
Premi al millor Treball de Fi de Grau de 
cooperativisme de la URV 

 

Convocatòria 2016 

 

La Fundació Roca i Galès i la Càtedra d’Emprenedoria i de Creació d’Empreses de la URV 
organitzen el Premi al Millor Treball de Fi de Grau relacionat amb el món cooperatiu, per a 
estudiants de la URV de les Facultats d’Economia i Empresa i de Ciències Jurídiques. 

Si voleu realitzar el teu Treball de Fi de Grau sobre una temàtica relacionada amb 
cooperativisme (de qualsevol tipus), participareu en un concurs en el que podreu guanyar 
500 euros. 

Aquest concurs es desenvoluparà de la manera següent: 

a) A l’escollir el vostre tema per al TFG, cal que indiqueu al/la professor/a 
coordinador/a de l’assignatura el tema que voleu treballar (relacionat amb 
l’àmbit cooperatiu) i la vostra voluntat de participar en el concurs. 
 

b) El desenvolupament del TFG es farà següent la normativa que cada facultat 
tingui establerta. 
 

c) En el moment del lliurar el treball final, presentareu dues copies addicionals a la 
Càtedra d’Emprenedoria i Creació d’Empresa. 
 

d) El dia de la defensa del vostre TFG, podran assistir a la presentació, en qualitat 
d’observadors, un representant de cadascuna de les institucions que atorguen el 
premi. 
 

e) Posteriorment a les presentacions i lliurament dels TFG es reunirà una comissió 
formada per dos membres de cadascuna de les dues institucions atorgants del 
premi, més un representant de les facultats respectives i designaran el treball 
guanyador en base als següents criteris: 

- Coneixement del mon cooperatiu 
- Innovació en l’àmbit de la cooperació 
- Viabilitat del projecte 
- Capacitat de lideratge del projecte 

f) Els projectes guanyadors rebran els premis següents: 

- 1er premi: una dotació econòmica de 500 euros, una subscripció anual 
gratuïta a la Revista Cooperació Catalana i un exemplar de les dues 
últimes biografies de cooperativistes editades per la FRG. 

- 2on i 3r premis: una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació 
Catalana i un exemplar de les dues últimes biografies editades per la 
FRG. 

 

Si teniu dubtes podeu contactar amb la Càtedra d’Emprenedoria: 
 
Mail: emprenedoria@urv.cat 
Tel.: 977759826 
 


