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La regió de la Catalunya Sud, amb una població de 800.000 habitants i una extensió de 6.000 km2, està 

especialitzada des del punt de vista socioeconòmic en la indústria química i energètica, el turisme i la 

indústria agroalimentària i vitivinícola, al mateix temps que compta amb un patrimoni cultural declarat 

Patrimoni de la Humanitat i amb espais naturals de gran valor mediambiental. La Universitat Rovira i 

Virgili (URV) i els centres de recerca, centres tecnològics i parcs científics i tecnològics especialitzats que 

s'han establert en els últims anys a la regió, alguns dels quals ja són de referència internacional, 

juntament amb les empreses dels diversos sectors productius, les administracions i els agents 

socioeconòmics, han anat configurant un sistema de coneixement i innovació rellevant amb 

especialitzacions estratègiques en la línia que marca la UE en l’anomenada Smart Specialization Strategy. 
 

 

 

 

En aquest marc, es va configurar 

el 2009 el projecte CEICS, que, 

reconegut com a aspirant a CEI-

Regional el 2010, compta amb 

una clara visió de futur, uns 

eixos d'actuació per fer-la 

possible i uns actors 

compromesos, amb la 

Universitat com a motor, per desenvolupar-los. 

Aquest resum presenta una visió general del progrés del CEICS des de la seva creació i posa de manifest 

un clar avanç en l'excel·lència i el posicionament internacional en totes les seves àrees d'especialització. 

 

 

 

El CEICS ÉS UN POL D’INVESTIGACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA I  VISIBILITAT INTERNACIONAL  

 

Visió en investigació 

El CEICS és un entorn intensiu en 

investigació de qualitat que, segons es 

desprèn dels índexs d'impacte científic, 

posiciona la URV entre les primeres 

universitats espanyoles i les 100 millors 

d'Europa, i els seus instituts 

d'investigació entre els primers 

d'Europa i els 100 millors del món a les 

seves respectives àrees o subàrees. 
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Progrés en investigació 

La producció científica de la URV ha aconseguit el 2011 les 803 publicacions internacionals, davant de les 

598 de 2009. Només dues universitats espanyoles, ambdues responsables de CEI, superen la URV en 

impacte normalitzat (1.42, vegeu gràfic), concepte pel qual se situa entre les 350 millors universitats del 

món. Paral·lelament, els instituts d'investigació del CEICS han aconseguit un posicionament científic molt 

rellevant (vegeu més endavant). La producció científica del CEICS ha passat de 853 publicacions 

internacionals el 2009 a 1.028 el 2011. 
 

 

Principals actuacions en investigació 

• Desenvolupament del programa de talent investigador CEICS: recursos propis dels agents del CEICS, 

cofinançament entre aquests agents, i entre aquests i agents privats, finançament privat, programa CEI-

Fortalecimiento 2011. 

• Consolidació de les polítiques de suport als investigadors que, a la URV i als instituts d'investigació 

agregats al CEICS, mostren una carrera investigadora traçada (tenure track) amb incentius i orientada a la 

qualitat.  

• Enfortiment de la cooperació internacional en investigació mitjançant mobilitat, tallers, aliances, 

seminaris i xarxes que ha permès augmentar les copublicacions CEICS amb investigadors i institucions de 

referència. 

 
 

EL CEICS DESENVOLUPA UNA OFERTA DOCENT COMPLETA I DE QUALITAT AMB POSTGRAUS D’EXCEL·LÈNCIA  

 

Visió en formació 

El CEICS pretén posicionar-se com a referent 

internacional en formació de talent emprenedor, 

innovador i investigador amb programes de 

màster i de doctorat de qualitat contrastada que, 

desenvolupats en cooperació amb universitats, 

centres d'investigació i empreses nacionals i 

internacionals, constitueixin un pol d'atracció. 
 

Progrés en formació  

El CEICS ha vist augmentar de forma molt significativa els estudiants i titulats de màster i doctorat, així 

com la seva internacionalització (vegeu gràfic), aconseguint ràtios grau-màster-doctorat que s'apropen a 

les de les universitats europees de referència. L'oferta de grau està totalment adaptada a l'espai europeu 

d'educació superior (EEES) i compta amb 8 programes de doctorat amb menció d'excel·lència i 6 més amb 

informe favorable de qualitat. 
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Principals actuacions en formació 

 Creació de l'Escola de Doctorat del CEICS, en cooperació amb 

agents de l'agregació, amb la finalitat de millorar la formació 

d'investigadors. 

