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CICLE D’ACTIVITATS FORMATIVES PER A LES EMPRESES 

 

El Departament de Promoció Econòmica inicia un Cicle de formació empresarial aquesta 

tardor. Aquest cicle serà el primer d’altres que es programaran al llarg del 2017, va adreçat a 

les empreses de Castellbisbal i comptarà amb ponents experts de primer nivell. 

 

En aquesta ocasió, s’ha considerat convenient treballar sobre tres aspectes fonamentals per 

a les empreses: l’accés a subvencions i ajuts per a dur a terme projectes empresarials, les 

alternatives al finançament bancari i la negociació en contextos no favorables. 

 
1a sessió:  10 de novembre. A càrrec d’ACCIÓ, en format de taller, els ponents, en David 

Rodríguez d’Arboribus, i l’Arnau Grasas, de NoviCap, posaran l'èmfasi a donar a 
conèixer instruments alternatius i complementaris a la banca per finançar el 
creixement empresarial, com ara, el crowdlending, crowdfunding, els préstecs rà-
pids, l’invoice trading, o l’intercanvi de divises empresa mitjançant les noves tec-
nologies. El taller inclourà, a més a més, consultes one-to-one, dels participants 
amb els ponents. 

 
2a sessió:  23 de novembre. A càrrec de la Mònica Mendoza, amb arrels castellbisbalen-

ques, és directora general d’Energivity Consulting, SL. Conferenciant internacio-
nal, professora de la UAB, EAE Business School i diverses escoles de negoci. En 
aquesta sessió, la ponent oferirà als assistents estratègies per negociar en con-
textos difícils, en què no es té el rol de poder, en què l’altra part no té tant 
d’interès d’arribar a un acord. S’identificaran les estratègies de pressió i les tècni-
ques per aconseguir una negociació d’èxit. 

 

3a sessió:  30 de novembre. A càrrec de la Teresa Botargues, d’User Feedback Program 

(UFP). Consultora experta que ens parlarà de com fer accessibles els recursos 

econòmics que els organismes públics destinen a les empreses a través de sub-

vencions. Ens parlarà de subvencions europees, estatals i d’altres, que impulsen 

la innovació, el creixement i la competitivitat del teixit empresarial. D’una 

banda, ens proporcionarà coneixement d’aquests recursos, ens motivarà a pre-

sentar projectes i, d’una altra, ens incentivarà a la col·laboració empresarial a tra-

vés de la recerca de partners i col·laboradors o be amb propostes conjuntes entre 

empreses. 

 

Aquest cicle neix en la línia de donar resposta a part dels acords establerts a partir de la jor-
nada Impuls a la col·laboració empresarial, organitzada el passat mes de març, en la qual 
una de les demandes sol·licitades va ser la formació empresarial per part del Departament 
de Promoció Econòmica. 
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CICLE D’ACTIVITATS FORMATIVES PER A LES EMPRESES 

 

Les inscripcions a les sessions formatives es podran materialitzar a  través de la inscripció  en 
línia a l’espai web de l’Ajuntament, a l’apartat de Promoció Econòmica. 

 

 

 

Per a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb les sessions formatives, us podeu posar en 

contacte amb l’Àngels Urbano, tècnica de Promoció Econòmica, al telèfon 93 772 38 78 o a 

través de l’adreça electrònica promocio.economica@castellbisbal.cat. 
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Data Horari Activitat  Ponent Lloc  

10/11/2016 16.00-18.30 h 
Taller de finançament al-
ternatiu 

ACCIÓ.  
Generalitat de  
Catalunya 

sala de plens 

23/11/2016 15.30-19.30 h 
Com negociar en contex-
tos difícils  

Mònica Men-
doza. Energi-
tivity Consul-
ting 

sala de plens 

30/11/2016 16.00-18.00 h 
Subvencions a empreses 
per a la Innovació, el crei-
xement i la competitivitat 

Teresa Botar-
gues (UFP) 

sala de plens 
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