UB), doctorat en Filosofía: Humanisme i 
Transcendència (URL i U. Pontificia Comillas. Coordina: U. Pontificia 
Comillas) i doctorat en Dret Econòmic i de l’Empresa (URL, U. 
Deusto i U. Pontificia Comillas. Coordina: U. Pontificia Comillas).

Durant el curs 2018-2019 es van realitzar els processos de 
verificació de 6 graus i 3 màsters universitaris. A més, es van 
modificar 54 titulacions oficials (23 graus, 29 màsters i 2 
doctorats) de la URL.

Evolució de l’oferta formativa impartida a nivell de titulacions 
oficials:

Titulacions pròpies
Els centres de la URL compten amb la totalitat de les titulacions 
pròpies adaptades a l’estructura que disposa el Consejo de Uni-
versidades sobre l’oferta formativa de títols propis de les univer-
sitats, els quals també s’implementen en crèdits ECTS. 

Durant el curs 2018-2019 els òrgans de govern de la Universitat van 
aprovar 38 nous títols propis: 2 bachelors, 14 màsters, 3 diplomes 
d’especialització universitària i 19 títols d’expert universitari.

L’oferta formativa a nivell de titulacions pròpies del curs 2018-
2019 va ser la següent:

Innovació docent
Durant el curs 2018-2019 es van executar els projectes selec-
cionats en la I Convocatòria del Programa d’Ajuts a Projectes 
d’Innovació Educativa ACM, que es van resoldre el curs anterior. 
Aquest programa d’ajudes pretén finançar els millors projectes 
d’innovació proposats pel personal docent de les tres universi-
tats que integren el Campus d’Excel·lència Internacional ACM: 
U. Deusto, U. Pontificia Comillas i URL. 

La Comissió d’Innovació i Actualització Docent de la URL va parti-
cipar activament en el procés de certificació dels processos trans-
versals de la URL, i a les diferents comissions i grups de treball 
creats pel programa Margalida Comas, aprovat per la Junta del 
Consell Interuniversitari de Catalunya. Aquest programa pretén 
promoure actuacions compartides a nivell del Sistema Universi-
tari Català en els següents àmbits:

- Formació inicial del professorat universitari a les universitats 
catalanes
- Millora de l’avaluació de la qualitat docent del professorat
- Comunitat virtual sobre innovació educativa
- Bases d’una convocatòria de projectes de recerca i innovació 
educativa 

Acreditació de titulacions oficials 
Durant el curs 2018-2019, 13 màsters universitaris de la URL van 
dur a terme els processos d’acreditació amb AQU Catalunya.
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Una docència de prestigi, innovadora i de qualitat

Avaluació dels sistemes de garantia interna de qualitat 
(programa AUDIT) 

Durant el curs 2018-2019 es va realitzar la 
revisió i actualització dels processos trans-
versals de la URL, que afecten tots els Sis-
temes de Garantia Interna de la Qualitat 
(SGIQ) de la Universitat, amb la participa-

ció dels centres i el lideratge de la Unitat de Qualitat i Innova-
ció Academicodocent (UQIAD-URL) i la Comissió de Qualitat. 
Aquesta revisió va servir de punt de partida per al procés de 
certificació dels processos transversals de la URL per part d’AQU 
Catalunya.

L’avaluació externa dels elements transversals comuns dels Sis-
temes de Garantia Interna de Qualitat (SGIQs) dels centres de la 
Universitat s’ha centrat, d’acord amb la guia per a la certificació 
de la implantació de Sistemes de Garantia Interna de la Quali-
tat d’AQU Catalunya, en les sis dimensions obligatòries: revisió i 
millora del SGIQ; disseny, revisió i millora dels programes forma-
tius; ensenyament-aprenentatge i suport als estudiants; personal 
acadèmic; recursos materials i serveis; la informació pública i el 
retiment de comptes.

La comissió avaluadora externa d’AQU ha volgut posar en relleu 
diferents aspectes molt positius dels processos transversals de 
la Universitat, com són: d’una banda el disseny i implantació d’un 
model innovador de treball en xarxa de col·laboració i de treball 
conjunt entre la UQIAD-URL i les Unitats Tècniques de Qualitat 
dels centres, tant pel que fa al seguiment de la qualitat dels títols 
oficials en totes les seves dimensions, com pel que fa als projectes 
i accions de formació contínua i innovació docent del professorat. 
I en segon lloc també han volgut posar en relleu l’eficiència del 
retiment de comptes de tots els processos i resultats obtinguts 
davant de tots els grups d’interès i la societat en general. 

Així doncs, el resultat final de l’avaluació ha estat “favorable”, amb 
dues de les dimensions (disseny, revisió i millora dels programes 
formatius i informació pública i retiment de comptes) avaluades 
com a “excel·lents”, essent així la primera universitat del sistema 
universitari català que assoleix aquesta certificació.
 
Durant el curs, i com a continuació de l’anterior, també es va inciar 
el procés de certificació dels Sistemes de Garantia Interna de la 
Qualitat de 5 centres de la URL: IQS School of Engineering-URL, 
IQS School of Management-URL, Escola Superior d’Administració 
i Direcció d’Empreses ESADE-URL, Facultat de Dret ESADE-URL i 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blan-
querna-URL. Aquests centres van finalitzar el curs havent rebut 
la visita del Comitè Extern d’Avaluació.

Avaluació de l’activitat docent (programa DOCENTIA) 
Durant el curs 2018-2019 es va dur a terme l’onzena convocatòria 
d’implementació del Manual DOCENTIA URL, la tercera realitzada 
després d’haver assolit l’acreditació del Manual per part d’AQU 
Catalunya l’any 2016. Així, es van avaluar 177 professors de la URL 
que, en el seu conjunt, van obtenir una valoració mitjana de “molt 
favorable” (mitjana 85 sobre 100) segons els nivells de qualitat 
establerts en el Manual DOCENTIA URL.

Política acadèmica, qualitat i innovació 
Al llarg del curs 2018-2019 es va seguir desenvolupant el quart 
Pla de Qualitat i Innovació Academicodocent de la URL (Pla d’ac-
cions 2017-2019), que finalitza l’any 2019. Enguany es va realitzar 
la revisió anual del Pla d’accions 2017-2019, basat en els estàn-
dards i directrius de qualitat europees promoguts per l’European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), 
amb un bon nivell de compliment d’aquest.

En el marc del projecte Aristos Campus Mundus (ACM) es va 
realitzar la 4a Jornada de Qualitat ACM, que va tenir lloc el 7 de 
febrer de 2019 a la Universitat Pontificia Comillas. Aquesta va reu-
nir més de cent docents de les tres universitats per plantejar rep-
tes, problemes i necessitats entorn la qualitat academicodocent.

El 5 de juliol de 2019 va tenir lloc la X Jornada de Qualitat de 
la URL, que es va centrar en els processos d’acreditació insti-
tucional. Prop d’una seixantena de persones entre ponents i 
assistents van compartir experiències sobre diversos aspectes 
al voltant de la certificació dels Sistemes de Garantia Interna 
de Qualitat (SGIQ). La jornada va comptar amb la participació 
de Martí Casadesús, director d’AQU, que va aportar la visió de 
l’agència sobre aquests processos d’acreditació així com de les 
futures reacreditacions.

SGIQ

Consolidat
25,4%

Junior
28,8%

Sènior
45,8%
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R E C E R C A ,  I N N O V A C I Ó  I  T R A N S F E R È N C I A

Accions de la URL de suport a la recerca
Durant el curs 2018-2019, i com a complement dels recursos que 
les institucions de la URL dediquen a la recerca, la Universitat 
va obrir tres convocatòries d’ajuts de suport a la recerca per 
un import superior als 875.000€: dues convocatòries d’ajuts a 
la intensificació de l’activitat investigadora, que han finançat 69 
propostes, i una convocatòria d’ajuts a projectes de recerca del 
PDI, que ha finançat 36 projectes executats durant l’any 2019. 
Dites convocatòries van ser fruit del conveni signat entre la URL 
i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Em-
presa i Coneixement, i de la subvenció rebuda de l’Obra Social 
"la Caixa".

En el marc del programa Aristos Campus Mundus (ACM), es va 
resoldre la 5a convocatòria del programa d’ajuts a projectes de 
recerca ACM, i es van concedir 97.100€ a un total de 14 projectes 
desenvolupats pels grups de recerca de les tres universitats mem-
bres d’ACM.

Per la seva banda, la Càtedra ETHOS-URL va finançar 4 projec-
tes a la recerca en ètica aplicada, a través de la seva convoca-
tòria anual d’ajuts, per un total de 17.150€. Seguint amb la  seva 
activitat, la Càtedra va liderar diversos estudis d’ètica aplicada, 
encarregats per diferents entitats de l’àmbit públic i privat. Així, 
durant el curs 2018-2019, la Càtedra ETHOS-URL va elaborar el 
Codi Ètic de la Fundació Barça i va concloure l’auditoria del Por-
tal de Transparència d’Aigües de Barcelona. El conjunt de les 
activitats de la Càtedra va ser possible gràcies a Repsol, Aigües 
de Barcelona, Inmobiliaria Colonial, Fundació Damm, Banco San-
tander i Havas Media Group. 

Els grups de recerca de la URL
La URL compta amb 53 grups de recerca, 48 dels quals van obte-
nir el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya en la 
convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups 
de recerca (SGR2017).
 

Participació en convocatòries competitives
La URL va participar en diverses convocatòries d’organismes 
públics i privats destinades a finançar projectes de recerca, accions 
de suport a la recerca i ajuts de contractació de recursos humans.

Projectes d’àmbit europeu
Durant el curs 2018-2019 la URL va presentar 61 propostes a dife-
rents convocatòries de programes europeus (H2020, Erasmus+, 
REC, etc.). Durant aquest període hi va haver 24 projectes euro-
peus actius, amb un finançament global per als grups de recerca 
URL de més de 4 milions i mig d’euros (per a tota la durada dels 
projectes).

Projectes finançats per les convocatòries del Pla Estatal d'I+D
La URL va obtenir el millor resultat a la convocatòria 
anual de projectes de recerca del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
des que hi participa. En la convocatòria 2018 es van 
concedir 14 projectes, que suposa una taxa d’èxit 
del 37%, per un finançament total que supera el 
milió d’euros. 

 

Altres convocatòries
La URL va obtenir finançament de diverses convocatòries com-
petitives per a accions de suport a la recerca, entre les quals cal 
destacar els 46 ajuts per al PDI en formació i, d’aquests, 13 ajuts 
en el marc del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de 
Catalunya, vigents durant el curs 2018-2019.

Producció científica
El nombre de publicacions del PDI en revistes indexades a la 
Web of Science l’any 2018 va ser d’un total de 436, evidenciant un 
creixement lineal sostingut en el número de publicacions cientí-
fiques de la URL durant els darrers vuit anys. D’aquestes, el 46% 
es van publicar en accés obert i més d’un 40% es van publicar en 
revistes de primer quartil.
  

14
Projectes 
concedits

2014 2015 2016 2017 2018

Projectes 
concedits 8 8 10 9 14

Finançament
obtingut 819.170€ 469.480€ 719.224€ 797.390€ 1.092.509€

2010 20142012 20162011 20152013 2017 2018

153

283

216

346

169

321

250

460
436

32
Ciències 

Socials
i Jurídiques

2
Ciències de 

la Salut

3
Arts i 
Humanitats

6
Enginyeria i
Arquitectura

10
Ciències



12

Una recerca d’excel·lència i la seva transferència a la societat

El PDI de la URL va contribuir en més de 186 llibres, capítols de llibres 
i altres publicacions, i 430 congressos, 329 dels quals internacionals.

Durant l’any 2018 la URL va incloure 344 nous articles al repositori 
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) en les 10 revistes 
editades per les institucions i centres de la Universitat. 

Acreditació del professorat
El PDI de la URL va obtenir el reconeixement de 64 nous trams de 
recerca i sexennis (AQU i ANECA-CNEAI) al llarg de l’any 2018. 
Durant aquest període, un total de 179 membres del professorat 
de la URL van tenir trams de recerca vius i un total de 385 pro-
fessors de la URL tenien alguna de les acreditacions atorgades 
per l’AQU o l’ANECA.
 
Evolució del nombre del PDI amb trams AQU i CNEAI (acumulat):

Tesis Doctorals
Durant el curs 2018-2019 es van defensar 45 tesis doctorals (un 
44% del total redactades en anglès, un 51% del total defensades 
per dones) en els àmbits de coneixement següents: Educació 
(4); Arts, humanitats i llengües (1); Ciències socials, periodisme 
i documentació (6); Negocis, administració i dret (10); Ciències 
naturals, químiques, físiques i matemàtiques (6); Tecnologies de 
la informació i de les comunicacions (2); Enginyeria, indústria i 
construcció (5); Salut i serveis socials (10); Serveis (1).

