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Reconeixement acadèmic:

RELACIÓ CURSOS UNIVERSITAT D’ESTIU URV - UETE 2011

TORTOSA

La reflexió ètica com a eina de millora de l’atenció sanitària-
assistencial (600453). Del 27 al 28 de juny, 15 hores

Inversió en productes i instruments financers (600454). Del
27 al 30 de juny, 15 hores

Logística, competitivitat empresarial i desenvolupament terri-
torial (600455). Del 28 al 29 de juny, 15 hores

Introducció al coneixement dels caves blancs catalans, “Els
Clàssics” (600456). Del 7 al 8 de juliol, 15 hores

La consciència del cos (600457). Del 4 al 8 de juliol, 20 hores

SANT CARLES DE LA RÀPITA

Monitorització ambiental i sanitària dels sistemes aquàtics
(600458). De l’11 al 12 de juliol, 15 hores

FLIX

Integració de les TIC a la pràctica docent, aplicacions i expe-
riències emprant programari lliure (600459). Del 30 de juny
al 2 de juliol, 15 hores

JESÚS

Dones ebrenques i literatura (600460). Del 18 al 20 de juliol,
15 hores

Patrocina:

MATRÍCULA

Període de matrícula: des del 3 de maig fins a 10 dies abans
de l’inici de cada curs, sempre i quan hi hagi places
vacants.

Sistema de matrícula:

• Via Internet: des de la pàgina web de la URV:

http://www.urv.cat

• De manera presencial:

A la secretaria del Campus de les 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 :

2073 0074 36 0110238248

En aquest ingrés ÉS IMPRESCINDIBLE indicar: nom i
cognom de l’alumne i codi del curs.

Si us matriculeu en més d’un curs, cal que realitzeu ingres-
sos diferents per cadascun d’ells.

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

1. Full d’inscripció

2. Resguard del pagament.

3. Beneficiaris de descomptes: document que ho acredi-
ti, és a dir:

• Becaris: Credencial.

• Matrícula més d’1 curs: Full d’inscripció de tots els
cursos.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
CAMPUS DE LES TERRES DE L’EBRE

C/Teodor González, 43 · 43500 Tortosa

Telèfons: 977 449747 // 977 449740
Fax: 977 445828

A/e: cte.uete@urv.cat

INFORMACIÓ
PREUS MATRÍCULA

CERTIFICAT APROFITAMENT CERTIFICAT ASSISTÈNCIA

92 € 70 €
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DIRECCIÓ I COORDINACIÓ:
Juan Antonio Duro, director Càtedra d’Economia Local i
Regional, URV

DATES: Del 28 al 29 de juny de 2011

DURADA: 15 hores

LLOC: Edifici Betània. Campus de les Terres de l’E-
bre, Tortosa

SUPORT: Càtedra d’Economia Local i Regional

DESTINATARIS: Persones amb les titulacions d’Econòmiques,
Empresarials i afins, professionals de l’àmbit
públic i privat.

OBJECTIUS: Reflexionar de manera estratègica sobre les
possibilitats del desenvolupament de les
activitats logístiques per fomentar la compe-
titivitat empresarial, el creixement econòmic
territorial i el canvi en el model productiu.
S’analitzaran casos d’altres indrets que pugu-
in servir com a referència per a la demarca-
ció de Tarragona. El curs s’adreça tant als
alumnes que cursen titulacions relacionades
amb l’economia i l’empresa, com a treballa-
dors, empresaris i administracions.

PROGRAMA

Dimarts 28 de juny

9 - 9.30 h Recepció, lliurament de material i presenta-
ció del curs
Juan Antonio Duro, director Càtedra d’Eco-
nomia Local i Regional
Xavier Farré, sotsdirector del Campus de les
Terres de l’Ebre

9.30 - 11.30 h “Els centres i les plataformes logístiques a
Catalunya”
Isidre Gavin, director de CIMALSA, Centres
Logístics de Catalunya, Generalitat de Cata-
lunya

11.30 - 12 h Descans

12 - 14 h “El sector de la logística i l’economia de
Tarragona”
Mercedes Teruel, professora del Departa-
ment d’Economia, URV

16 - 18 h “La logística al servei del desenvolupament
territorial: Barcelona”
Lluís Inglada, director de l’Àrea de Territori,
Infraestructures i Transport, Institut Cerdà

18 - 18.30 h Descans

18.30 - 20.30 h “El Port Tarragona com a equipament logístic
al servei del territori”
Pedro Bernal, cap del Departament Comer-
cial i Màrqueting, Port Tarragona

Dimecres 29 de juny

9.30 - 11.30 h “Canal de distribució i gestió de logística”
Pere Calviño, professor UPF i director
Comercial Nacional Natur-Import

11.30 - 12 h Descans

12 - 14 h “Logística i empresa a les Terres de l’Ebre:
Miquel Alimentació”
Xavier Merino, director de Logística Miquel
Alimentació Grup

16 - 18 h “Logística i territori: el cas de Piacenza”
Paolo Rizzi, professor Universitat Catòlica de
Piacenza (Itàlia) i director del Laboratori d’E-
conomia Local

18 - 19 h Conclusions finals

Beques i ajuts

Els alumnes que es matriculin a qualsevol curs de la Univer-
sitat d’Estiu a les Terres de l’Ebre poden beneficiar-se de dife-
rents tipus d’ajuts:

1. Becaris: La Universitat d’Estiu finança el 50% dels cur-
sos en que es matriculi l’alumne sempre que acrediti
documentalment la seva condició de becari/ària al curs
2010-2011 ja sigui pel MEC, per la CIRIT, de col·labo-
ració 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: A partir del
segon curs matriculat s’aplicarà un 10% de descompte
sobre el preu del curs.

3. Beques dels Consells Comarcals: Cada Consell Comarcal
subvencionarà una part de la matrícula als estudiants uni-
versitaris de la seva comarca que es matriculin a qualse-
vol dels cursos de la Universitat d’Estiu URV-UETE.

Informació a: • Baix Ebre: 977 445 308
• Terra Alta: 977 420 018
• Montsià: 977 704 371
• Ribera d’Ebre: 977 401 851

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’a-
cord amb l’Ordre de 4 de novembre de 1994 sobre procedi-
ments de reconeixement dels estadis de promoció als fun-
cionaris de carrera docents no universitaris.

Per a més informació, adreceu-vos al departament d’educa-
ció, al telèfon 977 448 711
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