
    

OBJECTE 
 
Preocupació, desconfiança o incertesa serien 
alguns dels principals adjectius que millor 
descriurien la situació econòmica actual. Són 
adjectius que, econòmicament, espanten a 
l’inversor i desmotiven a l’emprenedor. 
 
La restricció d’accés al crèdit continua, i el que 
es concedeix és reduït o sotmès a forts 
condicionants i a l’exigència d’avals. De fet, 
l’últim estudi realitzat per les cambres de 
comerç espanyoles sobre les dificultats de 
finançament de les pimes, afirma que un 
85,3% de les pimes entrevistades han trobat 
moltes dificultats per obtenir crèdit, però a la 
vegada, certifica que les dificultats i 
condicionants pel que fa a l’accés al crèdit 
romanen estables des de ja fa cinc trimestres 
consecutius, sense empitjorar, però tampoc 
sense millorar. 
 
Per altra banda, rebem notícies positives sobre 
el creixement de les exportacions de les 
empreses catalanes, que no es veuen 
recompensades amb un finançament adient. 

 
Tot plegat provoca que determinats recursos 
que haurien d’anar destinats al finançament de 
les activitats de R+D+i de l’empresa, siguin 
redirigits a les necessitats urgents del dia a dia, 
posant en perill la competitivitat de l’empresa  
a mig i llarg termini. 

 
 
 
Serveixen d’alguna cosa les mesures 
governamentals per forçar un millor 
finançament a les empreses?  Estem davant 
d’un nou marc de relacions entre les entitats 
financeres i les empreses? Cal buscar noves 
vies de finançament per a empreses 
innovadores? 

 
És per tots aquests motius que el Centre 
d’Innovació Tecnològica CTF, l’Agrupació 
d’Empreses Innovadores Tèxtils  i el Centre 
Tecnològic Leitat  en aquesta segona edició 
de les tardes d’innovació de l’any 2010, 
volem donar veu als diferents actors 
relacionats amb les activitats de finançament 
de les empreses, i en especial, als 
organismes i les entitats creades per aportar 
recursos específics per a la R+D+i, i 
d’aquesta manera, fer més visibles 
alternatives que poden ajudar a la 
diversificació de les vies de finançament.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert Matarrodona , 

Director Executiu del LEITAT 

 

PROGRAMA 
 
 
17.30     Business Angels: Una 

alternativa privada de 
finançament  
Àlex d’Espona 
Business Angels Network Catalunya 

 

18:00 Línies de Finançament de 
l’Institut Català de Finances  
Lourdes Ridameya  
Cap de promoció del ICF 

 
18:30        Pausa 
 
18:45 Finançament a les Pymes en 

l’actual entorn econòmic     

Blai Morera Pérez 
Director dept. d’empreses 
Caixa Girona 

 
 

19:15 Convocatòries d’ajut per al 
finançament de projectes 

  Cristina Barragán 
Directora del dept. de gestión de proyectos 

LEITAT Technological Center 
 
 

19:45 Col·loqui 
 
 

20:00 Fi de la jornada 



 
Dirigit a  

 

Directius i responsables financers interessats 

en conèixer de primera mà quines 

perspectives i alternatives existeixen en el 

finançament per a  les pimes en general i de la 

R+D+i 

 
 

Inscripcions 
 

Preu de la inscripció: 40 € 
 

Necessària la inscripció prèvia: 
Formulari d’inscripció:  
http://www.leitat.org/castellano/formacion/ 
Tel.: 93 788 23 00 (Ana López) 
E-mail: formacion@leitat.org 
 

Pagament: 
Transferència bancària  

 

 
Organització i Coordinació 
 

Ariadna Detrell, AEI Tèxtils 
Ana López, Centre Tecnològic LEITAT 
Feliu Marsal,  Centre d’ Innovació Tecnològica 
CTF 

 

 
Lloc 
 

Centre Tecnològic LEITAT  

Passeig 22 de juliol, 218 · 08221 · Terrassa  

 

Sovint es diu que el finançament és la sang de 
les empreses. La seva correcta gestió és 
fonamental, i la seva manca afecta de forma 
transversal a totes les activitats i 
departaments de l’empresa. 
 
Per tal d’enfortir la facturació de l’empresa cal 
diversificar les vendes. En l’actualitat, la 
diversificació del finançament pot ser una 
possibilitat més en temps de crisi, i per tant, 
cal conèixer totes les eines disponibles a 
l’abast per tal d’optimitzar i redistribuir els 
recursos escassos allà on no hi ha altres 
alternatives. 
 
 

 

 

Cicle 2010 
 
� Respostes a la internacionalització del 

comerç tèxtil (juliol) 
� Entrada a nous canals de 

comercialització (novembre) 
 

 
 
 

www.leitat.org 
 

www.textils.cat 
 

www.ct.upc.es/ctf 

 
 

 
                                                                                    

 
 
 

 

 

 
 

 
 

CICLE 2010 
Tardes d’Innovació  

al LEITAT     

    

 
 

Finançament en temps de 
crisi 

 
 
Sessió informativa sobre les possibilitats de 
finançament per a les PIMEs. 
    

 
 
 
 
Organitza:  
    

       

 
 

 
Dia:  Dijous, 3 de Juny del 2010 

 
Hora: 17.30 h a 20.00 h. 

 
 