Activitat de Transferència
L’OTRI de la URL va rebre cofinançament provinent del Fons Euro-
peu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de 
projectes de les Unitats de valorització i transferència de coneixe-
ment de les universitats de Catalunya, adreçats a millorar sensi-
blement la interacció amb el sector productiu, en el marc de la 
convocatòria publicada per resolució EMC/2970/2016, de 27 de 
desembre, per al projecte titulat “Enfortiment de les unitats de 
transferència de la URL 2017-2020”. 

Durant aquest curs la URL va aconseguir finançament per a 
un projecte Producte en el marc del programa Indústria del 
Coneixement, 54 contractes de projectes d’I+D+i, per un valor 

total d’1.342.044,23€, i 38 contractes per serveis d’I+D+i, per un 
valor total d’1.664.826,40€.

Altres resultats remarcables de l’ac-
tivitat de transferència de la URL 
durant el curs van ser les 38 patents 
actives i les 7 Spin offs.

Actuacions i dades remarcables
El Portal de la Recerca de Catalunya, promogut per la Direcció 
General de Recerca de la Generalitat, va recollir durant el curs 
2018-2019 dades de 431 investigadors de la URL.

Durant el curs, el Comitè d’Ètica de la Recerca de la URL va rebre 
la petició d’avaluació de 4 projectes de recerca en diferents 
àmbits del coneixement i va dur a terme una reforma del seu 
Reglament, que contempla la creació de Comitès d’Ètica de la 
Recerca als centres de la URL.

La Càtedra ETHOS-URL va publicar el desè número del Ramon 
Llull Journal of Applied Ethics, que edita anualment amb la col·la-
boració de l’editorial Herder.

El Vicerectorat de Recerca i Innovació de la URL va organitzar la 
segona edició del concurs “Explica’ns la teva tesi en 4 minuts”, on 
van participar 7 alumnes dels programes de doctorat de la URL, 
amb el repte d’explicar la seva recerca a un públic general, en un 
temps màxim de 4 minuts, amb un llenguatge senzill i fàcilment 
comprensible.
 

Durant el curs 2018-2019 la col·lecció de vídeos «Fem Recerca» va 
créixer fins a arribar a 51 vídeos publicats, consultables a través 
d’aquest codi QR.  

7
Spin offs

38
Patents actives

2010 20142012 20162011 20152013 2017 2018

44
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88
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68
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111

189

212



13

R E L A C I O N S  I N T E R N A C I O N A L S  I  C O O P E R A C I Ó

Estudiants internacionals
El nombre d’estudiants internacionals a la URL durant el curs 
2018-2019 va ser de 3.856, un 7,74% més que el curs anterior.

Mobilitat d’estudiants i graduats
Durant el curs 2018-2019 la URL va enviar 1.332 estudiants en 
programes de mobilitat i en va acollir 1.461 d’arreu del món. En 
aquest darrer cas, això va suposar un increment del 13,60% en el 
nombre d’estudiants rebuts respecte al curs anterior.

Participació en nous programes de mobilitat
La URL va convocar la primera edició de les Beques Santander 
Erasmus. Aquest nou programa té com a objectiu reconèixer 
l’excel·lència acadèmica dels estudiants Erasmus+ i afavorir la 
inclusió educativa i la igualtat d’oportunitats. En aquesta primera 
edició per mobilitats per al curs 2019-2020 es van concedir 59 
beques per un import total de 23.000€. 

Durant el curs 2018-2019 la URL va participar en la I Convoca-
tòria de les Beques Santander Intraemprende posada en marxa 
pel Banc Santander. Aquest és un nou programa de beques de 
formació de talent universitari i de cooperació universitat-em-
presa, que té com a objectiu facilitar la innovació a les empre-
ses mitjançant la solució de reptes, plantejats per les empreses 
participants, i resolts per equips multidisciplinaris formats per 
estudiants i persones de la pròpia empresa. 

Programa Erasmus+
El programa Erasmus+, finançat per la Unió Europea i adreçat a 
estudiants, recent graduats, PDI i PAS,  va permetre realitzar un total 

de 452 mobilitats d’estudi (a Europa i fora d’Europa), de pràctiques 
en empreses, de docència i de formació. 

Pel que fa als estudiants, a continuació es detalla el nombre de 
mobilitats per país de destinació:

En el cas del PDI i PAS, el nombre de mobilitats i els països de 
destinació van ser els següents:

23,9%

14,3%
0,6%

45,6%

12,1%

2,3%

36,3%

8,7%
0,3%

41%

10,5%

1,6%

1,7% sense informar
1,3% sense informar

INCOMING
OUTGOING

Erasmus+
Docència

Erasmus+
Formació

Total 
Mobilitat

Alemanya 1 - 1
Bèlgica 1 1 2
Dinamarca  - 2 2
Finlàndia - 3 3
França  - 4 4
Itàlia 3 1 4
Portugal 1 1 2
Regne Unit - 4 4
Suècia - 1 1
Total 6 17 23

Erasmus+
Estudi

Erasmus+
Pràctiques

Total 
Mobilitat

Alemanya 26 13 39
Àustria 6 6 12
Bèlgica 31 7 38
Dinamarca  24 5 29
Eslovàquia  1 - 1
Finlàndia 16 - 16
França  27 10 37
Hongria - 1 1
Hong Kong 5 - 5
Irlanda 6 1 7
Islàndia 3 - 3
Itàlia 64 6 70
Luxemburg - 5 5
Noruega 17 1 18
Països Baixos 32 28 60
Polònia 3 - 3
Portugal 17 5 22
Regne Unit 32 15 47
República Txeca 6 1 7
Suècia 6 - 6
Turquia  3 - 3
Total 325 104 429
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Fons de finançament de les beques de mobilitat
El finançament en beques per a la mobilitat dels estudiants, PDI i 
PAS de la URL es va obtenir principalment a través del programa 
Erasmus+, amb un total de 638.731€ per a les diferents modalitats 
de mobilitats. També cal destacar els ajuts rebuts per part del 
Banc Santander per finançar estades dels estudiants de la URL a 
fora d’Europa. Amb el programa de beques MOBINT de l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) també es 
va contribuir de manera significativa a la realització d’aquestes 
estades. Amb tot això es va incrementar el finançament obtingut 
en un 7,5% respecte al curs anterior.

Convenis amb universitats d’arreu del món
Durant el curs 2018-2019 la URL va ampliar, mitjançant la signa-
tura de nous convenis de col·laboració, la seva xarxa d’universi-
tats sòcies. Actualment, la Universitat té signats un total de 750 
acords amb universitats d’arreu del món:  

Visites institucionals
Durant el curs 2018-2019 la URL va rebre diverses visites institu-
cionals de representants d’universitats i institucions d’arreu del 
món. Institucions com el Vellore Institute of Techonology (Índia), 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colòmbia), la 
Catholic University of Applied Sciences in Freiburg (Alemanya), 
la California State University at Monterey Bay (EUA) i la Budapest 
Metropolitan University (Hongria) van visitar la URL amb l’objectiu 
d’explorar noves vies de col·laboració. 

Entre les diverses visites rebudes cal destacar la del Chinese Ser-
vice Center for Scholarly Exchange (CSCSE) el 30 de novembre 
de 2018. El CSCSE és el servei del Ministeri d’Educació de la Xina 
que s’ocupa, entre d’altres, d’assessorar els estudiants xinesos 
sobre estades internacionals i de cooperació. En la reunió es 
van tractar diversos temes, com la China International Education 
Exhibition -la fira més important sobre educació de la Xina- i el 
reconeixement de crèdits acadèmics. En els darrers anys, la Xina 

s’ha convertit en un dels països que rep més estudiants d’arreu 
del món.

El 17 d’octubre de 2018 la URL va acollir una nova trobada de 
la Universidad Franco-Española, en la qual els representants 
dels governs espanyol i francès van acordar el seu pla d’acció 
per al 2019 i on es va presentar la seva nova Direcció Executiva. 
Així doncs, es va comptar amb l’assistència del secretari general 
d'Universitats del Ministeri, José Manuel Pingarrón i, per part 
de l'Executiu francès, el director adjunt de Cultura, Educació, 
Recerca i Xarxes, Olivier Brochet.

Actuacions i dades remarcables
La URL va obtenir finançament per realitzar mobilitats incoming i 
outgoing dins el programa Erasmus+ K107 Dimensión Internacio-
nal, concretament amb Hong Kong. Aquest projecte va permetre 
a ESADE-URL enviar i rebre 10 estudiants de la City University of 
Hong Kong i la Chinese University of Hong Kong. Tot això dins el 
pressupost d’Àsia Industrialitzada d’aquest programa europeu.

51 estudiants i professors d’HTSI Sant Ignasi-URL, de la FESTS 
Pere Tarrés-URL i de la FCS Blanquerna-URL van participar en 
una nova edició del programa Study Tour al Marroc, al Senegal 
i a Colòmbia. Aquest projecte va comptar amb el suport de la 
Càtedra UNESCO i el Banc Santander.

A més a més, altres projectes de cooperació internacional van 
comptar també amb el suport de la Càtedra UNESCO i del Banc 
Santander, com el programa de voluntariat internacional a l’Índia, 
on estudiants de les tres facultats Blanquerna-URL van poder 
participar en diversos projectes de la Societat Missionera de Sant 
Tomàs a Delhi, i el projecte Urubamba, liderat per La Salle, que 
ofereix als estudiants l’oportunitat de participar en diverses tas-
ques de voluntariat al Valle Sagrado de los Incas, al Perú.

La URL va participar en diferents congressos i fires internacionals, 
que van contribuir a augmentar la seva projecció internacional, 
com per exemple l'APAIE a Kuala Lumpur, l’EAIE a Suïssa -que va 
comptar amb la participació de 5.700 professionals de 95 països-, 
la II Feria Estudiar en España a Mèxic, el CBIE al Canadà i NAFSA 
a Washington, D.C. (EUA), entre d’altres.

910.331€

Erasmus+
638.731 €

Banc Santander
66.000€

Agaur Mobint
205.600€

104
Amèrica 
del Nord

12
Oceania

8
Àfrica

73
Àsia

175
Amèrica 
Central i del Sud

378
Europa

Una universitat amb una creixent internacionalització
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C A M P U S  D ’ E X C E L · L È N C I A  I N T E R N A C I O N A L  -  A C M

El projecte Aristos Campus Mundus (ACM)
Aristos Campus Mundus (ACM) és una agregació estratègica de 
tres universitats d’iniciativa social – la Universidad de Deusto, la 
Universidad Pontificia Comillas i la Universitat Ramon Llull – que 
s’estén mitjançant un acord de cooperació estratègica avançada 
a les universitats nord-americanes Georgetown University, Bos-
ton College i Fordham University.

El projecte ACM, coordinat per la URL, va obtenir l’any 2016 el 
segell definitiu de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) 
amb la màxima qualificació (A). Des de llavors, el dinamisme i 
la proactivitat dels equips de treball interuniversitaris amb els 
que compta l’agregació en l’actualitat, possibiliten l’èxit de les 
actuacions executades a la vegada que propicien la generació de 
noves sinergies i projectes conjunts de creixent valor afegit tant 
per ACM com per les universitats que la integren. Durant el curs 
2018-2019 es van mantenir i consolidar els 11 Equips d’Agregació 
interuniversitaris que cooperen perquè els seus àmbits d’actuació 
continuïn actius i obtinguin resultats.

Pla d’acció del curs 2018-2019
Un curs més, ACM ha desenvolupat un pla d’acció comprès per 
activitats en els 5 àmbits d’actuació: Agregació i governança; 
Docència; Recerca i transferència; Internacionalització; i Respon-
sabilitat social universitària (RSU). 

A nivell de governança, es va aprovar la modificació dels Estatuts 
de l’Associació creada junt amb la Universidad Pontificia Comillas 
i la Universidad de Deusto, que va implicar canviar la denomina-
ció de l’Associació, ometent el “2015” de la denominació inicial 
i també simplificar la gestió canviant el període dels exercicis 
econòmics, passant a treballar per cursos acadèmics en lloc de 
per anys naturals. 

D’altra banda, també es va iniciar un cens d’activitats i relacions 
de les tres universitats espanyoles de l’Associació amb les univer-
sitats nord-americanes Georgetown University, Boston College 
i Fordham University, amb qui es manté l’acord de cooperació 
estratègica avançada. 

