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 Nova edició del cicle de Foment del Treball en suport de l’emprenedoria 

Reinventa’t, transforma i crea  

 

Teoria i pràctica del crowdfunding: una 

aproximació  
 

 

 Sessió que ha comptat amb la participació d’Ignasi Costas, Soci de Rousaud 
Costas Duran SLP; Eugenio Corell, cofundador de Mynbest; i Daniel Romy, 
CEO a The Crowd Angel 
 

 Ha moderat la sessió Carmen López, directora de Grans Comptes d'Experis, 

empresa patrocinadora del cicle de seminaris sobre emprenedoria de Foment 

 

 Es pot seguir tota la informació actualitzada del cicle i el desenvolupament en 

directe de les jornades al perfil de twitter @FomentEmpren i a través del hashtag 

#reinventat 

 

 

 
Barcelona, 8 de maig de 2014  

Les plataformes de micromecenatge o finançament col•lectiu són, actualment, una de les alternatives al 

finançament bancari. Al 2012 aquestes plataformes van moure 2.000 milions d'euros a tot el món i a 

Europa, concretament, uns 700 milions. Foment, per això, ha apostat per dedicar una sessió del seu 

cicle de seminaris Reinventa’t, Transforma i Crea al Crowdfunding. La sessió, per tant, ha comptat amb 

la participació en experts en la matèria com Ignasi Costas, Soci de Rousaud Costas Duran SLP; 

Eugenio Corell, cofundador de Mynbest; i Daniel Romy, CEO a The Crowd Angel. Ha moderat 

Carmen López, directora de Grans Comptes d'Experis, empresa patrocinadora del cicle de seminaris 

sobre emprenedoria de Foment. 

 

Ignasi Costas, soci del bufet Rousaud Costas Duran SLP, ha centrat la seva ponència en la possibilitat 

per part del Govern de l’Estat de regular el crowdfunding i ha assegurat que “la manca de regulació 

pot comportar una major inseguretat jurídica per als inversors respecte de formules regulades”. 

No obstant, tampoc és desitjable una norma que fixi massa límits per a l’inversor, la publicitat de la 

informació i la responsabilitat de la plataforma.  
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Per la seva banda, Eugenio Corell, de Mynbest, ha assegurat que, des del seu punt de vista, i com a 

plataforma, és important oferir als inversors una diversificació atractiva que disminueixi els riscos. 

També ha explicat que avaluen l’opció de crear un fons d’inversió que inverteixi directament en les 

companyies que fan ús de la plataforma. Mynbest té a dia d’avui inversors de més de quinze països i 

acords amb xarxes d'inversió, Business Angels, Firmes de Venture capital o acceleradores i 

incubadores d'empreses. 

 

Finalment, Daniel Romy, CEO de The Crowd Angel, ha presentat la seva plataforma de finançament 

com una de les poques amb un 100% d’èxit: en menys de 2 anys de vida ha publicat 7 operacions i les 

ha tancat les 7. A més, és l'única plataforma d'Equity Crowdfunding a nivell mundial que inclou informes 

de seguiment de les participades en els seus serveis als inversors. “Cal donar la màxima seguretat a 

l'inversor tot fent un seguiment acurat dels diversos projectes”. 

 

 

Fomentar l’esperit emprenedor 

Foment ha reforçat enguany els seus serveis de suport i acompanyament als emprenedors amb un 

programa que arreu de Catalunya brinda assessorament tècnic a les persones que tenen una idea de 

negoci i volen provar de fer-la realitat. D’aquesta manera, enguany, Foment en cooperació amb 

l’Associació d’Empresàries de la Mediterrània (AFAEMME) ha posat en marxa aquest 2014 un 

programa de suport a l’emprenedoria arreu de tot el territori de Catalunya. Aquest servei es 

desenvolupa en col·laboració amb les organitzacions empresarials de Lleida (COELL), Tarragona 

(CEPTA), Barcelona (CEB) i Girona (FOEG) i ajudarà a desenvolupar-se projectes emprenedors a 

través de la informació i l’orientació; l’assessorament personalitzat; la formació; i el seguiment tècnic. 

Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona disposen d’un equip tècnic d’especialistes en assessorar i 

acompanyar projectes d’emprenedoria que es dedicaran a temps complert ha ajudar els emprenedors 

del territori que vulguin iniciar un nou negoci. 

 

Alhora, des de l’any 2010, Foment del Treball, a través de la seva oficina de Creació d’Empreses, ha 

intensificat les accions i programes de suport i acompanyament a totes les persones que volen endegar 

un projecte empresarial. Limitar els supòsits de fracàs empresarial oferint un assessorament 

personalitzat i professionalitzat que doni a les persones emprenedores les eines per reflexionar al 

voltant de la viabilitat del seu projecte, és un dels reptes principals que es marca Foment. Interessa, no 

únicament crear més empreses, sinó augmentar-ne la taxa de supervivència. 

  

Per tot això, l’estratègia de Foment de suport a l’emprenedoria es complementa també amb: 

 

 Cicle de seminaris Reinventa’t, transforma i crea 

El cicle de seminaris Reinventat neix al 2012 per debatre al voltant d’aspectes inherents a la creació 

d’una empresa (màrqueting, internacionalització, comunicació, business angels...), tot apropant 
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 experiències d’empresaris consolidats amb la il•lusió dels nous emprenedors que comencen. Quasi 900 

persones van assistir els anys 2012 i 2013 a aquestes sessions. 

 

 Meeting d’Incubadores Corporatives 

Aquest projecte neix en un moment de desenvolupament de nous formats d’incubadores i de 

creixement de programes d’acceleració, on moltes empreses consolidades han creat els seus propis 

programes de suport als emprenedors com una via complementària al desenvolupament de la seva 

estratègia corporativa, ja sigui d’innovació, d’inversió o de responsabilitat social. Foment va realitzar 

una primera trobada l’any 2013, en què van participar algunes de les principals companyies amb 

programes de suport a l’emprenedoria: Wayra (Telefónica), Fundació Repsol, Caixa Capital Risc i 

Microbank  (la Caixa), i Agbar. 

 

 El Moment de l’Emprenedor (Col•laboració amb UPF, UB, UAB i UPC) 

Poder crear nexes entre Foment del Treball i les universitats és un dels reptes que es planteja El 

Moment de l'Emprenedor, un programa on la patronal ofereix un espai perquè l'emprenedor universitari 

pugui difondre el seu projecte en el marc d'un entorn empresarial. Aquest programa es desenvolupa 

amb 4 universitats catalanes: Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya, 

Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Bellaterra. 
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