
 

 

  Comarques de L’URGELL i el PLA D’URGELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Què és?  
El programa RURAL 100 és un programa d’acompanyament integral personalitzat per als 

emprenedors/es que volen crear o fer créixer la seva empresa, basat en la innovació, l’assessorament 

estratègic, i l´ús de noves eines de generació de models de negoci potents . L’acompanyament es realitza 

en totes les etapes del desenvolupament de l’empresa, i inclou la tutoria i la formació en l’aplicació de les 

eines pròpies del programa, la gestió del finançament extern necessari i la orientació, si cal, cap a 

professionals que puguin assessorar en aspectes que no cobreix el programa.  

    En què es diferencia d’altres programes?  
RURAL 100 aplica eines i mètodes pràctics, intuïtius i d’aplicació immediata a les  micro i a les petites i 
mitjanes empreses  en entorns rurals. Eines com el canvas de Business Model Generation, i el mètode 
Lean Startup, que serveixen per generar models de negoci innovadors i amb potencial de creixement, 
s’han adaptat per ser aplicats amb èxit a les empreses de casa nostra.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si creus que et pot interessar, inscriu-te a la sessió de presentació del programa, on 

t’informarem amb detall del seu funcionament.   

Escull la que et vagi millor 

Lloc: CONSELL COMARCAL DE L’URGELL, C. AGODERS, 16 DE TÀRREGA 

Sessió 1                                Dimarts 02/06/2015             Hora  10 h     

Sessió 2                         Dimarts  02/06/2015             Hora   18.30 h    

Per inscriure’t pots fer-ho per correu electrònic a l’adreça promotur@urgell.cat  

indicant la sessió que prefereixes ( matí o tarda) o per telèfon al 973 500 707 

demanant per l’Àrea de Promoció Econòmica.  

 

 

   Moltes gràcies per la teva atenció! 
 

Promou:       Col·labora:    Executa 

                         

 A qui s’adreça?  
El projecte s’adreça a qualsevol persona que vulgui posar  en marxa una nova activitat empresarial o bé que, en 

una d’existent, vulgui obrir noves línies de negoci, fer un canvi estratègic, o  potenciar-la i fer-la créixer. Les 

empreses poden ser de qualsevol sector, l’únic requisit és l’ambició de l’emprenedor/a per impulsar-la i anar 

endavant! 

Nombre limitat de places(16) 

 On es desenvolupa?  
RURAL 100 és un programa impulsat i subvencionat per la Diputació de Lleida i GlobaLleida que s’està duent a terme 

al conjunt del territori de Lleida amb la col·laboració dels Consells Comarcals. Durant el 2015, es desenvoluparà a les 

comarques de la Noguera,  l’Urgell, el Pla d’Urgell, l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell.  