Durant el curs es va publicar la V Convocatoria del Programa 
de Ayudas a Proyectos de Investigación ACM 2019. En aquesta 
edició, es van rebre 29 sol·licituds i se’n van concedir 14 per un 
import global de 97.100€. Val a dir que en 6 dels projectes conce-
dits hi havia relació amb les universitats americanes. Així mateix, 
cal destacar la paritat de gènere entre els investigadors prin-
cipals dels projectes, ja que la meitat d’aquests van ser dones. 
En relació als Programes de Doctorat Conjunts, es van acordar 
noves condicions mínimes per considerar les tesis vàlides en les 
tres universitats.  

Pel que fa a l’oferta formativa, es va oferir 1 grau conjunt en l’àm-
bit de la filosofia, 2 màsters en l’àmbit del dret (un d’ells univer-

sitari) i 3 programes de doctorat conjunts en l’àmbit del dret, el 
management i la filosofia. A destacar també que en l’àrea docent 
es van executar els 6 projectes concedits en la Convocatoria de 
ayudas a proyectos de innovación educativa. El  7 de febrer de 
2019 es va realitzar la Jornada de Calidad Docente de las Uni-
versidades ACM a la Universidad Pontificia Comillas, amb la par-
ticipació de les direccions de les tres agències de qualitat de 
Catalunya, País Basc i Madrid i amb la participació del secretari 
general d’Universitats del Ministeri, José Manuel Pingarrón. 

A nivell de Responsabilitat Social Universitària (RSU), es va publi-
car la setena edició dels Premios ACM on els estudiants de les 
tres universitats van presentar treballs sobre Cooperació Uni-
versitària pel Desenvolupament, d’Interès Social i sobre el Com-
promís Social Universitari. També es va mantenir el Programa de 
Voluntariado que aquest any es desenvolupa a 7 països: Kenya, 
Xile, Perú, Brasil, República Dominicana, Equador i Mèxic, que va 
comptar amb la participació de 53 alumnes. 

Així doncs, el projecte ACM va continuar assolint els objectius 
marcats, consolidant-se cada cop més l’agregació formada per  
les tres universitats.
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La Universitat Ramon Llull ha continuat apostant decididament per seguir amb la seva estratègia de participació en els diferents 
rànquings nacionals i internacionals durant el curs acadèmic 2018-2019.

En business & management
del món 

(#1 de l’Estat)

En hospitality & management
del món

(#3 de l’Estat)

En business administration
del món

(#1 de l’Estat)

En management
del món

(#1 de l’Estat)

En rendiment
de l’Estat

En rendiment 
de l’Estat

7 graus entre els cinc millors
de l’Estat

En docència
de l’Estat

15 màsters entre els cinc millors 
de l’Estat

En docència
d’Europa

En ocupació
del món

(#3 de l’Estat)

Universitat jove
del món

(#7 de l’Estat)

R À N Q U I N G S  U N I V E R S I T A R I S
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C O M U N I T A T  U N I V E R S I T À R I A

Política lingüística
La URL va participar de nou en la convocatòria d’ajuts INTERLIN-
GUA, aconseguint un finançament d’11.900,20€ per a diferents 
actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari.

Beques i ajuts 
Durant el curs 2018-2019 les institucions de la URL, amb la 
voluntat d’atreure el millor talent i facilitar que les persones que 
desitgin estudiar a la URL ho puguin fer més enllà de la seva 
situació econòmica, van destinar 7,5 milions d’euros a beques 
i ajuts de caràcter general, a programes de doctorat i a l’ex-
cel·lència acadèmica. 

Estudiantat 
El 3 de desembre de 2018 l’Òrgan Permanent del Consell d’Es-
tudiants de la Universitat Ramon Llull va renovar la seva com-
posició i va quedar format pels següents membres: presidenta, 
Anna Gassiot (FPCEE Blanquerna-URL); vicepresident, Òscar Solé 
(IQS School of Engineering-URL); secretària, Inés Lavanchy (ESA-
DE-URL); tresorer, Albert Guijarro (FCRI Blanquerna-URL). Tot 
seguit es va realitzar una sessió de formació dirigida als delegats i 
delegades en la qual es van explicar l’Òrgan Permanent, la repre-
sentació estudiantil universitària i interuniversitària i l’estructura 
federal de la Universitat. Aquesta sessió va permetre crear siner-
gies entre l’estudiantat dels diferents centres de la URL.

Així mateix, l’Òrgan Permanent del Consell d’Estudiants de la 
URL va assistir a les reunions del Consell de l’Estudiantat de les 
Universitats Catalanes (CEUCAT).

L’auditori de la FPCEE Blanquerna-URL va acollir la I Jornada de 
Formació sobre Comunicació, Oratòria i Lideratge, organitzada 
pel Consell d'Estudiants de la URL. La jornada, adreçada a tots 
els estudiants de la URL que exercien càrrecs de representació 
estudiantil, va comptar amb la participació d’experts en comu-
nicació i lideratge.  

El Consell d’Estudiants de la URL va consolidar la seva presència 
a les xarxes socials amb la creació d’un nou compte a Instagram 
(@url_estudiants).

L’equip d’estudiants de la Universitat Ramon Llull va quedar sub-
campió per segon any consecutiu a la Lliga de Debat Universitària 
de la Xarxa Vives. En l’edició 2019, 16 equips d’estudiants de les 
universitats de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià van 
debatre al llarg de quatre dies sobre el tema “S’hauria de lega-
litzar la gestació subrogada?”. Aquesta va ser la 15a edició de 
la Lliga de Debat Universitària, una iniciativa de la Xarxa Vives 
d’Universitats amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de 
la Generalitat Valenciana i que té per objectiu fomentar les habi-
litats comunicatives i l’esperit crític de l’estudiantat.
 
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats 
El 15 i 16 de novembre de 2018, en el marc del IV Congreso Inter-
nacional sobre Universidad y Discapacidad, celebrat a Madrid 
i organitzat per la Fundación ONCE, la URL va participar en el 
comitè científic i va moderar la taula rodona “Innovaciones tecno-
lógicas y científicas para la inclusión”. Aquest esdeveniment vol ser 
un punt de referència bianual de la recerca sobre aquesta qüestió.

El 25 de novembre de 2018 la URL es va adherir al Manifest de la 
Comissió Dones i Ciència del CIC amb motiu del Dia Internacional 
per a l'eliminació de la violència envers les dones. 

El 10 de gener de 2019 la URL va signar, juntament amb el Govern 
i la resta d’universitats catalanes, un conveni de col·laboració per 
a la implantació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis 
universitaris oficials de grau aplicable a estudiants que acreditin 
la condició de víctimes de violència de gènere.

La URL va obtenir una nova subvenció en la convocatòria UNI-
DISCAT per al finançament de recursos materials i ajuts tècnics 
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Un campus dinàmic i compromès socialment

i personals per garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat 
amb discapacitat de la Universitat. Així mateix, la URL va con-
tinuar participant en les reunions periòdiques de la Comissió 
Tècnica UNIDISCAT del CIC, així com en les de la xarxa SAPDU, 
vinculada al Grupo de Diversidad de Asuntos Estudiantiles de 
la Crue.

La URL va signar, juntament amb la Generalitat de Catalunya, la 
institució CERCA i altres universitats catalanes, un conveni per 
al desenvolupament de projectes de formació de la comunitat 
universitària i científica en matèria de violència de gènere. Aquest 
conveni s’emmarca dins el Pacte d’Estat contra la violència de 
gènere, que conté un conjunt de propostes d’actuació en matèria 
de violència de gènere per als propers anys. Cadascuna de les 
universitats signants disposaran d’un fons de 13.834,15€ per al 
desenvolupament d’aquests projectes.

Alumni
Durant el curs 2018-2019 la URL va participar en les activitats 
organitzades per la Conferencia Internacional de Entidades 
Alumni (CIEA), de la qual és membre fundador. En concret, es 
va assistir a la sessió del 2 i 3 d'octubre de 2018 celebrada a la 
seu de la Universitat de Navarra ubicada a Madrid, en el marc 
del congrés Building Universities Reputation. Aquest congrés va 
incidir en la importància dels alumni com a constructors de la 
imatge i la reputació de les universitats. 

D'altra banda, la URL també va assistir a la trobada anual orga-
nitzada per Alumni España, celebrada a Salamanca a finals del 
mes d'octubre. En aquest congrés es van tractar temes com la 
nova normativa de protecció de dades o l'avaluació dels projec-
tes d'ocupabilitat de les universitats.

Cooperació i Pastoral
El 15 de març de 2019 el Secretariat Diocesà de Pastoral Univer-
sitària de l’Arxidiòcesi de Barcelona va organitzar la I Trobada 
de professors universitaris i personal d’administració i serveis. 
La trobada, que va tenir lloc a la basílica de la Sagrada Família, 
va servir també de presentació del nou equip del Secretariat 
format per Clara Seguí, M. Assumpta Sendra, Salvador Vidal i 
Jordi Cabanes, i va comptar amb la presència de l’arquebisbe 
de Barcelona, Joan Josep Omella, del bisbe auxiliar, Sergi 
Gordo, i de la delegada diocesana de Pastoral de Fe i Cultura, 
Margarida Bofarull.

L’1 d’abril de 2019 es va celebrar la Jornada URL-Càritas “Des-
igualtat i fractura social”, que va comptar amb la participació, 
entre d’altres, de Míriam Feu, cap d’Anàlisi Social i Incidència de 
Càritas Diocesana de Barcelona. Durant la jornada es van analit-
zar alguns factors de canvi claus per a la millora social, i es van 
abordar propostes capaces d’atenuar algunes de les desigualtats 
socials existents.

El 14 de maig de 2019 la Comissió de la Pastoral Universitària 
de la URL es va reunir novament amb el cardenal arquebisbe de 
Barcelona, Joan Josep Omella, al Rectorat de la URL. Durant la 
reunió es van compartir les accions desenvolupades a partir del 
Pla Pastoral Diocesà al llarg d’aquest curs a cadascun dels centres 
de la URL i també les realitzades de manera conjunta. La Comissió 
Pastoral de la URL, formada per representants de les institucions 
de la Universitat, es reuneix de manera regular per compartir i 
posar en comú les activitats pastorals realitzades en els principals 
àmbits universitaris: acadèmic i recerca, voluntariat i cooperació 
i acompanyament de la fe. 

També es va participar en l’Assemblea General de la Federació 
d’Universitats Catòliques Europees (FUCE) que va tenir lloc a 
Anvers (Bèlgica) el 18 de maig de 2019.
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Esports 
Els representants de la URL van aconseguir un total de 23 meda-
lles als Campionats Universitaris de Catalunya i d’Espanya. 

En els Campionats de Catalunya Universitaris, els esportistes de 
la URL van obtenir 20 medalles. Pel que fa als esports d’equip, els 
esportistes de l’equip de futbol 11 masculí van tenir una actua-
ció molt remarcable aconseguint la medalla d’or i proclamant-se 
campions de Catalunya per segon any consecutiu. Així mateix, 
l’equip de bàsquet masculí, el de futbol sala femení i el de nata-
ció van aconseguir la medalla de bronze. Pel que fa als esports 
individuals, la URL va obtenir 5 medalles d’or en les disciplines de 
natació, atletisme, taekwondo i judo; 5 medalles de plata en nata-
ció, i 6 medalles de bronze en atletisme, judo, natació, pàdel i BTT.

En els Campionats d’Espanya, la URL va aconseguir per primera 
vegada la medalla de plata en futbol 11 masculí, convertint-se 
així en subcampions d’Espanya universitaris. La URL també es va 
emportar una medalla de plata i una de bronze en taekwondo. 

Així mateix, en els campionats internacionals, la URL va participar 
en les disciplines de taekwondo i judo als EUSA Championships 
a Zagreb (Croàcia) amb una representació de 4 alumnes; 2 en 
judo i 2 en taekwondo, aconseguint la medalla de bronze en tae-
kwondo.

Pel que fa a les seleccions catalanes universitàries, cal desta-
car que 7 alumnes de la URL n’han format part en els esports 
següents: 2 alumnes a la de bàsquet masculí, 3 alumes a la de 
futbol sala femení i 2 a la de futbol 7 femení. Per una banda, 
la selecció de bàsquet masculí va aconseguir l’or i la de futbol 
sala femení la de plata en el torneig disputat a Anvers (Bèlgica). 
I per altra banda, la selecció de futbol 7 femení va participar en 
un programa de cooperació a Chefchaouen (el Marroc) per a la 
promoció de l’esport femení en aquest país.  

Finalment, com a novetat del curs 2018-2019 es va incorporar 
el Cocodril de la URL com a mascota dels esportistes de la URL. 

