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L’emprenedoria té un paper important en
el context socioeconòmic actual. És ne-
cessària per crear ocupació, per créixer i
fa ser més competitius. La Universitat
compta des de 2006 amb la Càtedra d’Em-
prenedoria i Creació d’Empreses i el Cen-
tre de Transferència de Tecnologia i Inno-
vació (CTTi–FURV). Actualment la situa-
ció socioeconòmica ha fet palesa la
necessitat d’unir esforços entre totes les
institucions i agents del territori per com-
partir el mateix objectiu. Per tot això s’ha
creat URV Emprèn.

Aquesta xarxa és el punt de partida
per fer possible unmarc d’actuacions co-
ordinat de les institucions que treballen
per impulsar l’emprenedoria a Tarragona
i les actuacions estan obertes al conjunt
del territori. Els seus objectius són:

– Posar a l’abast la informació i suport
necessari per desenvolupar l’esperit em-
prenedor, la formació per emprendre, i la
tutela per crear i posar en mercat la se-
va empresa.

– Oferir un servei integral a l’emprene-
dor de la demarcació, des de l’inici de la
motivació d’emprendre fins a la consoli-
dació i creixement de la seva empresa.

– Adequar el programa a emprenedors,
investigadors i empreses (sobretot les
PIME).

– Aplicar unmodel coordinat entre uni-
versitat, entitats i empreses.

– Revertir els resultats de les seves
actuacions de recerca i docència al terri-
tori i les seves institucions.

– Participar en els programes dinamit-
zadors de la Generalitat de Catalunya que
vol contribuir al creixement i consolida-
ció de les empreses.

Per tal d’aconseguir millorar la cultura
emprenedora al territori i donar el suport
necessari als emprenedors,URV Emprèn
actua en quatre línies estratègiques: Sen-
sibilització, Assessorament, Formació i
Recerca i divulgació.

L’emprenedor que entra en contacte
amb URV Emprèn per culminar el seu pro-
jecte personal i empresarial, desenvolu-
pa un procés evolutiu. En una primera fa-
se,que denominem ‘Sigues emprenedor’,
cal entendre i assumir el significat i el pa-
per. A partir d’aquí es podrà passar en
una segona etapa, el ‘Desenvolupament
de projectes emprenedors’, en què es
concretarà el projecte abans de posar-lo
en pràctica. És la tercera fase el ‘Taller de
llançament’, quan els projectes s’han de
concretar, i donar pas a l’etapa final, la ‘Fa-
se de progrés i creixement’.

URV Emprèn disposa de programes es-
pecífics per acompanyar l’emprenedor du-

rant cada fase, minimitzant les retirades
i els fracassos.

Dins el programa de sensibilització per
a l’emprenedor bàsic hi ha el cicle de con-
ferències ‘Dimarts emprenedors’. Es trac-
ta de 15 conferències anuals pels em-
prenedors del territori realitzades en col·la-
boració amb diferents institucions. Una
segona iniciativa és el ‘Club de l’empre-
nedor’, que organitza dinars mensuals i
també un Fòrum d’emprenedors a través
de les xarxes socials. Finalment en aquest
àmbit s’organitzen taules rodones de bo-

nes pràctiques d’emprenedoria i jorna-
des com el Dia de l’Emprenedor del Sud
de Catalunya.

Entre els programes de formació, hi ha
un mòdul ‘Bàsic exprés’ de 8 hores so-
bre què cal saber per crear una empresa.
Un segon mòdul ‘Bàsic intensiu’, de 30
hores, és un curs de creació d’‘start-up’,
i finalment un curs extensiu de 40 hores
dirigit a ‘spin-off’, ‘start-up’ i PIME sobre
consolidació d’empreses.

L’oferta es completa amb seminaris
d’especialització per a emprenedors, en
mòduls de 4 hores sobre temes com:
L’empresa creativa, Emprenedoria soci-
al, Emprenedoria internacional, Finança-
ment d’‘start-up’, Escola d’inversors, Fis-
calitat per a emprenedors, L’emprenedor
i la direcció d’equips humans o Màrque-
ting i comercialització per a ‘start-up’.

La URV sempre ha mantingut un com-
promís amb el territori que l’ha portat a
donar resposta a la necessitat de fomen-
tar l’emprenedoria i la creació d’empreses.
Per això els qui estudien a la URV han de
conèixer que,a banda d’ocupar-se en una
empresa,poden crear i gaudir dels seu pro-
jecte personal. Però, per una altra part,
no es pot concebre l’activitat emprene-
dora sense una connexió amb el territo-
ri. Aquest és el sentit de URV Emprèn.
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