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SESSIÓ INFORMATIVA: 
 

I SHOWROOM DE 

FINANÇAMENT DE TORTOSA  

 

 

 

 

 

Calendari:  

Dimecres, 28 de juny de 2017 

HHoorraarrii::  De 12 a 14 h.  

DDuurraaddaa::  2 hores 

LLlloocc  ddee  cceelleebbrraacciióó::  Seu de la Cambra de Comerç de 
Tortosa (C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa) 
La Cambra es reserva el dret de canviar les dades de la l’activitat  i de, en cas 

de no comptar amb el número mínim d’inscrits, ajornar o anul·lar-la. 
 

IInnttrroodduucccciióó  
 
Una trobada amb experts en finançament, amb qui tindràs la 
possibilitat de conèixer quin tipus de finançament s’ajusta més 
als teus projectes. També podràs obtenir una aproximació de 
costos reals durant la mateixa sessió. 
 

OObbjjeeccttiiuuss  

En el showroom participaran 7 ponents. Cada ponent explicarà 
un instrument financer i les presentacions seran de 5 minuts. Al 
final de la sessió podràs tenir una reunió individual amb els 
ponents que desitgis per fer una simulació del finançament que 
necessites (import, costos, terminis, etc.).  

 

DDeessttiinnaatt  aa  
 

 

Aquest showroom s’adreça a pimes en funcionament, amb 

facturació regular i projectes per finançar. Aquests projectes 

poden ser d’internacionalització, innovació, circulant o 

creixement en general. 

 

DDrreettss  dd’’iinnssccrriippcciióó  
 

 

Assistència gratuïta prèvia inscripció a la Cambra o 

ACCIO. 

 

IInnssccrriippcciioonnss  
 

 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa 
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ENLLAÇ ACCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  llaa  SSeessssiióó  
 

 
12.00 h Benvinguda 
Xavier Cortiella, delegat d’ACCIÓ a Terres de l’Ebre. 
Francesc Minguell, gerent de la Cambra de Comerç de  
Tortosa    
 
12.10 h Showroom. Presentacions de les tendències de   
finançament 
Introducció i moderació: ACCIÓ, Sandra Font. 
Una plataforma de crowdlending: ECROWD, Jordi Solé. 
Una plataforma de invoice trading: FINANZAREL, Paulino   
de Evan. 
Business angels per a pimes: FORO CAPITAL PYME,   
Miquel Costa. 
Préstecs participatius per a la innovació i creixement:    
ENISA, Alberto Moratiel. 
Capital risc: ICF, Ivan Saura, delegat comercial. 
Banca privada: CAJAMAR, José Manuel Galindo. 
 
12.50 h Fi de les presentacions i pausa cafè 
 
13.00 h Inici de les reunions individuals amb els      
 proveïdors sol·licitats i sessions SAF 
 Marta Navarro, consultora de Finançament d'ACCIÓ 
 
14.00 h Fi de les reunions 
 
 Més informació 
 
 

OOrrggaanniittzzeenn    

       

 
 

mailto:emontagut@cambratortosa.com
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/formulari/index.jsp?idAgenda=tcm176-238361
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/formulari/index.jsp?idAgenda=tcm176-238361
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2017/06/showroom-financament-tortosa-juny-2017.jsp?utm_campaign=ACT&utm_source=nsa17-089&utm_medium=inscriuthi_ara

