
JORNADES DE FOMENT DE L’EMPRENEDORIA: EMPRÈN! 
Com presentar el teu projecte empresarial per 
obtenir finançament privat?
Programa d’estratègies d’inversió en empreses

Objectius

L’objectiu principal d’aquestes sessions és donar al emprenedors una sèrie d’eines i procediments ope-
ratius necessaris per familiaritzar-se amb un procés d’inversió en una pime. Alhora, aquestes sessions 
serviran de plataforma de networking on s’intercanviaran experiències entre emprenedors.

Emprenedors amb marcat perfil tècnic que vulguin capacitar-se per afrontar un procés d’inversió en pimes. 
Assistència esperada: 5- 10 emprenedors

Assistents
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Sessió 1. “PARLANT AMB ELS ÀNGELS”
Data: 20 juny, 10.00 a 13:00. Sala Polivalent. Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB

Durant la 1era part, es farà una exposició introductòria sobre els Business Angels. A la 
segona part s’explicaran aspectes crítics en el procés d’inversió. Al final de la sessió es 
demanarà als assistents preparar un “elevator pitch” dels seus projectes per la propera 
sessió.

Continguts:
·  Què és un business angel? Concepte i característiques
·  Tipus de business angels i el seu paper
·  Aspectes crítics en la negociació
·  Aspectes a considerar en l’anàlisi d’un projecte
·  Presentació i guió del pla d’Empresa

Ponents:
·  Albert Colomer, Director de la Xarxa BANC
·  Àlex d’Espona, Coordinador de BANC
·  Carlos Guallarte, Director Càtedra Bancaja Joves Emprenedors UAB

Sessió 2. “TAULA RODONA: ELS PROCESSOS D’INvERSIó”
Data: 28 juny, 10.00 a 13:00. Sala Polivalent. Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB

En aquesta sessió, s’aniran realitzant “elevators pitchs” (presentacions) dels emprenedors 
assistents – 7/8 min max per presentació. A continuació s’iniciarà una ronda de feedback 
entre els ponents de la taula rodona i la resta d’assistents. 

Continguts:
·  Presentació de les exposicions dels emprenedors (8 min per projecte)
·  Rebuda de feedback de la taula de ponents i de tots els assistents

Ponents:
·  Albert Colomer, Director de la Xarxa BANC
·  Àlex d’Espona, Coordinador de BANC
·  Carlota Menéndez, Professora d’Economia Financera i Comptabilitat de la UAB

Continguts

Es proposa treballar en dues sessions: una de caràcter introductori i l’altra amb orientació més pràctica 
amb presència d’emprenedors i/o Business Angels que han experimentat processos d’inversió similars. 
Les dues sessions permetran veure de manera rigorosa i senzilla què ha de reflectir un pla de negoci i quin 
és el procés legal d’inversió, d’entre d’altres aspectes.

Metodologia
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