ANTENA DEL CONEIXEMENT

ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV CAMPUS EXTENS DE REUS



TALLERS D’INNOVACIÓ I D’EMPRENEDORIA
Calendari: dijous 9, 16 i 23 maig.
9 maig: Agustí Segarra, catedràtic del
Departament d’Economia de la URV i director de la
Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, amb la
sessió «Innovació i entorn d’empresa».
16 maig: Pere Segarra, professor del Departament de Gestió
d’Empreses de la URV i director de la Càtedra sobre el Foment
de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses, amb la sessió
«Creació d’empreses i creixement».
23 de maig: Pere Segarra i Mercedes Teruel, professora
del Departament d’Economia de la URV, amb la sessió «Plans
d’empresa i projectes d’innovació».
Horari: de 16 a 20 h. Al Centre de Lectura Reus, a la sala de
projeccions, i la Cambra de Comerç. Curs gratuït. Places limitades.
Ho organitza: Antena del Coneixement de la URV i Centre de
Lectura, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus.
Per a més informació: Centre de Lectura de Reus (secretaria@
centrelectura.cat).
1a sessió: Innovació i entorn de l’empresa. Què és la innovació?
La importància dels factors territorials i tecnològics.
2a sessió: Creació d’empreses i creixement. Competències de
l’emprenedor. La creació de l’empresa.
3a sessió: Plans d’empresa i projectes d’innovació. Projecte
d’I+D i d’innovació Què es un projecte d’innovació? Etapes
d’un projecte d’innovació. Suport a la innovació: subvencions i
préstecs. Elaboració d’un projecte d’innovació.

PROGRAMACIÓ DE PRIMAVERA DEL CAMPUS EXTENS
ANTENA DEL CONEIXEMENT A REUS
Divendres 12 d’abril, a les 19 h, a la sala d’actes: Trobada
de Traductors: «Aspectes generals de la traducció», a càrrec de
Joaquim Mallafrè Gavaldà.
Dissabte 13 d’abril, a les 10.30 h, a la sala d’actes: Trobada
de Traductors: «El lèxic dels poemes de John Keats, traduït per
Marià Manent» a càrrec de Maria Eugènia Perea.
Dilluns 6 de maig, a les 19.30 h, a la sala d’actes:
conferència «El dret marítim català: aproximació a la seva
història», a càrrec d’Anton Jordà, professor de la Facultat de
Jurídiques i membre del grup de recerca interuniversitari del
dret català.
Dilluns 13 de maig, a les 19.30 h, a la sala d’actes: cicle
Moments de la nostra història. Conferència «1913-2013 cent
anys de centrals elèctriques al Pirineu», a càrrec d’Andreu Valls
Grau.
Dilluns 3 de juny, a les 19.30 h, a la sala d’actes: cicle 75è
aniversari de la Guerra Civil. Conferència «L’ocupació de Reus
i els catalans “nacionales”», a càrrec del Dr. Joan M. Thomàs,
professor d’Història Contemporània de la URV.