Universitat d’Estiu Ramon Llull
La Universitat d’Estiu Ramon Llull (UeRL) 2019 va oferir un pro-
grama de 63 cursos i jornades, a més de 6 activitats culturals, que 
es van realitzar a les localitats de Barcelona, Esplugues de Llobre-
gat, Moià, Puigcerdà, Roquetes, Sabadell i Sant Cugat del Vallès. 
El programa de la UeRL és elaborat per una comissió acadèmica 
formada per representants de les facultats i centres de la Univer-
sitat i l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer). En els últims 
anys el programa acadèmic ha evidenciat una aposta clara per 
apropar nous públics a la Universitat d’Estiu, més enllà de l’oferta 
de caràcter més general. En aquesta línia el programa de la UeRL 
2019 va incloure una oferta específica de 17 cursos de Campus 
Junior adreçats a  estudiants preuniversitaris, 22 cursos de Sum-
mer School adreçats a estudiants internacionals, i 3 jornades amb 
col·legis professionals. 

En l’edició 2019 es va enfortir la relació amb els col·legis profes-
sionals (Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona, Associació 
Catalana de Mediació en Salut) amb la signatura d’una addenda 
al conveni marc de col·laboració per a la UeRL Puigcerdà. 
Enguany Santiago Niño-Becerra, catedràtic de la URL a IQS, va 
fer la ponència inaugural de la UeRL Puigcerdà, on va destacar 
la celebració de la 3a jornada de la professió farmacèutica, amb 
la participació d’alumnat de la primera promoció del grau de far-
màcia de la URL, i la 19a jornada de la professió mèdica, on Mont-
serrat Esquerda, directora de l’Institut Borja de Bioètica-URL, va 
moderar una taula rodona.
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Esdeveniments destacats del curs
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SETEMBRE 
2018

 
La professora de la Facultat de Dret  
ESADE-URL Diana Ferrer va rebre la dis-
tinció Jaume Vicens Vives 2018 
La professora Diana Ferrer, de la Facul-
tat de Dret ESADE-URL, va ser guardo-
nada per la Generalitat de Catalunya 
amb una de les distincions Jaume Vicens 
Vives 2018 a la qualitat docent i univer-
sitària per la seva tasca de renovació 
en la docència de les assignatures de 
l’àrea de dret tributari des d’un vessant 
essencialment pràctic. El lliurament del 
guardó es va realitzar durant l’acte d’in-
auguració del curs 2018-2019 del sistema 
universitari català, organitzat en aquesta 
ocasió per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) al recinte modernista 
de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. 
Diana Ferrer és professora de Dret Finan-
cer i Tributari de la Facultat de Dret ESA-
DE-URL des de 2004 i llicenciada en Dret 
i màster en Assessoria i Gestió Tributària 
(2002) pel mateix centre. La seva tesi va 
ser publicada com a monografia l’any 
2015 per l ’editorial jurídica Aranzadi 
Thomson Reuters i va ser mereixedora 
del Premi Extraordinari del Programa en 
Fonaments del Dret, Dret Econòmic i de 
l’Empresa (2016).

La FCRI Blanquerna-URL va acollir una 
masterclass de Vince Gilligan, creador 
d’exitoses sèries de televisió
L’Auditori de la Facultat de Comunicació 
i Relacions Internacionals (FCRI) Blan-
querna-URL va acollir una masterclass 
de Vince Gilligan, creador de dues de les 
sèries més destacades de la història de la 
televisió: Breaking Bad i Better Call Saul. 
En un diàleg amb el director de cinema 
Nacho Vigalondo, el showrunner americà 
va compartir el seu coneixement sobre el 
procés d’escriptura i la creació de perso-
natges. “Si es fa una ullada a Walter White 
a l’inici i al final de la sèrie, hi ha una cosa 
que queda clara: no són el mateix”, va dir. 
El canvi és el motor a les seves creacions. 
I va afegir: “La virtut de la sèrie radica en 
les possibilitats que tenen els personatges 
d’evolucionar. És bo tenir un destí fixat, 
però no es pot ser rígid amb ells”. La mas-
terclass va formar part de la programació 

del Serielizados Fest, que s’organitza des 
de fa diverses edicions amb la col·labora-
ció de la Facultat.

Menció a l’Excel·lència per al màster en 
Química Farmacèutica d’IQS-URL i per al 
màster en Química Analítica d’IQS-URL i 
acreditacions europees
Després de la visita del Comitè Avalua-
dor de l’Agència de Qualitat Universitària 
(AQU), el màster en Química Farmacèu-
tica i el màster en Química Analítica 
impartits per IQS School of Enginee-
ring-URL van obtenir l’acreditació AQU 
amb menció d’Excel·lència. L’esmentada 
menció comporta haver assolit amb qua-
litat la majoria dels criteris d’acreditació 
que es contemplen en el procés -autoa-
valuació; planificació docent; actuació i 
desenvolupament professional; resultats 
acadèmics i satisfacció de l’estudiant- i, 
en conseqüència, haver mostrat bones 
pràc tiques que excedeixen el nivell 
mínim requerit. Durant l’any 2018, tant 
el màster en Química Farmacèutica com 
el màster en Química Analítica van obte-
nir, també, l’acreditació EUROMASTER i 
l’acreditació per part de l’ASIIN (Agèn-
cia Alemanya d’Acreditació) que revisa 
la lògica i l’efectivitat del procés de qua-
lificació dins dels respectius programes 
d’estudis.

OCTUBRE 
2018

La URL i Mans Unides van signar un con-
veni de col·laboració
En un acte que va tenir lloc al Rectorat 
de la Universitat Ramon Llull (URL), el 
rector, Josep Maria Garrell, i el presi-
dent delegat de Mans Unides Barcelona, 
Joan Martí, van signar un conveni de 
col·laboració que acorda sumar forces a 

favor de la cultura, la ciència i l’educa-
ció. Mitjançant aquest conveni, ambdues 
entitats col·laboraran en: la realització 
conjunta d’activitats dins els àmbits de 
sensibilització, educació, editorials i 
científiques; l’establiment de convenis 
per a la realització de pràctiques curri-
culars i extracurriculars a Mans Unides; 
l’establiment de contactes sobre presta-
ció de serveis d’interès mutu i la promo-
ció de la col·laboració en el camp de la 
recerca. Mans Unides és una Organitza-
ció No Governamental per al Desenvo-
lupament (ONGD) de l’Església catòlica 
formada per voluntaris. La seva finalitat 
és la de lluitar contra la fam, la pobresa, 
el subdesenvolupament i les causes que 
les provoquen.

La Fundació Vidal i Barraquer-URL va 
organitzar les VI Jornades Tècniques 
Internacionals d’Atenció Integral a la 
Psicosis
Les Jornades Baetulae sobre Atenció 
Integral a les Psicosis són un espai de tro-
bada i de formació mútua entre professio-
nals, familiars i estudiants per contribuir 
a l’actualització i comprensió d’aquestes 
vivències humanes i de les formes d’aju-
dar o tractar aquestes situacions. Aquesta 
6a edició, celebrada al Cosmocaixa, va 
centrar l’atenció en el risc de psicosi en 
l’adolescència, ja que és l’etapa on pot 
començar la tendència a l’exclusió social, 
desviant així la possibilitat de viure l’ado-
lescència com una transició que modula 
les experiències infantils cap a la consti-
tució de la personalitat adulta. La identi-
ficació dels factors de risc característics 
és bàsica per prevenir aquests processos 
d’exclusió. Va destacar la participació de 
la figura internacional John Read, doctor 
en psicologia i professor de la Universitat 
de Londres.
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La FPCEE Blanquerna-URL va organitzar 
el 1r Simposi “Veu artística i salut vocal” 
en l’entorn de la logopèdia
La Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport (FPCEE) Blanquer-
na-URL, amb el suport del Col·legi de 
Logopedes de Catalunya, va organitzar 
i acollir el primer Simposi “Veu artística 
i salut vocal”, els dies 19 i 20 d’octubre 
de 2018, per conversar amb escoles de 
teatre i de cant sobre com es poden pre-
venir les patologies de la veu. Durant 
el simposi es va debatre sobre l’art i la 
salut vocal. Professors de cant i de tea-
tre van parlar amb logopedes i foniatres, 
generant interrogants en la tècnica i la 
interpretació, i buscant respostes en la 
fisiologia i en l’acústica, i amb el suport 
d’otorrinolaringòlegs, es va aprendre a 
protegir la veu. La trobada es va organit-
zar amb la participació de 5 institucions 
de formació superior d’arts escèniques 
i cant de Catalunya: ESMUC, Institut del 
Teatre, Conservatori Superior del Liceu, 
Eòlia i Taller de Músics.

La URL signa una nova aliança estratè-
gica amb altres universitats catòliques 
del món
El 12 d’octubre va tenir lloc a Lisboa la 
constitució de la denominada Aliança 
Estratègica d’Universitats Catòliques 
Intensives en Recerca (Strategic Alliance 
of Catholic Research Universities-SACRU), 
de la qual la Universitat Ramon Llull (URL) 
forma part. La SACRU té com a objectius 
enfortir la cooperació, la mobilitat i la visi-
bilitat de les universitats catòliques en el 
si del context universitari internacional, 
treballar juntes en matèria de coopera-
ció i d’intercanvi d’estudiants i reforçar 
les activitats en recerca. La Universidade 
Católica Portuguesa va ser l’organitzadora 
de l’acte, coincidint amb el 50è aniversari 

de la seva fundació. La resta d’universi-
tats que integren la SACRU són: Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Itàlia), Sophia 
University (Japó), Boston College (EUA), 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (Brasil), Universidad Pontificia 
Católica de Chile (Xile) i Australian Catho-
lic University (Austràlia).

La URL va acollir el 4t Fòrum de Finança-
ment de l’EUA, on es van reunir 250 aca-
dèmics de més de 20 països
L’European University Association (EUA), 
organització que representa més de 800 
universitats de 48 països europeus, va 
escollir la URL per celebrar els dies 18 i 19 
d’octubre el seu Funding Forum, que va 
tenir lloc a La Salle Campus Barcelona-URL. 
Aquesta 4a edició del Fòrum, que acull 
cada dos anys una universitat diferent, va 
reunir 250 experts de més de vint països i 
va tractar sobre els “Marcs que apoderen, 
universitats que comuniquen” i la capacitat 
de les universitats per complir els seus rep-
tes de forma eficient. La trobada va comp-
tar amb dirigents universitaris, professorat i 
experts, a més de càrrecs polítics europeus 
en la matèria: el president de l’EUA, Rolf 
Tarrach; el secretari general d’Universitats 
del Ministeri de Ciència, Innovació i Univer-
sitats, José Manuel Pingarrón; el secretari 
d’Universitats i Recerca, Francesc Xavier 
Grau; el ministre de Ciència de Portugal, 
Manuel Heitor, i el rector de la URL, Josep 
M. Garrell, entre d’altres.

Professorat de la FESTS Pere Tarrés-URL 
va presentar l’informe “Monoparentali-
tat femenina i pobresa. Gènere, soledat 
i conciliació, l’arrel del problema”
En el marc dels Debats “Catalunya 
Social” de la Taula del Tercer Sector, es 
va presentar l’estudi “Monoparentalitat 
femenina i pobresa. Gènere, soledat i 

conciliació, l’arrel del problema” elaborat 
per Isabel Torras i Andrés Lorenzo, pro-
fessors de la Facultat d’Educació Social 
i Treball Social (FESTS) Pere Tarrés-URL. 
Aquest estudi constata que a Catalunya 
1 de cada 10 famílies és monoparental i 
que en el 80% de les ocasions és la mare 
qui té cura dels fills. Si bé no hi ha una 
correlació directa entre monoparenta-
litat i vulnerabilitat, el 35% de les famí-
lies amb un sol progenitor estan en risc 
de pobresa, un percentatge superior a 
les famílies amb 2 progenitors. També 
conclou que les principals dificultats 
socioeconòmiques de les famílies mono-
parentals femenines són l’accés a l’habi-
tatge i a la feina.