 Desenvolupament d'una estratègia d'internacionalització en 

doctorat basada en la creació de partenariats que condueixin a 

programes internacionals conjunts i a campus globals d'excel·lència 

en la formació de doctors.   

 Lideratge de la URV en la implantació de l'adaptació a l'EEES: plans d'acció tutorial, anàlisi de 

l'experiència docent de l'alumnat, implantació del currículum nuclear, millora de les pràctiques externes, 

inici del procés d'avaluació per competències, programa de formació del professorat, incentius a la 

millora docent, redefinició d'espais d'aprenentatge (campus virtual i centres de recursos per a 

l'aprenentatge i la investigació, CRAI). 

 Compromís amb la formació permanent i amb la formació professional (FP): primera universitat 

espanyola que compta amb un pla estratègic de formació permanent i un acord per al desenvolupament 

d'un programa de cooperació FP-Universitat. 

 

EL CEICS TÉ COM A PRIORITATS  LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ  
 

Visió en transferència i innovació 

Donar resposta a les necessitats de l'entorn socioeconòmic del CEICS i aportar solucions als reptes globals 

maximitzant la valorització del coneixement generat en el CEICS i desenvolupant noves estratègies i espais 

per a la coinnovació que permetin passar del concepte lineal de generació-transferència-aplicació a les 

dinàmiques col·laboratives de creació de valor que emergeixen a les universitats i entorns capdavanters 

en innovació. 

Progrés en transferència i innovació  

Rellevant orientació estratègica de les línies d'investigació del CEICS i de les seves àrees d'especialització 

cap a reptes socials (salut, energia, aigua, aliments, canvi climàtic, educació, noves formes d'oci…), amb 

un increment molt considerable de la participació en projectes competitius del Pla Nacional de R+D+I (p. 

ex., 6 CENIT) i del 7è Programa Marc de la UE, una consolidació de la transferència de coneixement 

mitjançant contractes de R+D+I, un increment de l'explotació de la propietat intel·lectual i de la creació 

d’empreses derivades (spin-off), així com l'emergència de noves formes de cooperació amb les empreses 

(p. ex., unitats mixtes de R+D+I). 
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Principals actuacions en transferència i innovació 

• Progressiva consolidació dels centres tecnològics creats en diferents 

àrees d'especialització del CEICS (vegeu més endavant) —Química, 

Nutrició i Salut, Turisme i Enologia—, que concentren més de 50 

persones i un volum de finançament competitiu i per contractes per a  

la R+D+I de més de 4 M€. 

• El projecte CEICS Innovation Hub, iniciat al gener de 2011, és un 

espai per explorar oportunitats d'innovació i per a la formació d'investigadors, estudiants i professionals 

en capacitats per a la creació de valor. 

• L'Oficina Tarragona-Regió del Coneixement, aliança estratègica entre la URV i la Diputació de Tarragona, 

ha aconseguit en el 2011 els 45 projectes en convocatòries espanyoles i europees (4,1 M€, 18 resolucions 

pendents). 

• S'han realitzat experiències pilot de dedicació d'investigadors sènior, durant un període de temps, a 

desenvolupar o millorar les empreses derivades generades amb els resultats de recerca. 

 
 

EL CEICS PROGRESSA EN TRANSFORMACIÓ DEL CAMPUS, COMPROMÍS CÍVIC I  IMPACTE TERRITORIAL  
 

Visió en transformació del campus, compromís cívic i impacte territorial 

El CEICS incorpora els compromisos de sostenibilitat, equitat, igualtat, inclusió i 

solidaritat, desenvolupa serveis i instal·lacions de qualitat per a una comunitat integrada 

a les ciutats universitàries i s'implica en el desenvolupament territorial mitjançant una 

acció multidimensional. 

Progrés en transformació del campus, compromís cívic i impacte territorial  

El CEICS ha planificat i desenvolupat els compromisos de sostenibilitat, equitat, igualtat, inclusió i 

solidaritat. El CEICS, malgrat l'adversa crisi econòmica, aconsegueix un nivell de serveis a la seva 

comunitat que són de referència i estan en desenvolupament. El CEICS és referent internacional en 

planificació, actuació i anàlisi de l'impacte territorial (p. ex. cas de referència en EU-Drivers Project; 

ponència convidada a la OECD Roundtable on Higher Education in Regional and City Development, 2012). 

