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On es realitzen 
les sessions i tallers?

Nou Barris
Parc Tecnològic. 
Marie Curie, 8-14
ACCÉS
METRO L4 Llucmajor i L3 Canyelles
BUS 11 / 32 / 47 / 50 / 51

Gràcia
Seu del Districte de Gràcia
Plaça de la Vila de Gràcia, 2
ACCÉS
METRO L5 i L3 Diagonal 
FGC S1, S2 Gràcia
BUS 6, 7, 33, 34

Eixample
Seu del Districte de l’Eixample
Aragó, 311
ACCÉS
METRO L5 Verdaguer i L4 Girona, Pg de Gràcia
RODALIES R2 Estació de França / R2N i R2S
BUS 7, H10, H12

Ciutat Vella
Barcelona Activa - Convent de Sant Agustí
Pl. Pons i Clerch, 2 - 1a planta
ACCÉS
METRO L1 Arc de Triomf i L4 Jaume I
RODALIES R2 Estació de França / 
R2 R3 i R7 Arc de Triomf
BUS 14 / 39 / 40 / H16 / 42 /51 / 141 / B25
TRAMVIA T4 Wellington
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Activitats del Programa

Jornada de Finançament Alternatiu

Converses sobre nous models de �nançament*
Aquesta jornada és el punt d'arrencada del programa i 
pretén contextualitzar el mercat alternatiu existent i 
donar a conèixer alguns projectes reals que han estat 
�nançats per aquestes altres vies: crowdfunding, banca 
ètica i cooperativa o d'altres solucions �nanceres.
Amb un format dinàmic, a través de “converses infor-
mals”, s’exposaran diferents casos reals de �nançament 
presentats pels propis interessats.

  3 d’octubre de 17 a 19.30 h 
  Auditori de Barcelona Activa

Sessions informatives

Altres formes de �nançament. Si no vull o no 
puc obtenir crèdit bancari, com puc �nançar 
el meu projecte?*
Sessions informatives que tenen lloc als districtes per 
donar a conèixer l’ampli ventall de propostes que 
existeixen entorn al �nançament alternatiu i fer una 
primera aproximació als instruments més adients d’acord 
amb les diferents necessitats. Amb la participació i 
experiència d’un cas real. 

NOU BARRIS 17 d’octubre de 15 a 17 h 
  31 d’octubre de 18 a 20 h

GRÀCIA  18 d’octubre de 18 a 20 h 
  7 de novembre de 14 a 17 h 

EIXAMPLE  20 d’octubre de 15 a 17 h 
  3 de novembre de 18 a 20 h 

CIUTAT VELLA 19 d’octubre de 15 a 17 h 
  8 de novembre de 18 a 20 h 

Tallers

Finançament col·lectiu o crowdfunding*
En aquest taller es treballarà de forma pràctica i dinàmica 
el crowdfunding com a estratègia de �nançament, 
analitzant els diferents tipus: inversió, donació, recom-
pensa, ... Es tractaran aspectes jurídics i administratius, 
i també la presentació de projectes.

NOU BARRIS 15 de novembre de 17 a 20 h

GRÀCIA  21 de novembre de 14 a 17 h  

EIXAMPLE  14 de novembre de 14 a 17 h

CIUTAT VELLA 16 de novembre de 14 a 17 h 

Serveis �nancers, ètics i socials*
En el taller s'analitzaran en profunditat i de forma 
eminentment pràctica, els requisits jurídics i adminis-
tratius necessaris per accedir a productes com els 
microcrèdits, els préstecs participatius i d’inversió, els 
títols participatius i d'altres productes, tenint en compte 
les necessitats de les persones assistents.

NOU BARRIS 29 de novembre de 14 a 17 h

GRÀCIA  1 de desembre de 18 a 21 h  

EIXAMPLE  30 de novembre de 18 a 21 h

CIUTAT VELLA 24 de novembre de 17 a 20 h

* Inscriu-te gratuïtament al web barcelona.cat/�nançamentalternatiu 
    o trucant al 93 485 32 07

 

Barcelona Activa, amb la col·laboració dels 

districtes de Gràcia, Nou Barris, Eixample i 

Ciutat Vella, posa en marxa aquest programa 

per a la divulgació, sensibilització i capacitació 

sobre vies alternatives per al �nançament 

de projectes, més enllà dels recursos bancaris 

tradicionals. 

Partint de les necessitats concretes dels 

agents interessats, el programa vol donar a 

conèixer altres solucions de �nançament de 

forma realista, pràctica i accessible. 

Per què aquest programa?
La necessitat sorgeix amb motiu de la notable disminu-
ció del crèdit bancari i l’exclusió �nancera de bona part 
de la població per l’absència d’avals. Aquest tancament 
de l’aixeta del crèdit ha minvat l’a�orament de noves 
iniciatives socioeconòmiques i ha provocat l’ofegament 
d’altres ja existents als territoris. Així doncs, i seguint 
també les directives europees, resulta oportú afavorir 
una major desintermediació bancària i divulgar el 
mercat alternatiu del �nançament.

Quins objectius persegueix?
• Donar a conèixer les eines de finançament alternatiu
• Acompanyar els agents interessats en la identificació i 
   classi�cació de la seva necessitat �nancera
• Capacitar als agents interessats per accedir a una eina 
   concreta de �nançament alternatiu

A qui es dirigeix?
• Persones o col·lectius de persones emprenedores
• Comerços i serveis de proximitat
• Associacions, entitats socials, culturals, veïnals o de 
   lleure, entre d’altres
• Entitats de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària
• Grups que treballin en entorns comunitaris
• Entitats de segon grau, federacions i/o xarxes
• Qualsevol persona interessada a conèixer més sobre 
   el �nançament alternatiu


