
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  

                                                                                                                                  

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2023 
 Fem  EMPRENEDORIA  

Com les persones emprenedores i les 
microempreses poden trobar finançament per 

a nous projectes 
 

Adreçat a 

o Persones emprenedores i microempreses que requereixen un coneixement de les característiques i usos 
de les diferents alternatives de finançament i productes al seu abast; i dels criteris que entitats i persones 
que poden finançar-lo tindran en compte en valorar la seva sol·licitud. 
 

Objectius  

o La finalitat és orientar per iniciar la recerca de finançament en la primera fase del projecte. 
 

Metodologia  

La metodologia de treball serà participativa. Es combinaran les exposicions teòriques i els exemples pràctics. Es 
fomentarà també l’aprenentatge col·laboratiu a través de casos i aportacions de les persones participants.  
 

Continguts  

o Les necessitats de finançament. 
o Inversió i finançament al llarg del procés de creació i creixement. 
o Alternatives de finançament per a cada tipologia de petites empreses. 
o Finançament en la fase de creació: autofinançament, entitats sòcies, microcrèdits prems, subvencions. 
o Avals. 
o Finançament per l’arrencada del projecte: capital `llavor´, finançament bancari, crowdfunding, 

persones inversores, sinergies. 
o Finançament en fase de creixement inicial: Business Angel, productes bancaris específics. 
o Què busquen els diferents tipus de persones inversores dels projectes on invertir. Com aconseguir 

generar-los interès. 
o Trobar el finançament possible segons les característiques de l’operació (ús del catàleg FIBUS). 
o       Els fons Next Generation. Són accessibles per a la microempresa i les persones emprenedores? 
o       Tres casos diferents de recerca i tancament del finançament necessari. 

 
 

Data  

Dimarts 28 de març 2023 de 10 a 14h  
 
 

✓ La sessió formativa serà impartida per Pere Segarra Roca ( Elisabet Bach Consultoria )  
 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  

                                                                                                                                  

 

Més informació i inscripcions 

• Per participar cal fer la inscripció a l’enllaç  
o Inscripció 

• La sessió informativa s’impartirà a les instal·lacions del Servei de promoció econòmica al Centre Àgora, 
a la Pl.  Àgora, 1 de Vilafranca del Penedès (Polígon Domenys II).  
 

• Més informació:  Telèfon   93 817 11 69   /  web   https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSacu-9ws8_SR8vwRLqmj7J6UnVMTMqPWBTX2DwLHY06kGJg/viewform
https://promocioeconomica.vilafranca.cat/