Principals actuacions en transformació del campus, compromís cívic i impacte territorial  

• Creació de residències i posada en marxa del carnet de serveis compartits per a tota la comunitat CEICS. 

• Revisió i implantació de pla mediambiental amb assoliments rellevants (p. ex., 20% reducció de consum 

energètic) 

• Consolidació del Campus Extens, amb 16 antenes del coneixement actives en tota la regió 

• Pla estratègic de la tercera missió, amb objectius, indicadors i plans d'acció. 

• Implicació en els processos de planificació estratègica territorial i de les ciutats desenvolupats 

recentment. 
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Forum CEICS 2011
Rethinking doctoral education and

developing research strategies

Forum CEICS 2011
Rethinking doctoral education and

developing research strategies

• Lideratge i participació en acords estratègics (p. ex., compromís clúster químic Tarragona-2011). 

• Elaboració del segon estudi d'impacte territorial socioeconòmic de la URV: “El poder de les idees”. 

 

EL CEICS AVANÇA CAP A  UNA COMUNITAT LOCAL-GLOBAL DE CONEIXEMENT I INNOVACIÓN 
 

Visió en el desenvolupament de la comunitat CEICS 

El CEICS pretén consolidar-se com una comunitat d'interès local i 

globalment interconnectada que comparteix una visió i una acció que, 

sobre la base del govern, la projecció conjunta i la suma de recursos i 

esforços, es tradueix en projectes compartits que multipliquen l'impacte 

en formació, recerca i innovació. 
 

Progrés en el desenvolupament de la comunitat CEICS 

El CEICS ha avançat de manera significativa en el sentit de pertinença dels seus agents agregats a una 

comunitat d'interès que comparteix objectius i espai relacional. Aquest progrés s'evidencia principalment 

en els projectes compartits realitzats amb diversos agents del CEICS: partenariats de doctorat, escoles 

científiques d'estiu, Fòrum CEICS, Campus Nobel Química, programa de beques cooperatives, programa 

FP-Universitat, etc. 

 

Principals actuacions en el desenvolupament  de la comunitat CEICS 

• Creació de l'Associació Pol de Coneixement Catalunya Sud com a 

impulsora del CEICS i implantació d'òrgans directius (junta directiva, 

consell institucional CEICS, coordinadors a les àrees d'especialització) i 

funcions executives (direcció executiva; oficina CEICS de projectes, 

comunicació, informació; mànagers a les àrees d'especialització) 

• Celebració del primer Fòrum CEICS al novembre de 2011, que va 

congregar la comunitat CEICS i aliats internacionals de doctorat i recerca i es perfila com un esdeveniment 

anual clau per promoure el sentit de comunitat d'acció. 

• Desenvolupament de la comunicació corporativa: web CEICS amb pàgines específiques per als 

esdeveniments clau, newsletter CEICS, imatge i material corporatiu, presència en fòrums i programes 

internacionals (p. ex., EU-drivers). 

• Implementació del sistema d'informació CEICS per al desenvolupament del quadre de comandament 

d'indicadors. 

• Implantació de l'avaluació qualitativa i quantitativa de la satisfacció i l'impacte de les accions CEICS. 

• El CEICS treballa actualment amb una cartera de 15 projectes/programes corporatius i 3 projectes 

tractors. 
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AVANÇ EN L’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL A LES ÀREES D‘ESPECIALITZACIÓ DEL CEICS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Visió 

CEICS-Química i Energia vol situar-se entre els primers pols europeus i internacionals en educació, recerca 

i innovació en química, liderant àmbits concrets (catàlisi), i en eficiència energètica i energies renovables 

(biocombustibles i energia eòlica marina). CEICS-Química i Energia pretén convertir-se en un entorn de 

primer nivell en investigació i innovació química orientada als reptes energètics, de sostenibilitat i salut. 

Progrés 

CEICS-Química i Energia desenvolupa una investigació de qualitat capdavantera i 

d'alta competitivitat  

• La URV se situa al rànquing de Xangai d'universitats 2012, en l'especialitat de 

química, en el lloc 151-200 mundial. En un dels 5 indicadors analitzats (nombre 

relatiu de publicacions en les millors revistes), ocupa la posició 14 mundial. Per la 

seva banda, l’ICIQ ha aconseguit un impacte normalitzat de publicacions que el situa (Informe SIR 2012) 

en tercer lloc entre totes les institucions espanyoles, en el 17 europeu i en el 57 mundial. 