NOVEMBRE 
2018

ESADE-URL va arribar als 3 milions d’eu-
ros destinats a beques
Per primera vegada a la història, el Pro-
grama de Beques d’ESADE destinat al 
foment de talent va arribar als 3 milions 
d’euros becant 281 estudiants per al curs 
2018-2019. Les aportacions d’ESADE-URL 
i dels més de 700 donants que, juntament 
amb 25 organitzacions, participen en el 
Programa de Beques, van augmentar un 
13% respecte al curs anterior. El suport 
al talent i el foment de la diversitat entre 
els joves estudiants d’ESADE-URL que 
promou el Programa de Beques fan que 
actualment el 9,4% de tots els alumnes 
rebin una aportació econòmica per poder 
estudiar al centre.  En total, 109 dels 281 
estudiants becats són alumnes que el 
curs 2018-2019 van començar algun dels 
programes d’ESADE-URL. Els estudiants 
becats han pogut rebre, de mitjana, una 
ajuda del 53% del cost de les matrícules 
respectives.
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Presentació de “Blanquerna-Educació”, 
una col·lecció fruit de la col·laboració 
amb l’Editorial Claret
La Fundació Blanquerna-URL i l’Edito-
rial Claret van presentar a l’Auditori de la 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Edu-
cació i de l’Esport (FPCEE) Blanquerna-URL 
la col·lecció “Blanquerna-Educació” i el seu 
primer llibre El compromís ètic del mestre. 
L’acte de presentació va ser presidit pel 
director general de la Fundació Blanquer-
na-URL, Andreu Ibarz; el director editorial 
de l’Editorial Claret, Marcel·lí López; i la 
professora de la FPCEE Blanquerna-URL, 
Mar Esteve, com a representant dels autors 
del primer llibre. López va fer un breu 
repàs dels dos anys de feina realitzada 
entre Blanquerna-URL i l’editorial Claret, 
destacant que l’objectiu de la col·labora-
ció sempre va ser situar-se com a referent 
en l’àmbit de l’educació i tenir una identi-
tat pròpia. Actualment, el llibre El compro-
mís ètic del mestre és un instrument bàsic 
per als estudiants dels graus en Educació 
durant els Seminaris i el Pràcticum.

HTSI-URL va editar un manual d’accessi-
bilitat cognitiva per a TMB
La Facultat de Turisme i Direcció Hote-
lera (HTSI) Sant Ignasi-URL va editar un 
manual de millora de l’accessibilitat per 
a persones amb discapacitat cognitiva 
de la xarxa de Transports Metropolitans 
de Barcelona (TMB). En concret, HTSI-
URL, amb la col·laboració de la Càtedra 
ETHOS-URL, l’Institut d’Innovació Social 
d’ESADE-URL, TMB i Dincat, va elabo-
rar el manual “Accessibilitat per a tots. 
Assegurar i adaptar el metro de Barce-
lona per a persones amb discapacitat 
intel·lectual”. Amb aquest document 
es van presentar algunes indicacions i 
informació d’ajuda per facilitar l’accés 
universal al metro de Barcelona, espe-

cialment analitzant el cas concret d’una 
de les seves línies (L3). En el manual es 
recullen diferents elements a tenir en 
compte per assegurar que tant les ins-
tal·lacions com els serveis siguin inclu-
sius per a tothom, intentant minimitzar o 
fer desaparèixer les possibles barreres.

DESEMBRE 
2018

L’Emerson College i la FCRI Blanquer-
na-URL reforcen la seva col·laboració
El president de l’Emerson College, Lee 
Pelton, i el degà de la Facultat de Comu-
nicació i Relacions Internacionals (FCRI) 
Blanquerna-URL, Josep Maria Carbonell, 
van inaugurar una placa oficial al Centre 
Emerson-Blanquerna per a la Comunica-
ció Global amb l’objectiu d’establir les 
bases per impulsar projectes conjunts en 
el futur. La iniciativa va començar arran 
de la posada en marxa del nou grau en 
Global Communication Management i va 
suposar un primer pas en la creació d’un 
títol de grau mixt que inclou la possibili-
tat que els estudiants comencin els estu-
dis a Barcelona i finalitzin, quatre anys 
més tard, amb un màster a Boston. Pelton 
va remarcar que “aquest centre serà un 
exemple del que ensenyem als nostres 
estudiants: creativitat, pensament crí-
tic, col·laboració i comunicació; aquests 
són els fonaments que donaran forma a 
aquest segle”.

La Facultat de Filosofia-URL va organitzar 
la festivitat del beat Ramon Llull, patró de 
la Universitat
Una vegada més la Facultat de Filoso-
fia-URL va organitzar la festivitat del 
beat Ramon Llull, patró de la Universitat 
Ramon Llull (URL). Durant l’acte Óscar de 
la Cruz, professor de la UAB, va pronun-
ciar la ponència “Ramon Llull sadollat per 
les fonts àrabs”. En la seva intervenció 
va repassar les citacions i l’ús de textos 
àrabs en les obres de Ramon Llull i va 
definir la seva percepció de l’Islam en un 
marc històric en el qual, bàsicament, era 
entès com un compost de doctrines de 
diversa naturalesa, alguna de les quals el 
cristianisme identificava com a pròpies. 
Per la seva banda, el degà de la Facultat 
de Filosofia-URL, Jaume Aymar, va afirmar 

que “els textos del beat segueixen sent un 
exemple per a la societat actual”. El rec-
tor de la URL, Josep M. Garrell, va cloure 
l’acte i va remarcar que actualment cal 
divulgar i promoure el llegat dels clàssics 
com Ramon Llull. 

Triple reconeixement internacional per al 
Master in Global Entrepreneurial Mana-
gement (MGEM) d’IQS-URL
El Master in Global Entrepreneurial Mana-
gement (MGEM) d’IQS-URL va obtenir el 
reconeixement de tres rànquings inter-
nacionals. En el Business School Ranking 
2018, elaborat pel Times Higher Educa-
tion i el The Wall Street Journal, l’MGEM es 
va situar en el 8è lloc dels millors màsters 
en management del món. D’altra banda, el 
Master in Management Ranking del Finan-
cial Times va classificar el màster per 4t 
any consecutiu dins del top 50 mundial. 
Dins d’aquest rànquing, l’MGEM va acon-
seguir la 1a posició en la categoria Inter-
national Course Experience, la 2a en Top 
for Entrepreneurship i la 7a en CSR/Ethics. 
A més a més, l’MGEM també es va situar 
en el Top 50 dels QS Business Master Ran-
king 2019. Aquest triple reconeixement va 
ser celebrat coincidint amb l’acte del 10è 
aniversari de la seva implementació, que 
va tenir lloc l’11 de desembre de 2018 a la 
Pedrera de Barcelona. 

El grup de recerca GRITS de La Salle-URL 
va dur a terme projectes de recerca a la 
base antàrtica espanyola
La Salle-URL va portar a la base Juan Car-
los I el seu projecte de recerca “Transmi-
sión optimitzada en HF para enlaces NVIS 
para sensores remotos en la Antártida” 
(ENVISERA) amb finançament del Pro-
grama Estatal d’Investigació del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat i del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional 
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(FEDER). Els dos estudiants, Joaquim 
Porte i Josep Maria Masó, del grup GRITS 
(Grup de Recerca en Internet Technolo-
gies & Storage), van passar tres mesos a 
l’Antàrtida i van instal·lar un prototip del 
sistema ENVISERA, que utilitza la ionos-
fera per poder comunicar, de forma molt 
eficient, punts molt allunyats i potencial-
ment aïllats físicament. Durant l’estada a 
la base antàrtica, el van fer servir per con-
nectar-lo amb els sensors remots distri-
buïts pel territori antàrtic, posant a prova 
la tècnica i oferint uns molt bons resultats.

Finalització de la construcció de l’edifici 
del centre de transferència en tecnologia 
i processos d’IQS-URL
El desembre va finalitzar la construcció 
de l’edifici del nou Centre de Transferèn-
cia de Processos i Tecnologies Integrati-
ves (CTPTI) d’IQS-URL. Posteriorment es 
va dur a terme la instal·lació dels equi-
paments i infraestructures de serveis. 
Durant el mes de juny es va procedir 
a la instal·lació dels nous instruments 
de laboratori i dels equips de la planta 
pilot, que són el cor d’aquest nou centre 
de recerca i transferència de tecnologia. 
L’edifici té una superfície de 1.150 m2, 
consta d’un soterrani i una planta baixa 
que inclouen un Laboratori de Nano-
tecnologia, un Laboratori de Materials 
Avançats i Biomaterials, un Laboratori 
de Processos Químics en Flux Continu i 
una Planta Pilot de Bioprocessos. Aquest 
projecte s’emmarca dins l’objectiu OT1 
de la Generalitat de Catalunya (orientat 
a promoure el desenvolupament tec-
nològic, la innovació i una investigació 
de qualitat) i està cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional 
de la Unió Europea (FEDER) en el marc 
del programa operatiu FEDER de Cata-
lunya 2014-2020. 

GENER 
2019

L’IUSM Vidal i Barraquer-URL va retre 
homenatge a la figura de José Guimón 
Ugartechea (1943-2016)
Amb el títol “Continuando el trabajo de 
mejora de la Atención en Salud Mental”, 
l ’Institut Universitari de Salut Mental 
(IUSM) Vidal i Barraquer-URL va orga-
nitzar l’acte d’homenatge a la figura de 
José Guimón Ugartechea, psiquiatre que 
va ser figura cabdal en les reformes psi-
quiàtriques, primer al País Basc i després 
al conjunt de l’Estat espanyol: des dels 
seus estudis a Barcelona i Nova York fins 
a la Càtedra de la Universitat de Gine-
bra on, a més a més, va ser director dels 
Serveis Psiquiàtrics (1994-2000). Durant 
l’acte es van poder seguir les aportacions 
de Norman Sartorius, psiquiatre i exdi-
rector de Salut Mental de l’OMS (Orga-
nització Mundial de la Salut), del psicòleg 
Alejandro Ávila, dels psiquiatres Antoni 
Bulbena, Jorge Tizón, Joseba Achotegui, 
Valentín Baremblit i de molts altres amics 
i col·legues de professió.  

L’IBB-URL i la Universitat Catòlica de 
Costa Rica van signar un conveni de 
col·laboració
El rector de la Universidad Católica de 
Costa Rica (UCAT), Fernando Felipe Sán-
chez Camps, i la presidenta del Patronat de 
l’Institut Borja de Bioètica (IBB)-URL, Mar-
garita Bofarull, van signar un conveni de 
col·laboració acadèmica entre ambdues  
institucions. Aquest conveni estableix un 
marc de participació entre la UCAT i l’IBB-
URL en l’àmbit de la cooperació acadèmica 
i cultural, promovent l’intercanvi d’estu-
diants, personal docent i investigador, de 
material bibliogràfic i informació, així com 
també d’activitats científiques i culturals.

El Patronat de la Universitat Ramon Llull 
s’amplia amb la incorporació de nous 
membres
El Patronat de la Universitat Ramon 
Llull Fundació compta amb quatre nous 
membres: Ramón Agenjo (Fundació 
Damm), Núria Cabutí (Penguin Random 
House), Carmina Ganyet (Colonial) i Julio 
Molinario (Educo). Aquestes persones 
de la societat civil es van incorporar al 
màxim òrgan de govern de la URL per un 
període de 4 anys, tal com preveuen els 
Estatuts de la URL Fundació. Una altra 
novetat al Patronat de la URL va ser la 
incorporació d’Antón Costas, president 
de la Fundació Cercle d’Economia, com 
a nou representant d’aquesta Fundació, 
en substitució de Carles Cuatrecasas, 
que continua sent membre del Patronat 
a títol individual. El Patronat està inte-
grat pels representants de les institu-
cions que formen part de la URL i per 
diversos vocals de la societat civil. Les 
seves tasques principals són la definició 
d’una estratègia i les línies de govern, 
el nomenament del rector o rectora i el 
seu equip, l’aprovació dels Estatuts i la 
decisió sobre la creació de nous centres.

L’OE-URL va desenvolupar una eina per 
detectar pertorbacions ionosfèriques iti-
nerants en el marc del projecte europeu 
TechTide 
L’Observatori de l’Ebre (OE)-URL, en el 
marc del projecte europeu TechTide, 
va publicar una nova eina que detecta, 
en temps real, les característiques prin-
cipals de les pertorbacions ionosfèri-
ques itinerants (de l’anglès TID) com 
són el període, la velocitat i la direcció 
de propagació. Les TID són variacions 
de densitat de plasma ionosfèric que es 
propaguen en forma d’ona a través de 
la ionosfera i poden afectar el funciona-
ment dels sistemes tecnològics basats en 
senyals radioelèctrics, com per exemple 
els sistemes de comunicació, la geoloca-
lització o la navegació. Per tal de detectar 
les TID de gran escala, l’eina utilitza son-
dejadors ionosfèrics de les xarxes euro-
pea i sud-africana. L’objectiu principal 
del projecte TechTIDE és dissenyar noves 
estratègies de mitigació de l’impacte de 
les TID sobre els sistemes tecnològics i 
en temps real. 
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FEBRER 
2019

La FPCEE Blanquerna-URL va organitzar 
un cicle de conferències sobre “Psicolo-
gia i gènere”
Durant el curs acadèmic 2018-2019, el 
grau en Psicologia de la Facultat de Psico-
logia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
(FPCEE) Blanquerna-URL va organitzar 
un cicle de conferències universitàries 
sobre “Psicologia i gènere” adreçat a 
tota la comunitat educativa. La primera 
conferència va tenir lloc el dimarts 26 de 
febrer de 2019 a l’Auditori de la Facultat 
i va ser impartida per Anna Berga, secre-
tària general de la URL i presidenta de 
la Comissió Dones i Ciència del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, amb el 
títol “La perspectiva de gènere: una nova 
mirada a la realitat social”. La segona tro-
bada va ser una taula rodona sobre salut 
mental i gènere, celebrada l’1 d’abril de 
2019, en què van intervenir la psicòloga 
clínica i psicoterapeuta psicoanalítica 
acreditada, Regina Bayo-Borràs; la doc-
tora en medicina i especialista en psiquia-
tria, Rocío Martín-Santos; i Ana M. Gil, 
professora de la FPCEE Blanquerna-URL. 

