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Més de 200 persones van parti-
cipar en la primera edició del Dia
de l'Emprenedoria del Sud de
Catalunya, que va tenir lloc el 29
de maig passat al Vendrell.
Aquesta jornada es va plantejar
per al col·lectiu empresarial i
emprenedor, i tenia la finalitat de
tractar aspectes rellevants i d'in-
terès per a les persones emprene-
dores, empresàries i properes al
món de l'empresa.  

La conferència inaugural, que
es titulava "10 claus imprescindi-

bles per emprendre", va anar a
càrrec de Javier Megías, assessor
d'empreses emergents en el dis-
seny i execució dels models de
negoci. Megías va explicar als
assistents, només començar, que
nou de cada deu empreses emer-
gents fracassen, almenys  d'entra-
da. Aquesta sentència li va servir
per argumentar què s'ha de fer
per tirar endavant un negoci, i
com s'han d'afrontar riscos i fra-
cassos. 

A partir d'aquesta xerrada, es va
dur a terme una jornada en què
es van combinar ponències i
debats, tallers d'habilitats empre-
nedores, casos de bones pràcti-
ques, jornades de treball i activi-
tats lúdiques. També es va orga-
nitzar un mercat, un espai a l'en-
torn de l'auditori on es va presen-
tar una àmplia oferta d'informació

sobre serveis d'utilitat per als
emprenedors de les comarques
tarragonines.

Aquesta és la primera jornada

que es convoca amb la implicació
de les diferents entitats de les
comarques de Tarragona dedica-
des a l'emprenedoria, que han
decidit coordinar esforços i siner-
gies. 

A iniciativa de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) a través de
la plataforma URV Emprèn (que
incorpora l'activitat d'emprenedo-
ria de la Càtedra sobre el Foment
de l'Emprenedoria i la Creació
d'Empreses i el Centre de
Transferència de Tecnologia i
Innovació (CTTi) de la FURV) i
amb el suport d'institucions i enti-
tats com la Diputació de
Tarragona, ajuntaments, consells
comarcals, cambres de comerç,
les patronals CEPTA i PIMEC, i els
quinze vivers d'empreses munici-
pals de la demarcació, a més d'or-
ganitzacions com SECOT i Jove

Cambra, s'ha coincidit en l'objec-
tiu de potenciar l'emprenedoria
en tots els àmbits. Aquest esdeve-
niment pretén convertir-se en un

espai d'informació, coneixements
i novetats i, sobretot, una oportu-
nitat per a la relació entre les
empreses. Es vol programar anual-
ment amb una ubicació rotatòria
arreu del territori. La primera edi-
ció s'ha dut a terme al Vendrell,
concretament a les instal·lacions
de l'Auditori Pau Casals i Vil·la
Casals, i amb el lideratge de
l'Ajuntament i la URV.   

Per al Vendrell, la primera edi-
ció del Dia de l'Emprenedoria del
Sud de Catalunya suposa un pas
endavant en l'organització del
Dia de l'Emprenedor que, des de
l'any 2009, du a terme el consis-
tori amb motiu de l'aniversari del
naixement de la Xarxa Empre-
nedora, un projecte municipal
orientat a fomentar la creació de
sinergies i la col·laboració entre
empreses.

El valor d’afrontar
el risc i el fracàs

La Universitat Rovira i Virgili té nou rector. El 3 de juny van prendre
possessió del càrrec Josep Anton Ferré, catedràtic de Mecànica de
Fluids al Departament d'Enginyeria Mecànica, i el seu equip, amb qui
va encapçalar la candidatura que el 13 de maig va guanyar les elec-
cions a rector celebrades a la Universitat. Ferré va ser escollit rector
amb un 53,97% de vots ponderats. L'altre candidat, el catedràtic de la
Facultat d'Economia Agustí Segarra, va obtenir el 46,03% dels vots pon-
derats. Josep Anton Ferré substitueix en el càrrec Francesc Xavier Grau,
rector de la Universitat des de l'any 2006. La durada del seu mandat
serà de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola
vegada. 

L'acte de presa de possessió es va celebrar al Paranimf de la
Universitat davant l'assistència d'unes 250 persones, i va ser presidit pel
conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell. 

L'equip que acompanyarà Ferré durant el seu mandat el formen Mario
Ruiz, secretari general; Josep Pallarès, vicerector de Política Acadèmica
i del Personal Docent i Investigador; Josep Manel Ricart, vicerector de
Política Científica i de Recerca; Montserrat Giralt, vicerectora
d'Avaluació de la Qualitat; Arantxa Capdevila, vicerectora de
Docència, Estudiants, Comunitat Universitària i Societat, i Miquel Àngel
Bové, vicerector de Transferència i innovació. Manuel Molina continua
al capdavant de la Gerència de la URV. 
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Josep Anton Ferré
pren possessió com a
nou rector de la URV

Josep Anton Ferré, durant l’acte de presa de possessió. URV Javier Megías, durant la conferència inaugural. URV 

Aquesta jornada per a
emprenedors

es vol programar cada
any amb una ubicació 

rotatòria arreu del
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