 

CEICS-Química i Energia compta amb una àmplia formació d'excel·lència en tots els nivells 

•8 titulacions de grau que, en els últims anys, s'han adaptat a l'EEES. 

•13 màsters (molts en cooperació). Nou màster en Energia Eòlica Marina. 

•5 programes de doctorat que han rebut esments de qualitat o d'excel·lència en els últims cursos. 

Principals actuacions i resultats  

• Programa cooperatiu de beques de doctorat que permeten aconseguir un nombre anual de referència 

internacional. 

• Celebració del CEICS Campus Nobel Chemistry: 6 premis Nobel de Química, capdavanteres de R+D+I 

empresarials i 100 joves investigadors de 15 països es van donar cita en una experiència d'aprenentatge 

de primer nivell internacional. 

• Dos campus científics d'estiu (2011-2012), amb àmplia participació de l'àmbit de la química: URV i ICIQ. 

• Desenvolupament del projecte Zèfir, parc experimental d'energia eòlica marina que, liderat per l’IREC, 

s'instal·larà davant de les costes del litoral tarragoní: un repte científic i tecnològic de gran impacte. 

Agregats: Universitat Rovira i Virgili (URV), Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), 
Institut Català d'Investigació en Energia (IREC), Centre Tecnològic de la Química de Catalunya 
(CTQC), Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Parc Científic i Tecnològic de 
Tarragona i Fundació URV. Col·laboradors: Repsol, BASF, DOW, BAYER, Centre Tecnològic 
Mestral d’ENRESA, Associació d'Empreses de Serveis de Tarragona (AEST), ENRESA, ENDESA, 
Lear Corporation, Frape Behr, IDIADA, Associació Nuclear d'Ascó, Ajuntament de Tarragona i 
Diputació de Tarragona. 
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• Avanç en la consolidació del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya: 40 projectes, 1 M€ de 

finançament. 

 

 

 

 

 
 

Visió 

CEICS-Nutrició i Salut vol posicionar-se com a pol de referència europeu i internacional en la formació i 

generació de coneixement en la relació entre l'alimentació i la salut, liderant una aproximació estratègica 

a la innovació agroalimentària “de la forquilla a la granja”, que, basada en els aspectes clau que percep el 

consumidor com a valor en els aliments (salut, benestar, comoditat, oci...), incorpori la sostenibilitat i la 

seguretat com a estratègies transversals, arrossegant tota la cadena agroalimentària (de la venda a la 

producció). 
 

Progrés  

CEICS-Nutrició i Salut ha incrementat significativament la competitivitat i l’impacte científics 

• Segona posició de la URV en el rànquing de les universitats espanyoles en la disciplina de ciència i 

tecnologia d'aliments (àmbit en el qual es comptabilitzen les publicacions científiques relacionades amb 

alimentació) 

• Elevat nombre de projectes d'investigació en el Pla Nacional de R+D+I, xarxes RETIC (Predimed, 

Redinscor, Ris i Biobancs) i CIBER (CIBERDEM, CIBERES, CIBERBORN) i 7è Programa Marc (NUTRIMENTHE, 

BIOCLAIMS, FOODRISC). 

 

CEICS- Nutrició i Salut avança cap a la consolidació d'estudis de postgrau d'excel·lència internacional 

 Coordinació de programes interuniversitaris de màster i doctorat (esment d'excel·lència). 

 Consolidació dels estudis de grau de Bioquímica i Biologia Molecular i en Nutrició i Dietètica, que, 

juntament amb la recent creació d'estudis d’Enginyeria Agroalimentària, constitueixen l'oferta en aquesta 

àrea. 

 

CEICS- Nutrició i Salut ha desenvolupat significativament les seves capacitats de transferència al sector 

productiu 

 Participació molt rellevant en projectes CENIT del sector agroalimentari (p. ex., CENIT VIDA, 

SENIFOOD). 

