MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL PER A LA CREACIÓ D’UNA ANTENA DEL
CONEIXEMENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI A VILASECA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Actualment, l’activitat de les universitats no només gira al voltant dels eixos de la
docència i la recerca. Des del món universitari cada vegada hi ha més consciència de la
necessitat que la seva tasca, a més de la projecció internacional que se li suposa en una
societat globalitzada, contribueixi també al desenvolupament cultural, social i econòmic
del territori en què està establerta. Aquesta vinculació territorial és el que es coneix com a
“tercera missió”, i la Universitat Rovira i Virgili hi ha apostat fortament des dels seus inicis,
amb projectes tan reeixits com la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement i el
Campus Extens de la URV.
El Campus Extens de la URV té com a objectiu captar les necessitats de cada territori i
donar-hi resposta per apropar-hi coneixement i contribuir al progrés de les comarques
meridionals de Catalunya mitjançant la creació d’una xarxa d’antenes del coneixement.
En l’actualitat, el Campus Extens de la URV compta amb un total de 13 antenes del
coneixement, repartides pel mateix nombre de poblacions del Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre.
A hores d’ara, Vila-seca, junt amb el Vendrell, és l’únic municipi que, sent la seu d’una
facultat de la Universitat Rovira i Virgili, no compta amb una Antena del Coneixement
pròpia. Si bé és cert que des de fa anys s’hi du a terme amb èxit una Aula d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran, la incorporació d’una Antena del Coneixement de Vilaseca seria molt útil per acostar el coneixement del territori als veïns i veïnes de la
població, a més d’augmentar la relació d’aquest veïnatge a la Facultat de Geografia i
Turisme de la Universitat Rovira i Virgili que té la seu al nostre municipi.
Per tots aquests motius, demanem que es debati i passi a aprovació del Ple de la
Corporació municipal els següents:

ACORDS
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Primer.- Establir contacte amb la Universitat Rovira i Virgili per treballar en la incorporació
d’una Antena del Coneixement al municipi de Vila-seca.
Segon.- Dotar aquesta nova Antena del Coneixement d’una seu amb l’equipament
adequat i d’un pressupost propi i suficient perquè s’hi puguin dur a terme activitats de
qualitat i adequades per als diferents segments de població de Vila-seca.
Tercer.- Vincular la tasca d’aquesta nova Antena del Coneixement a les associacions
culturals del municipi, per tal de fomentar el lligam de la universitat amb el veïnatge de
Vila-seca.
Quart.- Fer la màxima difusió de la nova Antena del Coneixement per tal que la
participació de la població en la seva activitat sigui tan àmplia com sigui possible.
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