
NOVES VIES DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL,  
QUÈ FER QUAN EL BANC ET DIU “NO” 

ESMORZAR CIESC 

En aquest moment d’incertesa econòmica, el 
finançament empresarial s’ha convertit en un 
dels elements més difícils de gestionar per part 
de les empreses. Les empreses no troben en 
molts casos la complicitat necessària en els 
bancs i per tant tenen de buscar noves vies per 
poder seguir tirant endavant els seus projectes. 
Des de CIESC volem presentar a les empreses 
noves vies de finançament  com son el 
Crowdfundig amb totes les seves besants i 
d’altres vies que no sent noves no han sigut 
usades per les empreses per desconeixement de 
les mateixes, com el MAB. 

 
 

 
 

Ponents: 
Josep Nebot,  Advocat i diplomat en ciències empresarials especialitzat en desenvolupament. Desprès 

de treballar dos anys como advocat mercantilista a Garrigues, va treballar 6 anys a les  Agencies Belga  i  
Española de Cooperació per el Desenvolupament a  América del Sud en àrees com la promoció de 
l’empreneduria  l’educació emprenedora, el cooperativisme i el desenvolupament de mercats.   Ha fundat 
Pioneer Journeys i es soci fundador de Arboribus. 
 

Ramon Saltor,  Llicenciat en Comerç Internacional i Diplomat en Ciències empresarials. A treballat a 

l’oficina de Londres del Banc de Sabadell a l'àrea de Banca Corporativa, desprès d’aquesta experiència va 
viatjar durant 7 mesos per tot el món col·laborant amb ONGs a cada continent. De tornada s’incorpora al 

Grup Inveready per liderar i desenvolupar The Crowd Angel.  
 

Íñigo Muñoz Bilbao,  Llicenciat en Economía per la UAB,  Máster Internacional en Gestió per EADA, 

Cofundador i responsable d'estratègia de creixement de Mynbest Crowdfunding 

 
Gerard Correig Ferré,  Soci del Bufet Cuatrecasas, amb amplia experiència en  operacions de mercat 

de valors i M&A, incloent sortides a borsa, incorporacions a MAB, es professor de Dret del Mercat de 
Valors de ESADE, també es professor del màster en Advocacia Internacional de l’ISDE, es també 
Vicesecretari del consell d’administració i assessor jurídic de la Societat Rectora de la Bora de Valor de 
Barcelona, S.A.U. 

 
Data: 20 d’novembre del 2012 
Hora: De 09:00h a 10:30h. 
Lloc:  Seu CIESC. ( Edifici Gremi Fabricants C/Sant Quirze, 30 Sabadell) 

     
Assistència gratuïta i places limitades 
INSCRIPCIONS: Rosa Pons al e-mail rpons@ciesc.cat 
o Tel. 937.450.944 