Agregats: Universitat Rovira i Virgili (URV), Institut d'Investigació Sanitària Pere i Virgili (IISPV), 
Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), Institut d'Investigació i Tecnologia 
Agroalimentària (IRTA), Parc Tecnològic del Camp-Tecnoparc, Hospital Universitari Joan XXIII, 
Hospital Universitari de Sant Joan, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Institut Pere Mata, 
Fundació URV, iAgrupació Empresarial Innovadora en Nutrició i Salut (AINS). Col·laboradors: 
Borges, Virginias, La Morella Nuts, Grup Pintaluba, Big Drum, Cambra Arrossera del Montsià, 
Ajuntament de Reus, Diputació de Tarragona i Unió de Pagesos. 
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 Desenvolupament, per part de la URV i els hospitals CEICS, del sistema de validació de la seguretat i 

efectivitat dels aliments funcionals que exigeix la UE mitjançant proves in vitro, in vivo i estudis 

d'intervenció en humans.  

 

Principals actuacions i resultats  

• Consorci europeu de doctorat MOLNUPH-Doctorate in 

Molecular Nutrition and Physiology, liderat per la URV. 

• Consolidació del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) 

com a referent: 70 projectes de R+D+I i gairebé 1 M€ de 

transferència. 

• Creació de l'Associació Empresarial Innovadora de Nutrició i Salut (AINS), única associació empresarial 

de l’Estat espanyol orientada a la innovació en alimentació funcional i que forma part del CEICS. 

• Posada en funcionament, amb el finançament de 4 M€ de l’INNOCAMPUS, del Centre de Ciències 

Òmiques (COS), una instal·lació singular a Europa que integra les tecnologies òmiques cap a l’R+D+I en 

nutrició i salut. 
 

 

 

 

 
 

 

Visió 

CEICS-Enologia vol convertir-se en un dels pols internacionals de primer nivell en formació, investigació i 

innovació en viticultura i enologia, actuant en xarxa local i internacional amb els principals agents de 

coneixement i mantenint una relació estreta i de complicitat amb el sector productiu. Amb aquest 

propòsit, orienta la seva R+D+I al coneixement dels processos biològics implicats en tot el procés 

vitivinícola desenvolupant tècniques avançades per a la millora de la producció, la comercialització i 

l'adaptació al canvi climàtic. 

Progrés  

CEICS-Enologia compta amb una oferta de qualitat i de referència en tots els nivells formatius 

• La Facultat d'Enologia de la URV, que va comptar amb els primers estudis de l'especialitat a l’Estat 

espanyol, és referent en la formació de grau, amb uns 30 titulats anuals procedents de Catalunya i altres 

comunitats de l'Estat. 

• El màster d’Enologia ja compta amb un acord de doble titulació actiu entre la URV i la Universitat de 

Burdeus. 

• CEICS-Enologia ha consolidat el programa de doctorat en Enologia (esment d'excel·lència en 2011), amb 

notable massa crítica (20 estudiants en el curs 2011-2012), i participa de manera molt rellevant en el 

Agregats: Universitat Rovira i Virgili (URV), VITEC-Parc Tecnològic del Vi, Institut 
d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), Institut Català del Vi (INCAVI) i 
Fundació URV. Col·laboradors: Freixenet, Miquel Torres, Juvé&Camps, Denominacions 
d'Origen Montsant, Priorat, Penedès, Catalunya, Tarragona, Terra Alta i Conca de 
Barberà, Ajuntament de Falset i Diputació de Tarragona. 
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consorci internacional OENODOC, que, coordinat per la Universitat de Burdeus, està integrat per 11 

universitats de 4 continents. 

 

CEICS-Enologia ha avançat en la seva producció i competitivitat científica en investigació bàsica i aplicada  

• La producció científica de CEICS-Enologia en els anys 2007-2012 ha aconseguit les 120 publicacions (26% 

en col·laboració internacional), una massa crítica líder a l’Estat espanyol i 

que se situa entre les primeres d'Europa en el seu àmbit.  

• CEICS-Enologia ha mostrat una gran competitivitat en projectes 

d'investigació bàsica i aplicada, entre els quals destaquen el projecte 

CENIT-DEMETER i el projecte europeu WILDWINE (2012-2015) del 7è 

Programa Marc. 
 

Principals actuacions i resultats  

• Ponts de mobilitat de màster i doctorat en xarxa amb universitats europees i internacionals en el 

context del consorci OENODOC. 

• Consolidació del centre tecnològic VITEC com a centre de suport integral a la R+D+I i de serveis 

tecnològics del sector vitivinícola. Amb un esquema de finançament completament sostingut per la seva 

activitat competitiva i de contractació de projectes i serveis, té previst aconseguir 1 M€ en 2012. 

