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TORTOSA
del 30 de juny 

al 4 de juliol de 2014

INFORMACIÓ MATRÍCULA

Període de matrícula: des del 5 de maig fins a l’inici 
del curs, sempre i quan hi hagi places vacants.

Preu matrícula:
certificat assistència i aprofitament - 100 euros
certificat assistència - 75 euros

Sistema de matrícula:
Via Internet: des de la plana web de la URV

http://www.urv.cat

De manera presencial: 
a la secretaria del Campus Terres de l’Ebre

En qualsevol cas, una vegada es disposi del full 
d’inscripció, cal realitzar l’ingrés corresponent a 
l’import de la matrícula al compte corrent:

2013 – 3074 – 66 - 0210238244

En aquest ingrés ÉS IMPRESCINDIBLE indicar:

nom i cognom de l’alumne i
codi del curs

Una vegada feta la inscripció i realitzat el pagament, 
cal fer arribar a la Secretaria del Campus Terres de 
l’Ebre la següent documentació:

1. Full d’inscripció
2. Resguard de pagament
3. Beneficiaris de descomptes: document que 

ho acrediti, és a dir:
· Becaris: credencial.
· Matrícula més d’1 curs: Full d’inscripció 

de tots els cursos.

Podeu fer arribar la documentació escanejada al 
correu cte.uete@urv.cat

Beques i ajuts
Els alumnes que es matriculin a qualsevol curs de la 
Universitat d’Estiu de la URV poden beneficiar-se de 
diferents tipus d’ajuts:
1. Becaris: La Universitat d’estiu finança el 50% 
dels cursos en que es matriculi l’alumne sempre que 
acrediti documentalment la seva condició de becari/
ària al curs 2013-2014 ja sigui pel MEC, per la CIRIT, 
de col·laboració amb la URV o de col·laboració en 
departament o altres beques oficials per als estudiants 
de 3r cicle.
2. Alumnes que es matriculin de més d’un curs:
Primer curs matriculat: 100% de l’import de la taula 
de preus de matrícula.
A partir del segon curs i endavant: 10% de descompte 
de la taula de preus de matrícula.
3. Beca CELiR:
La Càtedra d’Economia Local i Regional becarà als 
estudiants matriculats al curs prèvia sol·licitud.

Acreditacions d’estadis
Els certificats d’aprofitament de la Universitat d’estiu 
de la URV són vàlids per a l’acreditació d’estadis 
(sexennis), d’acord amb l’Ordre de 4 de novembre 
de 1994 sobre procediments de reconeixement 
dels estadis de promoció als funcionaris de carrera 
docents no universitaris.
Per a més informació, adreceu-vos al departament 
d’Educació, al telèfon 977 448 711

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
CAMPUS TERRES DE L’EBRE

Avda. Remolins, 13-15. 43500 Tortosa
Telèfons: 977464030 // 977464032

Fax: 977464025
A/e: cte@urv.cat

Col·laboren:



COORDINACIÓ:
Juan Antonio Duro , director Càtedra Economia Local i 
Regional, URV
Agustí Segarra, director Càtedra per al Foment de la 
Innovació Empresarial, URV
Pere Segarra, director Càtedra sobre el Foment de 
l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses, URV

DATES:
Del 30 de juny al 4 de juliol de 2014

DURADA: 25 hores

LLOC:
Campus de les Terres de l’Ebre de la URV, Tortosa

SUPORT: Ajuntament de Tortosa
 Diputació de Tarragona
 Càtedra d’Economia Local i Regional
 Càtedra per al Foment de la Innovació 
 Empresarial
 Càtedra sobre el Foment de
 l’Emprenedoria i la creació d’empreses

DESTINATARIS:
El curs està adreçat a estudiants de darrers cursos de 
economia, empresa i enginyeria amb perfil d’organització 
i també a emprenedors, futurs emprenedors i quadres 
tècnics de les empreses.

OBJECTIUS:
El curs pretén fixar els conceptes bàsics de l’emprenedoria 
i la innovació. A partir d’aquest marc teòric els relaciona 
amb l’impacte sobre el territori que els acull. El curs 
conté un vessant pràctic amb experiències, un taller i un 
petit projecte final realitzat pels alumnes.

PROGRAMA

Dilluns 30 de juny
8.45-9.00 h Recepció, lliurament de documentació i 

presentació del curs
 Juan Antonio Duro, Agustí Segarra i Pere 

Segarra, directors del curs
 Xavier Farré, sotsdirector del Campus de les 

Terres de l’Ebre (URV)

9.00-11.30 h “Què cal saber per crear una empresa I”
 Pere Segarra, director Càtedra sobre el 

Foment de l’Emprenedoria i la Creació 
d’Empreses

11.30-12.00 h Descans

12.00-14.30 h “Què cal saber per crear una empresa II”
 Pere Segarra, director Càtedra sobre el 

Foment de l’Emprenedoria i la Creació 
d’Empreses

Dimarts 1 de juliol
9.00-11.30 h “La innovació a les petites empreses”
 Mercedes Teruel, professora agregada del 

Departament d’Economia de la URV

11.30-12.00 h Descans

12.00-14.30 h “Les patents a les Terres de l’Ebre”
 Agustí Segarra, director Càtedra per al 

Foment de la Innovació Empresarial

Dimecres 2 de juliol
9.00-12.00 h “A les Terres de l’Ebre s’hi poden fer 

bons negocis: El joc dels negocis”
 Eduard Petreñas, emprenedor expert, 

mentor d’emprenedors, assessor 
d’empreses i organitzacions, consultor 
del Consell Superior de Cambres de 
Comerç, creador del Joc dels Negocis, 
del Business Host i del model P3 de 
negocis.

12.00-12.15 h Descans

12.15-14.15 h Taula rodona: “Experiències 
d’emprenedoria en un territori”

 Moderador: Juan Antonio Duro, director 
Càtedra Economia Local i Regional, URV

Dijous 3 de juliol
9.00-12.00 h “A les Terres de l’Ebre s’hi poden fer 

bons negocis: desenvolupa negocis, 
Bussines Host”

 Eduard Petreñas, emprenedor expert, 
mentor d’emprenedors, assessor 
d’empreses i organitzacions, consultor 
del Consell Superior de Cambres de 
Comerç, creador del Joc dels Negocis, 
del Business Host i del model P3 de 
negocis.

12.00-12.15 h Descans

12.15-14.15 h Taula rodona : “Experiències d’innovació 
en un territori”

 Moderador: Xavier Farré, sotsdirector del 
Campus de les Terres de l’Ebre, URV

Divendres 4 de juliol
9.00-14.00 h Taller virtual. Disseny d’una experiència 

relacionada amb el programa del curs.


