Finançament alternatiu
Actualment ens trobem amb certa confusió sobre qüestions de “finançament”,
provocada per l’excés d’informació o bé al contrari, per falta d’informació de
qualitat. La sessió “Finançament Alternatiu” té com a objectiu principal facilitar a les
persones interessades l’accés a aquest tipus de continguts. Es tracta d’una sessió
destinada tant a persones emprenedores com empreses, prescriptors públics o
privats, i ciutadania en general, interessades en conèixer gran part de l’oferta de
finançament alternatiu existent d’una forma ràpida, senzilla i eficient, de manera
que en només dos o tres hores puguin entendre clarament quina oferta hi ha, així
com la possibilitat de fer els contactes que els hi interessin.

Programa:
14 de juny 2017
09.30 a 10:00h Acreditacions
10.00 a 10:15h Benvinguda i presentació
Sr. José Ángel Carcelén Luján, Conseller de Desenvolupament
Econòmic del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
amb la
moderació del Sr. Andrés Andrés, de l’Ateneu Cooperatiu del Baix
Llobregat.
10.15 a 10:45h Ajuts i finançament públic per a l’economia social a la
Generalitat.
Sr. Àlex Llovet Térmens, Cap de Secció d'Iniciatives per al Treball,
Servei d’Entitats d’Economia Social i Autoempresa, Generalitat de
Catalunya. Ajuts per a la incorporació de persones sòcies a
cooperatives i societats laborals. Línies de finançament: Línia
d’Economia Social, AVALIS i Capitalcoop.
10.45 a 11:15h Eines de finançament alternatiu. Del Crowdfundig i el
Crowdlending als préstecs participatius.
Sra. Rocío Flor, Cap de Finançament Innovació d’ACC1Ó.
Crowdfunding, Fons de capital risc i Xarxes d’Inversors privats
amb finalitat social, programes acceleració i ajuts europeus.
11:15 a 11:45h Recursos, eines i productes financers a disposició dels
projectes Cooperatius.
Sra Joana Gòmez, Fundació Seira i Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya.
11:45 a 12:15h Que ens ofereix la Banca Ètica?

Triodos Bank.
12:15 12:45h

Pot ser la moneda social un instrument de finançament
alternatiu? L’experiència de Santa Coloma de Gramanet.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet.

12:45 13:15h

Taula rodona, cloenda de la sessió i sessió de networking
posterior
Possibles assistents de la fila zero: Coop 57, Fiare. Goteo. Ulule,
Verkami, Associació Solidària contra l’Atur (ASCA).

Nota: Aquest programa pot tenir modificacions.

Lloc i data
14 de juny a les 9:30h
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Parc Torreblanca, Crta. N-340 Pk. 1249
08980 Sant Feliu de Llobregat
Aparcament gratuït. Línies de busos i tramvia a 100 metres.
Estació de tren de Sant Feliu de Llobregat (10 minuts a peu).
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