 
 

 

 

 

 
 

Visió 

Situat en una de les principals destinacions turístiques europees i mundials, CEICS-Turisme pretén 

convertir-se en un referent en formació de talent, investigació i innovació en turisme i oci orientat al 

desenvolupament de coneixement i solucions que permetin fer front als canvis estructurals vinculats amb 

els processos de competència creixent entre destinacions, nous perfils de demanda, consciència social i 

ambiental, generalització de l'ús de les noves tecnologies, existència de noves pautes de mobilitat i 

eclosió del consum d'experiències que comporta a una indiferenciació del turisme i l'oci respecte a l'art, la 

cultura, l'educació, les compres o l'esport. 

Progrés  

 CEICS-Turisme avança cap a la consolidació d’una oferta completa i de qualitat en grau i postgrau 

• Consolidació de l'oferta de grau de Turisme, amb uns 90 titulats per curs en els últims anys. 

•    Màsters oficials (Gestió Turística) i màsters professionalizadors específics (p. ex., Enoturisme) i creixent 

Agregats: Universitat Rovira i Virgili (URV), Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci 
(PCTTO), Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i l'Oci a les Comarques 
de Tarragona (CMCTUR), Fundació d'Estudis Turístics Costa Daurada (FET), Federació 
Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) i Fundació URV. Col·laboradors: 
PortAventura, BDigital, Ajuntament de Vila-seca i Diputació de Tarragona. 
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formació a l’empresa amb casos singulars (p. ex., PortAventura University, programa de formació intern 

de PortAventura). 

• Programa de doctorat de Turisme, un dels pocs dedicats específicament a aquest àmbit a l’Estat 

espanyol, i tesi en doctorats d'economia i enginyeria sobre turisme, oci, gestió de serveis, mobilitat i 

tecnologies turístiques.  

 

CEICS-Turisme avança sòlidament cap a la formació d’un pol de coneixement i innovació de referència 

• CEICS-Turisme compta amb una massa crítica interdisciplinària situada entre les primeres de l’Estat 

espanyol i que es constitueix com un pol de coneixement europeu en turisme i oci amb gran potencialitat 

de futur. 

• Increment de la producció científica, i especialment de la seva qualitat, acompanyat d'una creixent 

competitivitat a escala estatal (5 projectes del Pla Nacional R+D+I) i internacional (2 projectes del 7è 

Programa Marc). 
 

Principals actuacions i resultats  

• Creació de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, que compta amb un modern CRAI. 

• Internacionalització del doctorat de Turisme, amb un full de ruta, coordinat per la URV, en el qual ja 

estan implicades universitats i centres de recerca de referència de 

 tres continents. 

• Consolidació del Parc Científic i Tecnològic del Turisme i l'Oci (PCTTO), 

únic a l’Estat, especialitzat exclusivament en turisme, amb una ocupació 

del 85%, que integra el Consorci per a la Millora de la Competitivitat del 

Turisme, la Fundació d'Estudis Turístics Costa Daurada i diverses empreses. 

En els dos últims anys ha desenvolupat projectes per import de prop de 2 

M€. 
 

 

 

 

 

 

Visió 

CEICS-Patrimoni i Cultura té com a objectiu liderar internacionalment l'educació, la investigació i la 

valorització socioeconòmica del coneixement en paleoecologia humana i evolució social i en arqueologia 

clàssica, amb una orientació interdisciplinària que aglutina ciències socials i humanes amb ciències 

experimentals i tecnologies. 

 
 

Agregats: Universitat Rovira i Virgili (URV), Institut Català de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES), Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i Fundació URV. 
Col·laboradors: Ajuntament de Tarragona i Diputació de Tarragona. 
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Progrés 
  

CEICS-Patrimoni i Cultura consolida el seu lideratge europeu de postgrau en paleoecologia humana i 

arqueologia  

• European Master on Quaternary and Prehistory, promogut per la URV, en el qual participen l’IPHES i 

diverses universitats i centres de referència europeus. El 2004 es va convertir en un dels primers màsters 

Erasmus Mundus i en programa de doctorat d'excel·lència interuniversitari en la seva especialitat. 

• Màster oficial interuniversitari d’Arqueologia Clàssica, integrat dins del màster internacional 

Archeomed, promogut per la URV i l’ICAC, i doctorat interuniversitari liderat per la URV. 