La URL i el Banco Santander van signar un 
acord de mecenatge per renovar la seva 
col·laboració mútua
El rector de la URL, Josep Maria Garrell, i 
el president de Santander Universidades, 
Matías Rodríguez Inciarte, van signar un 
nou acord de col·laboració entre la URL 
i el Banco Santander, a través de la seva 
àrea Santander Universidades, en què 
ambdues parts seguiran col·laborant en 
els àmbits acadèmics, d’investigació i de 
serveis. La col·laboració entre les dues 
organitzacions es remunta 20 anys enrere 
i, fruit d’això, la Universitat ha pogut des-
envolupar diferents projectes entorn a 
les tres missions universitàries (docència, 
recerca i transferència) i ha aconseguit 
incrementar els seus programes d’ajudes 
a l’estudi. La signatura d’aquest conveni 
posa de manifest la llarga història de 
col·laboració entre ambdues entitats i evi-
dencia que la Universitat i el Banco San-
tander comparteixen el seu compromís 
per contribuir al progrés de les persones 
en la societat del coneixement.

MARÇ 
2019

El catedràtic Carles Llinàs va ser nomenat 
degà de la Facultat de Filosofia-URL
El filòsof Carles Llinàs va ser nomenat 
degà de la Facultat de Filosofia-URL, una 
vegada finalitzat el mandat de Jaume 
Aymar. Carles Llinàs és llicenciat en Filo-
sofia a la Facultat de Lletres de la UAB i 
doctor, també per la UAB, amb la tesi 
doctoral sobre la teoria del coneixement 
i l’angelologia de Ramon Llull. Professor 
catedràtic a la Facultat de Filosofia-URL, 
n’ha estat vicedegà durant gairebé 
15 anys en diversos períodes. La seva 
docència i tasca investigadora han estat 
molt diverses, concentrant-se darrera-
ment en les dimensions lògiques, meta-
físiques, epistemològiques, teològiques 
i polítiques de diversos pensadors dels 
segles XIX i XX. Ha publicat nombrosos 
articles, tant en revistes científiques com 
divulgatives i llibres com l’Ars Angelica. La 
gnoseologia de Ramon Llull (2000) i Esca-
tologia i modernitat. El pensament d’Odo 
Marquard (2014), entre d’altres.

ESDi-URL va organitzar la primera marató 
creativa “Plug&Play” amb una participa-
ció de 130 alumnes del grau en Disseny 
L’ESDi-URL (centre adscrit) va organitzar 
una hackató de 4 dies on els participants 
van resoldre tres reptes plantejats per tres 
empreses. Una marató creativa contrare-
llotge que va potenciar el desenvolupament 
competencial dels alumnes fora de l’aula, el 
treball en equip, la creativitat, l’emprene-
doria i l’intercanvi de coneixements entre 
diferents cursos i especialitats. Distribuïts 
en equips, els alumnes van seguir una meto-
dologia design thinking basada en resoldre 
petites proves cap al desenvolupament del 
repte. La primera jornada la van dedicar a la 

concreció de la idea, per tal de polir-la i pro-
totipar-la durant el segon dia. En la tercera 
jornada van preparar la comunicació, i en la 
quarta van gravar un vídeo i van presentar 
la solució. A més, el “Plug&Play” va comptar 
amb xerrades i presentacions de referents 
del sector, com Felipe Taborda, considerat 
un dels 100 millors dissenyadors del món.

La URL va ser present al Saló de l’Ensen-
yament amb una gran àrea d’orientació 
universitària i professional 
La Universitat Ramon Llull (URL) va ser pre-
sent a la Setmana de la Formació i el Tre-
ball que organitza Fira de Barcelona. Durant 
cinc dies va tenir lloc el Saló de l’Ensenya-
ment, que enguany celebrava la 30a edició, 
i el Saló Futura de Màsters i Postgraus. Com 
en els darrers anys, la URL va comptar amb 
una gran àrea de 560 m2, formada per 9 
estands de les diverses institucions fede-
rades, dedicats a l’orientació universitària 
i professional, on un equip de més de 150 
persones (estudiants i professors) van aten-
dre de forma personalitzada alumnat d’ESO 
i Batxillerat, familiars i professorat. La URL va 
presentar al públic una oferta de 45 graus, 
dels quals 4 són nous per al curs 2019-2020. 
Paral·lelament es va celebrar la 16a edició 
de Futura en què la URL va disposar d’un 
estand de 84 m2 on va presentar 61 màsters 
universitaris, més de 300 titulacions pròpies 
i 12 programes de doctorat.

ABRIL 
2019

La FESTS Pere Tarrés-URL va organitzar el 
1r Congrés Internacional sobre Interven-
ció Socioeducativa amb Famílies i Infàn-
cia en situació de vulnerabilitat
Les polítiques de protecció social davant 
situacions de pobresa, els drets de la infàn-
cia i la família en situacions de vulnerabi-
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litat social, l’educació i l’apoderament de 
les famílies són algunes de les principals 
qüestions que es van abordar en el 1r 
Congrés Internacional sobre Intervenció 
Socioeducativa amb Famílies i Infància en 
situació de vulnerabilitat que va organitzar 
la Facultat d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés (FESTS)-URL i que va reunir més 
de 400 persones durant els dies 1 i 2 d’abril 
al CaixaFòrum de Barcelona. De les inter-
vencions i reflexions del Congrés va sorgir 
un Manifest que incideix en la necessitat de 
protegir les famílies a través de polítiques 
que permetin que la família sigui l’entorn 
clau en el desenvolupament de l’infant i el 
motor de canvi de la societat.

El rector de la URL va ser nomenat mem-
bre del board de l’EUA
El rector de la Universitat Ramon Llull 
(URL), Josep Maria Garrell, va ser esco-
llit membre del Board (Consell Directiu) 
de l’European University Association 
(EUA) durant les eleccions celebrades 
l’11 d’abril a la Universitat de la Sorbona 
(París) en el marc de l’Assemblea General 
de l’associació. Durant la presentació de 
la seva candidatura, el rector de la URL va 
destacar el fet que “l’EUA tingui un paper 
cabdal en la definició de polítiques, estra-
tègies i prioritats a escala europea per als 
àmbits d’educació superior i de recerca 
i innovació. Paral·lelament, l’EUA juga un 
paper de referència i guia molt impor-
tant per a moltes universitats”. Juntament 
amb el rector de la URL, 5 rectors i recto-
res també van ser escollits per a formar 
part del Board. De la mateixa manera, 
l’EUA també va celebrar les eleccions a la 
presidència, en què va resultar escollit el 
professor Michael Murphy, expresident de 
la University College Cork (Irlanda), com a 
president de l’EUA per als 4 propers anys, 
substituint en el càrrec Rolf Tarrach.

La UNESCO i l’MWC Barcelona van ser 
guardonats amb els Premis Xavier de 
Turisme-HTSI
La Facultat de Turisme i Direcció Hote-
lera (HTSI) Sant Ignasi-URL va lliurar els 
Premis Xavier de Turisme-HTSI 2019 al 
Mobile World Congress (MWC) Barce-
lona i a la UNESCO. Els guardons van 
ser recollits per John Hoffman, CEO de 
GSMA Ltd., i Peter Debrine, responsable 
de Projecte de la Unitat del Centre de 
Patrimoni Natural, Turisme Sostenible i 
Sensibilització de la UNESCO. El Jurat, 
presidit per Federico Mayor Zaragoza, 
expresident de la UNESCO, va atorgar 
el Premi Xavier de Turisme-HTSI a la 
UNESCO en reconeixement a la seva 
tasca com a actor fonamental en la con-
tribució a la pau i la seguretat en el món a 
través de l’educació, la ciència, la cultura 
i les comunicacions; i a MWC Barcelona 
per ser un esdeveniment global que reu-
neix les companyies més importants i 
líders de l’ecosistema mòbil, potenciant 
la innovació per impactar positivament 
en la vida de les persones en el món.

Més de 450 participants van ser atesos a 
la Trailwalker pels serveis de fisioteràpia 
i infermeria de la FCS Blanquerna-URL
El cap de setmana del 6 i 7 d’abril, 62 
estudiants i 8 professors de la Facultat 
de Ciències de la Salut (FCS) Blanquer-
na-URL van atendre 486 participants de 
la Trailwalker Intermón Oxfam, en els 
serveis d’infermeria i fisioteràpia, amb 
la col·laboració d’Indiba i RehabMedic. 
El servei de fisioteràpia, ubicat a Girona 
i assistit per un equip de 62 estudiants, 
els professors Salvi Delmuns, Isabel Fer-
nández i Eulàlia Vidal, i coordinat per 
l’alumni Marc Carreño, va atendre més de 
400 participants.  Els principals motius de 
consulta van ser dolor i/o sobrecàrrega 

dels músculs del tríceps sural i el quàdri-
ceps. D’altra banda, el servei d’inferme-
ria, situat a Cassà de la Selva i coordinat 
per la directora del grau en Infermeria, 
Pilar González, va atendre 74 persones, 
a les quals es va practicar diverses inter-
vencions, les més freqüents les erosions 
i flictenes als peus.

La Facultat de Dret ESADE-URL va pre-
sentar un nou programa que permetrà 
el seu alumnat exercir a Espanya i als 
Estats Units 
La Facultat de Dret ESADE-URL va pre-
sentar una versió ampliada del seu màs-
ter universitari en Advocacia que inclou 
un segon any per cursar el programa 
equivalent als Estats Units. En finalitzar 
els estudis, els alumnes poden preparar 
els exàmens necessaris per exercir l’ad-
vocacia en estats com Nova York o Cali-
fòrnia i fer un període de pràctiques en 
despatxos nord-americans. Un dels punts 
forts d’aquest nou programa és la forma-
ció de primer nivell que rebran els alum-
nes als Estats Units, gràcies als acords 
subscrits amb quatre de les millors law 
schools nord-americanes. Els centres de 
la Cornell Law School a Ithaca, la Univer-
sity of Pennsylvania Law School (Penn 
Law) a Filadèlfia, la Fordham University 
School of Law i la Benjamin N. Cardozo 
School of Law, totes dues a Nova York, 
inclouran els alumnes d’ESADE-URL en 
els seus prestigiosos programes de Mas-
ter in Laws (LL.M).

La Salle-URL va commemorar el tricente-
nari de la mort del seu fundador 
Durant el curs 2018-2019, la xarxa inter-
nacional de centres lasal·lians va com-
memorar el tricentenari de la mort de 
sant Joan Baptista de La Salle, el seu 
fundador. L’ac te principal a La Salle 
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Campus Barcelona-URL va ser la inau-
guració d’una escultura del sant de l’ar-
tista Joaquim Camps, que va beneir el 
cardenal Joan Josep Omella. A l’acte 
també van inter venir Miquel Àngel 
Essomba, comissionat d ’Educació, 
Infància i Joventut de l’Ajuntament de 
Barcelona; Mercè Chacón, directora 
general de Planificació en l’Àmbit d’Uni-
versitats i Recerca de la Generalitat de 
Catalunya; Josep M. Santos, director 
general de La Salle–URL; Josep Maria 
Garrell, rector de la URL, i Josep Canal, 
president del Patronat de FUNITEC-La 
Salle. En aquest acte es va remarcar la 
importància de sant Joan Baptista de La 
Salle en la història de l’educació, des-
tacant-ne l’herència en forma de valors 
que segueixen vigents actualment als 
centres lasal·lians.

