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Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la creació de la Càtedra 
d’Economia Local i Regional al campus Terres de l’Ebre 

 

CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL 
Té com a missió fomentar el coneixement sobre l’economia local i regional, sobretot la de les 

Terres de l’Ebre, el territori i el teixit productiu, a partir d’un enfocament multidisciplinari per mitjà 
d’accions de formació, recerca, transferència tecnològica i divulgació. 

 

PARTS DEL CONVENI:  

•  URV 

•  Diputació de Tarragona (Organisme Autònom de Desenvolupament Local) 

•  Ajuntament de Tortosa 

 

DURADA DEL CONVENI:     

• 5 anys 

 

APORTACIONS ECONÒMIQUES:  

• URV: cost de la direcció de la càtedra (10.000 €), despeses generals i de suport  

• Diputació de Tarragona (Organisme Autònom de Desenvolupament Local):  20.000 €/any 

• Ajuntament de Tortosa: 20.000 €/any 

 

OBJECTIUS DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL 

• Donar suport a la formació superior especialitzada en l’àmbit econòmic i empresarial. 

• Difondre el coneixement sobre l’economia local i regional, sobretot la de les Terres de l’Ebre 
(articles premsa, participació jornades, seminaris, etc.). 

• Impulsar els treballs de recerca centrats en l’anàlisi de l’economia local i regional, 
fonamentalment la de les Terres de l’Ebre, del territori o dels sectors productius. 

• Proporcionar serveis de transferència tecnològica en l’àmbit de l’anàlisi de l’economia de les 
Terres de l’Ebre a partir d’un enfocament multidisciplinari.  

 

ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL 
Les activitats de la càtedra s’articulen principalment al voltant dels quatre àmbits següents: 

formació, divulgació, recerca i transferència. 
• Formació: Donar suport a les activitats que contribueixin a millorar la formació dels agents 

econòmics del territori, centrades en accions de formació superior en l’àmbit econòmic i 
empresarial. 

• Divulgació: Activitats orientades a divulgar temes relacionats amb l’economia local i regional, 
sobretot la de les Terres de l’Ebre (jornades, cicles de conferències adreçats a públics específics). 

• Recerca: Donar suport a la recerca centrada en l'anàlisi de l’economia local i regional, 
especialment la de les Terres de l’Ebre i de les empreses que permetin un avenç en el nostre 
coneixement. 

• Transferència: Col·laborar amb tots els agents del territori que comparteixin la voluntat de 
conèixer l’economia del territori i el funcionament com a mitjà per prendre decisions 
estratègiques.  

 