• El 2012, 40 estudiants de doctorat en Prehistòria (22) i Arqueologia Clàssica (15) i al voltant de 70 

alumnes de màster (32 i 38, respectivament). 

 

CEICS-Patrimoni i Cultura desenvolupa una investigació d'excel·lència en 

paleoecologia humana i arqueologia  

 • IPHES-URV ocupa el primer lloc mundial en qualitat científica (factor 

d'impacte) en l'àmbit de paleoecologia humana (per davant de Harvard, 

segons la base de dades Scopus), que es tradueix en el fet que en l'àrea de 

ciències socials del Essential Science Indicators (2001-2011) la URV ocupa el 

primer lloc en cites per article entre els 12 centres espanyols que són visibles 

en aquesta gran àrea multidisciplinària (prehistòria/paleoecologia es 

comptabilitza en una gran àrea de ciències socials).  

• IPHES-URV dirigeix l'explotació d'alguns dels jaciments prehistòrics més destacats d’arreu del món: 

Atapuerca i Orce a Espanya, i jaciments a Xile, Algèria, Mèxic, el Marroc, Filipines, Indonèsia, Corea i 

Geòrgia. 

• A l'àrea d'arqueologia clàssica, la presència científica i en excavacions i jaciments arqueològics de CEICS-

Patrimoni i Cultura aconsegueix també els nivells nacionals i internacionals amb un progrés molt rellevant 

en els últims anys. 

Recentment, cal destacar la participació de la URV i l’ICAC en els treballs arqueològics de la ciutat de 

Cuzco (Perú) per desenvolupar una reconstrucció en 3D que servirà per valoritzar el jaciment de la capital 

inca. 

• IPHES i ICAC coordinen, respectivament, el Congrés de la Unió Internacional de Ciències Prehistòriques i 

Protohistòriques, que tindrà lloc a Burgos el 2014, i el XVIII Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica, 

que se celebrarà a Mèrida al maig de 2013.  

• CEICS-Patrimoni i Cultura és un referent en socialització de la ciència gràcies a les seves activitats de 

museïtzació, realització de produccions audiovisuals i altres productes culturals, com festivals de 

reproducció. 
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Principals actuacions i resultats 

• Doctorat internacional en Prehistòria i Quaternari, reconegut el 2012 

com a Erasmus Mundus (entre els 9 de 239 propostes presentades), i 

desenvolupament d'una aliança amb la Universitat de Burgos i el Centre 

Nacional de l'Evolució Humana per fer confluir a l’Estat espanyol una escola 

de doctorat en aquest àmbit. 

• La URV i l’ICAC lideren el consorci europeu Doctoral Programme in 

Classical and Mediterranean Archaeology, impulsat a partir de la reunió d'internacionalització de doctorat 

que va tenir lloc al Fòrum CEICS 2011. 

 •Llançament del projecte Tàrraco com a plataforma de primer nivell internacional que integra formació, recerca, 

innovació, socialització i impacte econòmic. 

 

 

CONCLUSIONS i REPTES DE FUTUR  

 

 

 

Principals conclusions d’aquest període de dos anys de desenvolupament del CEICS: 
 

1. El CEICS ha progressat significativament en docència, investigació i transferència. 

2. Totes les àrees d'especialització del CEICS aconsegueixen visibilitat i impacte internacional 

i se situen en posicions altament competitives dins del seu àmbit. 

3. L'acció conjunta dels agents agregats i col·laboradors del CEICS s'ha materialitzat en 

projectes i programes que han contribuït als avanços assolits i a la visió de futur. 

4. El CEICS ha avançat com a comunitat d'interès i d'acció aglutinant esforços i captant 

recursos per multiplicar el seu impacte, alhora que ha incrementat la seva projecció 

internacional i ha obert noves oportunitats més enllà de les previstes en el projecte inicial. 
 

 

Reptes i oportunitats claus per al futur immediat  del CEICS: 
 

1. Crear campus globals de referència per a la formació d'investigadors i la circulació de 

talent. 

2. Desenvolupar entorns per a la coinnovació amb la participació d'investigadors de totes les 

disciplines. 

3. Intensificar la cooperació estratègica publico-privada en programes i projectes de benefici 

mutu. 

4. Generar aliances internacionals d’R+D+I orientades a reptes globals. 

5. Impulsar una estratègia sòlida per a la participació al programa Horizon 2020 de la UE.  