El campus d’ESADE-URL a Sant Cugat va 
celebrar el 10è aniversari
El campus d’ESADE-URL a Sant Cugat 
va celebrar el 10è aniversari de la seva 
inauguració, essent un dels motors del 
creixement de la institució que ha con-
tribuït a reforçar el seu paper com a 
generador d’innovació i internacionalit-
zació. El campus acull el Full-Time MBA, 
els graus i màsters de l’Escola Superior 
d’Administració i Direcció d’Empreses 
ESADE-URL i els programes de recerca, 
com també ESADECREAPOLIS, un parc 
d’innovació de 17.520 m² on conflueixen 
la universitat i l’empresa. Des del curs 
2017-2018, el campus d’ESADE-URL a 
Sant Cugat és també la seu de la Ram-
bla de la Innovació, un ecosistema de 
suport a l’aprenentatge i a l’emprene-
doria que constitueix un pas més en 
l’evolució del model educatiu i acadèmic 
d’ESADE-URL, basat en l’experiència de 
l’estudiant.

La FCS Blanquerna-URL i LactApp impul-
sen el primer postgrau en lactància 
materna a Catalunya
La Facultat de Ciències de la Salut (FCS) 
Blanquerna-URL i l ’star tup catalana 
LactApp han dissenyat conjuntament el 
primer postgrau en lactància materna 
a Catalunya, que començarà el curs 
2019-2020. Es tracta d’un títol propi de 
la URL, d’expert universitari en Pràc-
tica Avançada en Lactància Materna, 
que s’ impar tirà semipresencialment, 
d’octubre 2019 a maig 2020. L’objectiu 
d’aquest programa és la formació de 
professionals especialitzats en l’atenció 
a la dona i als infants durant la lactància, 
amb un mètode d’aprenentatge basat 
en la resolució de casos reals i un pla 
d’estudis estructurat en 4 mòduls. El 
títol, codirigit per la llevadora i profes-
sora de la FCS Blanquerna-URL, Anna 
Martín, i la cofundadora de LactApp, 
Alba Padró, compta amb professorat 
amb una llarga trajectòria professional 
en aquest àmbit.

Alumnes de La Salle–URL van guanyar el 
premi “Distinguished delegation” de la 
NMUN per la seva defensa d’Haití
Els alumnes representants dels graus en 
Direcció d’Empreses Tecnològiques, de 
Disseny i Innovació de Negocis Digitals i 
de la doble titulació d’Enginyeria Infor-
màtica Internacional i Direcció d’Em-
preses Tecnològiques de La Salle-URL 
van guanyar el premi “Distinguished 
delegation” per la seva defensa d’Haití 
al Model Nacional de Nacions Unides 
(NMUN). Els alumnes van aprendre a 
utilitzar les seves qualitats per treba-
llar en reptes, comunicació, màrque-
ting, treball en equip i emprenedoria 
dins d’un àmbit nou, juntament amb la 
seva visió global i la passió innata per 

resoldre problemes mundials. En la con-
ferència de la Cambra de l’Assemblea 
General de l’ONU van participar apro-
ximadament 3.000 delegats procedents 
de diferents països del món, la gran 
majoria estudiants de relacions inter-
nacionals que volen encaminar la seva 
carrera professional cap a la diplomàcia 
internacional.

La FCS Blanquerna-URL juntament amb 
l’Hospital Universitari Sagrat Cor pro-
mouen el primer màster en Lideratge 
Assistencial 2.0 a Catalunya
La Facultat de Ciències de la Salut 
(FCS) Blanquerna-URL i l’Hospital Uni-
versitari Sagrat Cor (Grup QuirónSalud) 
han dissenyat conjuntament el primer 
màster en Lideratge Assistencial 2.0 a 
Catalunya. Aquest màster ofereix els 
coneixements, recursos i estratègies 
que permeten al personal sanitari exer-
cir la seva tasca assistencial en un àmbit 
professional emergent i en procés de 
transformació. Amb un pla d’estudis 
innovador i en modalitat semipresen-
cial, el màster s’estructura en 4 mòduls 
transversals: lideratge, regulació emo-
cional, salut digital i seguretat assis-
tencial. Aquest màster compta amb un 
equip docent altament qualificat i amb 
una àmplia experiència professional 
com Eva Aurin,  responsable d’Innovació 
i e-Health de l’Hospital Vall d’Hebron; 
Anna Cruz, directora d’Operacions i 
directora de processos Assistencials i 
Cures de l’Hospital Universitari Sagrat 
Cor; i Xavier Mate, director de l’Hospital 
General de Catalunya, Clínica del Vallès 
i l’Hospital Universitari Sagrat Cor (del 
Grup QuirónSalud).

Josep M. Bricall, economista i polític, va 
ser investit doctor honoris causa per la 
URL a proposta d’ESADE-URL
L’economista i polític Josep Maria Bricall 
(Barcelona 1936) va ser investit doctor 
honoris causa per la Universitat Ramon Llull 
(URL) a proposta d’ESADE-URL. Bricall va 
ser secretari general de la Presidència de 
la Generalitat (1977-1979) i conseller de 
Governació (1979-1980) del Govern amb 
Josep Tarradellas; diputat al Parlament de 
Catalunya (1984-1986); rector de la Univer-
sitat de Barcelona (1986-1994) i president de 
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la Conferència de Rectors Europeus (1994-
1998). El seu padrí, Eduard Bonet, professor 
emèrit d’ESADE-URL, va recordar que “Bri-
call va ser professor d’Economia d’ESADE 
des de l’any 1961 al 1970, coincidint amb els 
anys inicials de l’Escola que van marcar la 
viabilitat i la identitat de la institució”. Per la 
seva banda, el rector de la URL, Josep M. 
Garrell, va destacar les contribucions de Bri-
call al moviment associacionista universitari 
europeu i, en concret, va recordar l’Informe 
2000 que va dirigir Bricall per encàrrec de la 
Conferència de Rectors de les Universitats 
Espanyoles (Crue) i que és conegut com 
l’Informe Bricall.

MAIG
2019

La FESTS Pere Tarrés-URL va presentar 
l’estudi “Temps de lleure educatiu i com-
petències acadèmiques i d’ocupabilitat: 
resultats i bones pràctiques“
El 2 de maig es va presentar l’estudi 
“Temps de lleure educatiu i competències 
acadèmiques i d’ocupabilitat: resultats i 
bones pràctiques” elaborat per la Facultat 
d’Educació Social i Treball Social (FESTS) 
Pere Tarrés-URL, finançat pel Ministeri de 
Treball i Afers Socials. De l’estudi es des-
prèn que les tres competències acadèmi-
ques que mostren més percentatge de 
millora són la competència social i cívica 
(amb 48,4 punts d’increment), aprendre 
a aprendre (amb 36 punts d’increment) i 
l’esperit emprenedor (amb un augment 
de 22,5 punts). Així doncs, l’estudi conclou 
que el pas per una entitat de lleure educa-
tiu fomenta la capacitat d’aprenentatge, el 
respecte per les normes socials i l’educació 
cívica i social. A més, participar en centres 
de temps lliure educatiu i centres socioe-
ducatius té un alt impacte a l’hora d’assu-
mir responsabilitat i lideratge.

James Quincey (Coca-Cola) va rebre el 
premi ESADE en reconeixement al seu 
lideratge i compromís a favor de la inno-
vació
James Quincey, chairman & CEO de 
The Coca-Cola Company, va rebre el 
Premi ESADE pel seu lideratge i com-
promís a favor de la innovació, tant en 
la introducció de noves marques com 
en la reducció del sucre del portfolio 
de begudes. Aquest guardó distingeix 
persones que comparteixen els valors 
de l’esperit fundacional d’ESADE-URL 
i promouen el desenvolupament. En 
aquest sentit, la gestió de Quincey al 
capdavant de Coca-Cola ha demostrat 
els seus esforços per crear una empresa 
més sostenible i compromesa. Entre els 
guanyadors d’edicions anteriors desta-
quen Pablo Isla, CEO d’Inditex; Mikael 
Ohlsson, CEO d’Ikea; Carlos Slim, CEO 
d’Inbursa; Indra K. Nooyi, presidenta i 
CEO de PepsiCo; Paul Polman, conse-
ller delegat d’Unilever; Hiroshi Mikitani, 
fundador, president i CEO de Rakuten, 
i Enrique Lores, president d’Imaging, 
Printing & Solutions d’HP.

L’exministre de Defensa de Portugal, 
José Alberto Azeredo, va analitzar un 
canvi de perspectiva en les relacions 
internacionals a la FCRI Blanquerna-URL
L’exministre de Defensa de Portugal, 
José Alberto Azeredo Lopes, va oferir a 
la Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals (FCRI) Blanquerna-URL la 
conferència titulada “New conflicts, old 
conflicts: challenges and perplexities”. 
La ponència va repassar la noció de 
“conflicte” en el context de les relacions 
internacionals actuals i va proposar noves 
maneres d’afrontar els problemes de 
seguretat nacional, fent especial èmfasi 
en un nou camp de batalla: el “ciberes-

pai”. Azeredo va pronosticar que, en el 
futur, l’ordre mundial dependrà cada cop 
menys de les institucions de governança 
global i que la diplomàcia entre països 
es regirà per relacions de caràcter bila-
teral. L’acte va servir per presentar 3 màs-
ters impartits íntegrament en anglès: el 
màster universitari en Advanced Studies 
in International Affairs i els màsters pro-
pis Peace, Conflict and Security Studies 
Blanquerna-IEP, i Global Inequalities and 
Social Transformation Blanquerna-Oxfam 
Intermón.

ESADE-URL va posar en marxa els primers 
màsters híbrids d’Executive Education
ESADE-URL va posar en marxa els pri-
mers Executive Màsters híbrids –que 
combinen un 40% de formació presen-
cial amb un 60% de formació online: 
l’Executive Master en Finances i l’Exe-
cutive Master en Màrqueting i Vendes. 
Aquests màsters busquen combinar els 
avantatges de l’educació presencial, 
com la interacció directa amb profes-
sors i l’oportunitat d’establir contacte 
amb directius i professionals líders en els 
seus sectors, amb els que ofereix l’edu-
cació online, com la flexibilitat horària i 
l’aprenentatge interactiu. Els màsters 
semipresencials tenen un any de durada 
–sis mesos, si els estudiants prefereixen 
cursar un diploma– i consisteixen en qua-
tre setmanes lectives a aules de diferents 
països. La internacionalitat dels progra-
mes també s’observa en la composició 
de l’alumnat. La primera edició d’aquests 
programes va comptar amb alumnes de 
7 nacionalitats.

La URL i el COFB van signar un acord de 
col·laboració
La Universitat Ramon Llull (URL) i el 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Bar-
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celona (COFB) van signar un conveni de 
col·laboració en l’àmbit acadèmic i de 
recerca científica que s’articularà a través 
del grau en Farmàcia, impartit conjun-
tament per IQS-URL i Blanquerna-URL. 
Amb aquest acord de col·laboració, 
ambdues entitats fomentaran la partici-
pació i el reconeixement de col·legiats 
i professorat d’IQS School of Enginee-
ring-URL i de la Facultat de Ciències de 
la Salut Blanquerna-URL en la docència 
del grau en Farmàcia, de diferents post-
graus i altres cursos de formació. Així 
mateix, el COFB atorgarà la condició de 
“pre-col·legiats” als estudiants del grau 
en Farmàcia de la URL que ho sol·lici-
tin i hagin superat 210 crèdits. Aquesta 
condició proporcionarà a l’alumnat dife-
rents drets i avantatges, entre els quals 
destaca l’obtenció del carnet de col·le-
giat sense cost d’accés. A la signatura 
del conveni van assistir el president del 
COFB, Jordi de Dalmases, i, per part de 
la URL, el rector Josep Maria Garrell, el 
degà d’IQS School of Engineering-URL, 
Jordi Teixidó, i la degana de la FCS Blan-
querna-URL, Conxita Mestres.

IQS Tech Factory va obrir l’IQS Innova-
tors Hub
IQS Tech Factory va inaugurar l ’ IQS 
Innovators Hub, la primera plataforma 
que unirà la gran empresa establerta 
amb startups de base cientificotècnica 
per accelerar l’emprenedoria corpora-
tiva i impulsar la innovació en la indús-
tria. El hub inicia la seva activitat amb 
l ’objectiu de promoure el Corporate 
Venturing, una tendència a l ’alça sor-
gida davant la necessitat de les empre-
ses establer tes d’ impulsar la cultura 
emprenedora i accelerar els seus pro-
cessos d’innovació captant nou talent 
tecnològic a través d’un treball conjunt 
amb startups amb tecnologies innova-
dores. Els eixos principals que IQS Inno-
vators Hub oferirà als seus participants 
seran: innovació, comunitat i metodo-
logia. Els membres de la plataforma 
tindran l ’opor tunitat de conèixer les 
últimes tendències metodològiques per 
a la innovació i l’emprenedoria corpora-
tiva a través dels tallers i de les sessions 
de formació que s’aniran organitzant de 
forma periòdica. 

