FINANCES, INNOVACIÓ I CREACIÓ
D’EMPRESES: EL PAPER DE LES
INSTITUCIONS FINANCERES

FACULTAT
DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES
I EMPRESARIALS
Universitat Rovira i Virgili

Dia
23 de setembre de 2010
Horari
A les 18.00 h
Lloc
Aula Magna de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Avinguda de la Universitat, s/n, Reus
Informació
Informació a les pàgines web
http://www.urv.es/catedres/innovacio_empresarial/
http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/index.html
Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic a la
Càtedra URV-Empresa sobre emprenedoria i creació d’empreses
Telèfon: 977 759 826 o Correu electrònic: emprenedoria@urv.cat
Per telèfon o correu electrònic a la Càtedra Universitat-Empresa
per al Foment de la Innovació Empresarial
Telèfon: 977 758 905 o Correu electrònic: innovacio.empresa@urv.cat
Inscripció gratuïta. Places limitades.
Es confirma l’admissió per correu electrònic.

Organitza:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses
Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial

Finances, Innovació
i Creació d’Empreses:
el Paper de les
Institucions Financeres
23 de setembre de 2010

Finances, Innovació
i Creació d’Empreses:
el Paper de les
Institucions Financeres

A qui es dirigeix?
Aquesta jornada es dirigeix als empresaris de les nostres
comarques, als emprenedors, a les noves iniciatives de base
tecnològica, als gestors i tècnics i, en general, a tothom que
estigui interessat en el finançament de l’activitat empresarial.

Programa
18.00 - 18.30 h

Presentació de la Jornada
La recuperació del circuit del crèdit i, en particular,
el crèdit adreçat a les empreses serà un factor clau durant
l’exercici 2010. En aquest terreny, les institucions financeres
i sobretot l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) han de jugar un
paper molt important. Aquestes consideracions cobren un
major relleu en un territori com ara el Camp de Tarragona,
on conviuen un grup de grans corporacions industrials amb
un teixit format per petites i mitjanes empreses locals. És un
sistema productiu de caràcter dual que es caracteritza pel seu
dinamisme i que alhora, està demostrant una gran capacitat
per sortir de la crisi internacional.
Ara bé, tot i que al Camp de Tarragona i a les Terres de
l’Ebre el ritme de creixement registrat en els darrers deu
anys ha superat amb escreix el registrat pel conjunt del país,
el nostre teixit empresarial s’enfronta al repte de fer una
aposta ferma pel canvi del model productiu. Per això, ara el
principal repte del territori és facilitar l’entorn adient per a la
creació d’empreses d’alt contingut tecnològic i, per altra banda,
facilitar que les empreses locals siguin capaces d’innovar en els
productes, els processos productius i la gestió dels recursos.
Per això en aquesta jornada la Càtedra sobre el Foment de
l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses, la Càtedra sobre
el Foment de la Innovació Empresarial i la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV us conviden
a participar i debatre sobre el paper de les entitats financeres
en la creació de nous projectes emprenedors i en el foment del
nombre i la qualitat de les empreses innovadores.

Il·lm. Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona
Sr. F. Xavier Grau, rector magfc. de la URV
Dra. Glòria Barberà, degana de la FCEE

18.30 a 19.15 h

“Conferència: El paper de l’ICO en el finançament dels
projectes empresarials”
Sr. José María Ayala Vargas, presidente del Instituto de Crédito Oficial
PRESENTADOR:

Sr. Agustí Segarra, director de la Càtedra per al foment de la Innovació

19.15 a 19.45 h COFFEE BREAK
19.45 a 21.15 h
Taula rodona

“Finances, creació d’empreses i foment
de la innovació”
Sr. Àngel Cunillera, president del grup Big Drum S.L. i de Reus
Capital de Negocis

Sr. Josep Parareda, director de l’Àrea de Banca Pymes de la

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Sr. Joan Mª Diu, responsable del Viver d’Empreses de l’Ajuntament de El Vendrell
Sra. Emma Gorgori,, enginyering Project del Grupo Castilla
MODERADOR:

Sr. Pere Segarra, director de la Càtedra per al Foment de l’Emprenedoria

