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MÉS ENLLÀ
DE LA PÒLISSA
DE CRÈDIT:
FONTS DE
FINANÇAMENT PER
L’EMPRENEDORIA
SOCIAL
Ens trobem a un moment en el que un nou corrent
emprenedor emergeix amb força: l’Emprenedoria Social.
Apareix com a resposta a la situació actual en la qual
estan sorgint importants reptes i necessitats socials,
alguns nous i altres no tan nous, encara que de major
envergadura, com a conseqüència dels canvis socials
i de la crisi de l’estat del benestar.
L’emprenedoria social és un corrent integrat per persones
que tenen inquietuds davant dels nous reptes socials i
que utilitzen estratègies empresarials que concilien
l’enfocament econòmic amb els reptes socials i mediambientals que aborden.
Les persones emprenedores socials requereixen, com
qualsevol iniciativa emprenedora, recursos financers per
a iniciar la seva activitat o per a fer-la créixer. Responent
a aquesta necessitat, i donada la escassa oferta de
productes financers específics pel finançament de
l’emprenedoria social, organitzem aquesta Jornada, per
conèixer experiències concretes de finançament
d’emprenedors socials, escoltant directament els
seus protagonistes.
Aquesta Segona Jornada pel Finançament de
l’Emprenedoria Social s’emmarca entre les activitats del
Programa @EmprenSocial, que promou la Generalitat
de Catalunya amb el suport del Fons Social Europeu i
amb la col·laboració de vint-i-tres entitats i institucions
que fomenten aquest nou corrent emprenedor.

Lloc:
Casa Asia
Avinguda Diagonal, 373 08008 Barcelona
Horari:
8 d’octubre de 2012
Acreditacions a partir de les 9:00h

www.emprenedoriasocial.cat/jfinanemprensoc
#emprenedoriasocial
@EmprenSocial
Emprenedoria Social a Catalunya

Unió Europea
Fons social europeu
L'FSE inverteix en el teu futur
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ACTIVITATS
9:30-10:00h

Benvinguda i Introducció a
la Jornada

Xavier López, Director General d'Economia Social i Cooperativa
i Treball Autònom.

10:00-10:45h

“Invertir en empreses socials”

Javier Martín Cavanna, Director Ejecutivo de la Fundación
Compromiso Empresarial y Editor de la revista Compromiso
Empresarial.

Pausa
11:15-12:45h

“Fem néixer iniciatives
d’emprenedoria social”
Taula d’experiències
Moderada per Jordi Garcia, d’Alumni UB

“Crèdit per començar l’activitat”
Acció Solidària Contra l’Atur amb Victor Maeso, de mBici.

“Aportació a capital social”
Gijsbert Huijink, de SOM Energia.

“Préstec sense avals”
COOP57 amb Modest Soy, de Foresterra.

“Una experiència de crowfunding”
Verkami.

“Préstec per a joves emprenedors”
ENISA.

12:45-14:00h

“Fem créixer les empreses
socials”

“Préstec per créixer”
Momentum Project, de BBVA amb Marcos Resano,
de Fundació Dau.

Taula d’experiències
Moderada per Inés Alegre, de IESE

“Finançar projectes socials”
TRIODOS Bank amb Ignasi Parody, de TriniJove.

“Venture Philantropy: el capital risc social”
Fons CREAS amb José Luis Montes, de WikiHapiness.

“Avals per desenvolupar activitat”
Línia Emprèn línia de finançament d’autònoms i comerços.
amb Silvia Sabrià Mestras, de Tick Translations.
Línia d’avals per empreses d’economia cooperativa, Avalis SGR
amb Pepa Múñoz, del Grup TEB Cooperativa.

“Business Angels”
Business Angels Network de Catalunya.

14:00-14:15h

Cloenda

Maravillas Rojo, Coordinadora del Programa @EmprenSocial,
Departament Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya.