Els estudiants de la URL Clara Calderó i 
Carlos Molina van rebre la reconeguda 
beca de “la Caixa” per cursar estudis 
de postgrau a l’estranger
El 29 de maig va tenir lloc l’acte de lliu-
rament de beques “la Caixa” a la seu de 
CaixaForum Madrid, sota la presidència 
de SM els Reis d’Espanya, on els graduats 
de la Universitat Ramon Llull (URL) Clara 
Calderó i Carlos Molina van rebre la 
beca de “la Caixa” per a formar-se a l’es-
tranger. En la 37a edició del programa, 
ambdós graduats han estat seleccionats 
d’entre 1.226 estudiants espanyols. Clara 
Calderó, graduada en Relacions Interna-
cionals a la Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals Blanquerna-URL 
destinarà la seva beca a la realització 
d’un màster en Violència, Conflicte i Des-
envolupament a l’School of Oriental and 
African Studies (SOAS) de la University 
of London. Carlos Molina, graduat en el 
doble grau de Dret + Direcció d’Empre-
ses BBA a ESADE-URL, destinarà la beca 
a cursar un màster en Arbitratge Inter-
nacional i Resolució de Conflictes a la 
Sciences Po a París. 

L’IBB-URL va impartir un curs de bioè-
tica amb el Centro de Bioética de la 
Facultad de Medicina CAS-UDD de 
Chile
Del 27 de maig a l’1 de juny va tenir lloc 
l’edició del Curs Intensiu Internacional de 
Bioètica organitzat pel Centro de Bioética 
de la Facultad de Medicina CAS-UDD de 
Xile amb la participació de l’Institut Borja 
de Bioètica (IBB)-URL. El Curs Intensiu 
Internacional de Bioètica respon a la 
necessitat de formació en aquesta dis-
ciplina en els currículums de les carreres 
de salut i d’altres àrees, en la formació de 
Comitès d’Ètica Assistencial i d’Investiga-
ció i dins l’àmbit de la formació professio-

nal contínua. Aquest curs forma part del 
marc del conveni internacional de col·la-
boració amb la Universidad del Desarrollo 
(Santiago de Chile)-Centro de Bioética de 
la Facultad de Medicina per desenvolupar 
projectes conjunts en docència, recerca i 
assessorament.

La Salle-URL va presentar a Construmat 3 
projectes de recerca sobre arquitectura
El grup de recerca ARC Enginyeria i Arqui-
tectura de La Salle-URL va presentar 3 
projectes a l’estand del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a la 
Fira Construmat. Els projectes presentats 
van ser PROHABIT: MAPPER, cofinançat 
per RecerCaixa, consistent en un sistema 
d’anàlisi qualitativa que permet a investi-
gadors de diverses disciplines compartir i 
desenvolupar amb els residents anàlisis de 
les relacions entre les persones i els espais 
que habiten; ENERSI, cofinançat per “Retos 
Colaboración” del Ministeri d’Economia, 
amb 2 aplicacions: ENERHAT (Energy Hou-
sing Assessment Tool) i ENERPAT (Energy 
Planning Assessment Tool) per promoure 
la rehabilitació del parc d’habitatges faci-
litant informació sobre l’eficiència energè-
tica; i OPTEEMAL, cofinançat per HORIZON 
2020, que ofereix una solució per a la inte-
roperabilitat entre els models BIM i els de 
simulació energètica amb un procés de 
transformació i integració de dades. 
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La 18a edició dels Premis Ramon Llull a 
Treballs de Recerca de Batxillerat va ator-
gar premis extraordinaris a l’excel·lència i 
a la constància dels centres docents par-
ticipants 
El 23 de maig va tenir lloc a l’Auditori de 
La Salle-URL l’acte de lliurament de la 18a 
edició dels Premis Ramon Llull a Treballs de 
Recerca de Batxillerat. Per celebrar la majo-
ria d’edat d’aquest certamen, l’organitza-
ció va concedir 2 premis extraordinaris, 
dotats amb 1.500€ cadascun, als centres 
docents que han participat en les darreres 
cinc edicions: un, a l’”Excel·lència” atorgat 
al centre amb més treballs guanyadors (3): 
Escola Pia Santa Anna de Mataró; i, l’altre, 
a la “constància” al centre que més treballs 
ha presentat (60): Col·legi Badalonès. A 
banda, es van lliurar, com cada any, els 5 
premis en les categories d’art, humanitats, 
ciències socials, ciències de la natura i de la 
salut i tecnologia i les 8 distincions de les 
institucions URL. Enguany hi van participar 
461 treballs de 216 escoles de Catalunya 
procedents de 103 poblacions catalanes. 
L’acte va ser presidit pel rector de la URL, 
Josep M. Garrell, i va comptar amb la par-
ticipació de Mateo Valero, director del 
Barcelona Supercomputing Center, que va 
impartir  la conferència: “Barcelona Super-
computing Center, la supercomputació al 
servei de la societat”.

JUNY
2019

La Salle-URL va celebrar els 20 anys del seu 
Campus online amb un sistema renovat
La Salle-URL va iniciar fa 20 anys un campus 
online pioner on ha impartit màsters en les 
àrees d’enginyeria, arquitectura i manage-
ment. Coincidint amb aquesta efemèride, 
es va inaugurar el nou Campus online, amb 
la campanya “Now On”, que presenta una 

oferta de més de 15 màsters i postgraus i 
una metodologia renovada. Es tracta d’un 
mètode basat en l’aprenentatge situacional 
i l’aprenentatge autodirigit. En el primer, 
l’alumnat aprèn, a través de reptes, a abor-
dar problemes i situacions reals del món de 
l’empresa. En el segon, decideix i construeix 
la seva formació específica, de forma que 
s’adapta als seus coneixements previs per 
reforçar els coneixements nous que ha d’ad-
quirir. El Campus online serà accessible des 
de qualsevol tipus de terminal i s’inaugurarà 
el setembre de 2019.

L’ESDi-URL va començar la rehabilitació 
dels edificis annexos del campus per 
crear el hub d’innovació i smart design 
com a part del PECT “Vallès Industrial”
L’Escola Superior de Disseny ESDi-URL 
(centre adscrit) va començar les obres de 
les naus situades al costat del campus per 
instal·lar el hub d’innovació i smart design. El 
hub, que forma part del projecte d’inversió 
europea (PECT) “Vallès Industrial: innovació 
i disseny de la indústria europea”, busca l’es-
pecialització territorial per atraure inversió 
nacional i internacional de la indústria 4.0. 
El hub integrarà labs, espais de coworking, 
co-living i espais oberts per desenvolupar 
oportunitats de mercat. També promourà la 
innovació a nivell industrial per aconseguir 
convertir els productes de les empreses en 
smart products. El desenvolupament d’anàlisi 
i estratègies a nivell d’experiència d’usuari, 
comportament del consumidor i usabilitat 
també formen part del projecte. El centre 
serà el punt de trobada entre universitat i 
empresa per a la integració de la ideació, el 
disseny i el negoci. A més, potenciarà start-
ups i talent creatiu i impulsarà la creació 
d’spin-offs promogudes des de la Universitat.

Xavier Torra va ser nomenat nou presi-
dent del Patronat de la Fundació ESADE
Xavier Torra, president del Patronat d’Eu-
recat, Centre Tecnològic de Catalunya, va 
ser nomenat president del Patronat de la 
Fundació ESADE. Torra va substituir Joa-
quim Uriach que, tal com havia establert 
el Patronat, va estar dos anys al capdavant 
del màxim òrgan de la institució acadè-
mica. Aquest nomenament s’estendrà al 
llarg dels dos propers anys. Xavier Torra va 
ser professor col·laborador d’ESADE-URL 
durant més de 25 anys, i l’any 2017 es va 

incorporar al Patronat d‘ESADE com a 
vicepresident. Durant vuit anys va ser pre-
sident del Patronat de la Fundació Oxfam 
Intermón a Espanya. A més, durant    23 anys 
va exercir de conseller delegat del Simon 
Holding, grup d’empreses fabricants de 
material elèctric i d’il·luminació. Torra és 
enginyer industrial per la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (1973) i màster en 
Direcció de Màrqueting per ESADE (1984).

JULIOL
2019

Es va graduar la primera promoció del 
grau d’Animació i VFX de La Salle-URL
El mes de juliol es va graduar la primera 
promoció del grau d’Animació i VFX de 
La Salle-URL. Aquests estudis es van 
començar a impartir el curs 2015-2016 i va 
ser el primer grau d’Animació i VFX que 
s’oferia a Catalunya. Els estudiants han 
estat en contacte constant amb el sector, 
per exemple mitjançant els viatges que han 
fet, des del primer any, al Festival Inter-
nacional d’Annecy (França), el certamen 
d’animació més important del món. Aquest 
grau forma part de l’aposta de La Salle-URL 
per apropar l’art i les humanitats a l’àmbit 
de la ciència i l’enginyeria, que fa més de 
50 anys que cultiva, amb una aproximació 
interdisciplinària i enriquidora. En aquesta 
línia s’explica que el curs 2019-2020 La 
Salle-URL oferirà el grau en Arts Digitals, 
que uneix la formació en tècniques artísti-
ques tradicionals amb les aplicacions artís-
tiques de les noves tecnologies.

La 10a Jornada de Tendències HTSI-URL 
va tractar sobre l’equilibri entre robo-
tització i humanització com a clau en el 
futur del treball en el sector turístic
La 10a Jornada de Tendències HTSI, orga-
nitzada per la Facultat de Turisme i Direc-
ció Hotelera (HTSI) Sant Ignasi-URL en 
col·laboració amb l’Agència Catalana de 
Turisme i ESADECREAPOLIS, es va cen-
trar en els canvis immediats que afectaran 
la professió turística i hotelera derivats de 
l’impacte de la tecnologia, com són l’auto-
matització, la intel·ligència artificial, la des-
localització o l’explosió de les plataformes 
de treball. Durant la Jornada amb el títol “El 
futur del treball en el sector turístic i hote-
ler” es van impartir dues conferències: una, 
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sobre el futur del treball, a càrrec de Jordi 
Serrano, cofundador de The Future for 
Work Institute, i una segona més orientada 
a les tendències de canvi i de continuïtat en 
la professió turística i hotelera, a càrrec de 
Jordi Ficapal, director Pedagògic i d’Inno-
vació d’HTSI-URL. 

Graduació de la primera promoció del 
grau en Farmàcia, impartit conjuntament 
per IQS-URL i Blanquerna-URL
A principis de juliol es va graduar la pri-
mera promoció dels estudis de grau en 
Farmàcia impartit conjuntament per IQS-
URL i Blanquerna-URL, que es van ini-
ciar el curs acadèmic 2014-2015. Amb la 
implementació del grau en Farmàcia, per 
primer cop dues institucions de la Univer-
sitat Ramon Llull (URL) van unir esforços 
per oferir conjuntament un grau oficial. Els 
estudis de Farmàcia tenen un fort compo-
nent pràctic i en el decurs de tots els cursos 
acadèmics els estudiants dediquen la mei-
tat de l’horari docent a realitzar pràctiques 
en els laboratoris i en els tallers de simula-
ció, tant en l’edifici d’IQS School of Engi-
neering-URL com en el de la Facultat de 
Ciències de la Salut Blanquerna-URL. D’al-
tra banda, els alumnes realitzen 6 mesos 
de pràctiques en Oficina de Farmàcia o en 
Farmàcia Hospitalària i 3 mesos addicio-
nals de pràctiques en empreses afins a la 
indústria farmacèutica. 

L’OE-URL va iniciar el desplegament de 
l’Observatori de la Sequera a la Terra Alta
L’Observatori de l’Ebre (OE)-URL va des-
plegar una xarxa de mesura de la humitat 
de sòl a diferents profunditats en finques 
de vinya tant regades com de secà, de les 
poblacions de la Terra Alta: Batea, Gan-
desa, Horta de Sant Joan i la Pobla de 
Massaluca. Aquestes dades, combinades 
amb dades d’estacions meteorològiques 
i dades de satèl·lit, seran la base d’un sis-
tema d’informació de la sequera que, set-
manalment, aportarà dades sobre l’estat 
hídric de les vinyes de la Terra Alta i rea-
litzarà recomanacions de reg de suport, 
fent possible una optimització de l’ús de 
l’aigua de reg com a mesura d’adapta-
ció al canvi climàtic. L’Observatori de 
la Sequera a la Terra Alta és una prova 
pilot del projecte d’adaptació al canvi 
climàtic LIFE CLINOMICS que realitza 
l’OE-URL per encàrrec del Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE) en col·laboració amb 
l’Escola Agrària de Gandesa.
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