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1. Presentació  
 
Aquest és el tercer informe de “La comunicació URV”, un document anual de rendició 
de comptes de les accions previstes pel Pla de Comunicació de la Universitat i que 
elabora el Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de la Universitat des del 2015. 
L’any 2017 s’ha treballat per a l’estabilització i consolidació de les estructures i polítiques 
de comunicació previstes en aquest pla. A continuació es detalla l’evolució dels 
principals indicadors que permeten fer-ne el seguiment. 
 
L’objectiu central de la política comunicativa institucional és projectar la imatge de la 
Universitat a través de la generació i difusió de continguts relacionats amb la formació, 
la recerca i la innovació i la transferència. 
 

 
 
Un primer punt transcendent per a la política de comunicació de la URV ha estat 
continuar amb el desenvolupament i l’extensió de l’ús del nou Manual d’imatge 
institucional. En aquest cas amb un punt d’inflexió important per la finalització de la 
celebració dels 25 anys de la institució i la recuperació de la imatge estàndard 
normalitzada (logos, comunicacions, signatura dels correus electrònics, identificació 
d’espais, etcètera). 
 
Un segon avanç s’ha fet amb la progressiva extensió dins de l’organització de l’ús de les 
eines col·laboratives, entre elles el diari digital (63 usuaris), l’agenda corporativa (73 
col·laboradors) i les xarxes socials (63 comptes). 
 



Un tercer apartat que mereix atenció prioritària, des del punt de vista comunicatiu, és 
l’actualització i integració del web que ha millorat la posició de la URV en els rànquings 
(cas de Webometrics). Al gener es va tancar la primera fase del projecte, amb 
l’adaptació del web als dispositius mòbils. Al desembre s’ha implementat un pla de 
transició cap a la segona fase per completar la millora i l’actualització de la presència 
de la URV a Internet. 
 

 
 
En quart lloc s’ha continuat desenvolupant la Unitat de Comunicació de la Ciència i la 
Innovació, ComCiència, amb un paper essencial per a la generació de continguts 
estratègics i l’atenció a alguns dels públics prioritaris. 
 
De cara a la comunicació pública s’ha mantingut l’edició de totes les publicacions 
pròpies i s’ha consolidat la Sala de Premsa virtual, que agilita les relacions amb els 
mitjans de comunicació. 
 
  



Pel que fa a l’organització i els recursos humans, durant el 2017 s’ha consolidat 
l’estructura i organització del Gabinet de Comunicació que des del passat mes de 
setembre dirigeix el periodista Josep Maria Arias en substitució d’Ignasi Soler per 
jubilació. 
 

 
 
Al llarg de l’any el Gabinet de Comunicació i Relacions Externes també ha participat en 
diferents trobades interuniversitàries que han projectat externament les bones 
pràctiques de la política de comunicació de la URV i la imatge de la Universitat. 
 

 
 
2. Balanç de la comunicació URV 2017 
 
Els indicadors d’impacte de les activitats de comunicació dutes a terme des de la 
Universitat durant l’any 2017 que exposem a continuació, acrediten la importància que 
ha tingut per a la Universitat la generació i difusió de la seva activitat.  
 
  



2.1. Mitjans de comunicació propis  
 
El diari digital URV@ctiva és el primer i principal canal de divulgació dels continguts que 
genera la Universitat regularment. El Gabinet de Comunicació s’encarrega de la 
coordinació, edició i publicació en col·laboració amb les diferents unitats i serveis. 
 
 

 
  



L’evolució del 2016 al 2017 indica una consolidació del creixement de les publicacions 
en anglès. 
 

 
 
L’audiència del diari digital ha mantingut la seva progressió amb més usuaris i pàgines 
vistes. També s’ha revertit la dinàmica negativa de les subscripcions.  
 
Pel que fa a l’agenda, el nombre d’actes que anuncien les diferents unitats de la 
Universitat s’ha mantingut. 
 
 



 
Els continguts del diari digital 
serveixen de base per editar 
Publicacions periòdiques 
destinades a públics concrets. La 
Revista URV es dirigeix als antics 
alumnes i l’Indicador universitari, 
al món econòmic de les 
comarques de Tarragona, amb 
col·laboració del mensual 
Indicador de Economia. Les 
tirades en paper s’han reduït per 
estalviar despeses. 
  



El Pla de Comunicació ha reforçat la implantació de la política institucional de presència 
a les xarxes socials, el que ha facilitat el creixement de comptes de la URV durant el 
2017, amb especial incidència a Facebook i Twitter. 
 

 
 
Les comunitats generades a les xarxes socials superen les 96.000 persones. 
 

 
 



Els comptes amb més seguidors responen a la característica de les xarxes socials 
d’agrupar els públics segons la temàtica i l’interès concret del compte. 
 

 
 
El nombre de seguidors dels diferents comptes ha continuat progressant. Cal recordar 
que en el cas de Linkedin el mecanisme de subscripció és automàtic, segons la 
informació aportada per l’usuari, a diferència de la resta de xarxes, en el fet que cal la 
voluntat explícita de l’usuari per fer-se’n seguidor. 
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2.2. Mitjans de comunicació externs 
 
La relació de la Universitat amb els mitjans de comunicació externs ha generat 
nombroses peticions d’informació ateses des del Gabinet de Comunicació que han 
continuat augmentant durant el 2017, com també han augmentat les resoltes 
positivament. 
 

 
 
La difusió sistemàtica de les activitats de la Universitat i l’atenció de les peticions 
d’informació dels periodistes ha convertit la URV en font habitual de les notícies i de les 
opinions d’experts que publiquen els mitjans de comunicació. 
 
Es consolida un augment del pes dels mitjans digitals i el retrocés de la premsa en 
paper. 
 



 
 
2.3. Comunicació de la ciència 
 
El Pla de Comunicació de la Universitat ha focalitzat recursos en la divulgació científica 
per potenciar l’impacte social de la recerca i la innovació a través de la Unitat de Cultura 
Científica i de la Innovació (UCCi) de la Catalunya Sud, ComCiència, creada amb el 
suport de la Fundació Espanyola de la Ciència i tecnologia (FECYT) i de la Diputació de 
Tarragona. Durant el 2017 han augmentat la generació de continguts específics, 
especialment la producció audiovisual, i les sessions formatives sobre comunicació als 
investigadors.  
 

 



Les activitats de divulgació i socialització de la ciència han arribat a més públics amb 
més accions en tot el territori. 
 
 

 
  



El nombre d’assistents a les diferents activitats ha continuat creixent. 
 
 

 



El 2017 la FECYT va aprovar una subvenció inferior als projectes de ComCiència que 
malgrat això han mantingut el seu nivell d’activitats gràcies a l’estabilitat de l’aportació 
de la Diputació de Tarragona. 

 
3. Desenvolupament del Pla de comunicació  
 
La producció descentralitzada dels continguts de comunicació generada gràcies a 
l’estratègia de treballar amb eines col·laboratives ha augmentat la quantitat i diversitat 
dels impactes mediàtics.  Aquesta dinàmica positiva s’ha de continuar estenent al 
conjunt de la Universitat. També han estat significatius els avenços en la presència de 
la Universitat a Internet, tant en l’àmbit de les xarxes socials com del web, però cal 
continuar millorant per atendre adequadament les necessitats d’una Universitat i un 
context social cada cop més digitals. 
 
Tarragona, 22 de febrer de 2018 




