
JORNADES gratuites DE FOMENT 
DE L’EMPRENEDORIA I LA CREACIO D’EMPRESES

,

.

els dijous emprenedors de 19:00h. a 21:00h.  
març 15-22-29 i abril 12-19

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

organitza:col·laboren:



Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

“Fonaments de l’èxit i causes del fracàs de les empreses, i la estructura legal 
de les empreses”,  Juanjo Pérez, Director de DEL Consultors. 

“Taula rodona: el finançament de l’emprenedor”.
•Sra. Maricel Piñol, Cap de secció d’Economia Social i treball autònom del 
Departament d’Empresa i Ocupació, “Subvencions i finançament de la Generalitat”
• Sra. Imma Camino, Responsable Finançament Empresarial a Globalleida, 
“Globalleida com a promotor financer per empreses”.
• Sr. Joan Carles Piñol, Director de Lleida Business Angels, “Finançament privat”
• Sr. Ramon Gatell. Director Comercial de MicrobanK de “la Caixa”, 
“Microcrèdits per emprenedors/es i crèdits ICO”
• Sr. Jordi Oronich, Propietari de Formaclick Formació Informàtica Sl, 
“Recursos propis”
•Sra. Pilar Palau, Propietària de Creació Estudi de Disseny, 
“Capitalització de l’atur i subvencions” 

Clausura i entrega dels certificats d’assistència a càrrec de l’Il·lm. Sr. Francesc 
Fabregat President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Certificat d’assistència, sempre que compleixin amb el 80% d’assistència.
Informació: t. 973560100 o incubadora@bell-lloc.cat

C/ Joan Oró, 3 · Bell-lloc d’Urgell. • Inscripcions gratuïtes Online www.bell-lloc.cat o www.ida.cat • També possibilitat d’inscripció per jornades temàtiques

Inauguració a càrrec del Il·lm. Sr. Joan Reñé President de la Diputació de Lleida, 
Sr. Octavi Miarnau Director dels Serveis territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació i del Il·lm. Sr Ramon Cònsola  Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. 
Lliçó inaugural “Creativitat i innovació en la creació de noves empreses” 
a càrrec del Sr. Lluís Rodríguez, Professor de Creació d’empreses UAB i UOC. 

“La creació de l’empresa: La idea coma punt de partida” 
a càrrec del Sr. José Manuel Alonso, Professor de Creació i Gestió d’Empreses de la 
Facultat de dret i Economia de la Universitat de Lleida.

“Fonaments d’innovació i condicions estratègiques de les empreses” a càrrec del 
Sr. Josep Mª Barrufet, Cap d’Innovació i Empreses del Centre Europeu d’Empreses i 
Innovació del Ceeilleida.

“L’avaluació de la idea empresarial: La prova del tres, i el pla d’empresa i el pla financer” 
a càrrec de Àlex Domínguez, Tècnic Empresarial del Centre Europeu d’Empreses i 
Innovació del Ceeilleida i Juanjo Pérez, Director de DEL Consultors, 
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de desenvolupament local, 
i està finançada amb càrrec als fons provinents del Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social


