
Del 4 de març al 29 d’abril de 2014, Barcelona 1a edició 

Eco-emprenedoria 
Converteix la teva idea de negoci  

“verd” en un èxit empresarial 

El sector ambiental en l’actualitat és un dels que experimenta uns nivells de creixement més alts 
a nivell de la Unió Europea, fins el punt que es preveu que es dupliqui el nombre d’empreses i 
llocs de treball del sector en els propers 10 anys. A casa nostra, Catalunya és líder en nombre 
d’empreses d’aquest sector econòmic, amb 
més del 20% d’empreses de l’estat espanyol.  

L’eco-emprenedoria es situa com una de les 
millors opcions per emprendre en els propers 
anys i, a més, és un nínxol laboral natural per 
als professionals del medi ambient. Amb 
aquesta nova formació del COAMB, pretenem 
que els assistents aprenguin per un costat les 
eines i bases necessàries per desenvolupar un 
pla de negoci a partir d’una idea, i per l’altre 
costat ser capaços de portar-lo a la pràctica i 
poder-lo defensar davant de possibles inver-
sors. L’enfocament del curs és una combinació de teoria i pràctica, ja que s’exposaran experièn-
cies reals i es realitzarà un exercici pràctic de defensa de la idea de negoci.  

Amb un total de 24 hores lectives, el curs pretén donar-vos les eines per convertir la vostra idea 
en una iniciativa empresarial d’èxit, aprendre a vendre-la, i saber com gestionar el dia a dia de la 
vostra empresa. 

Sessió 1.         Dimarts 04/03/2014 

Opcions per eco-emprendre. Analitzant el mercat i les seves oportunitats 

En aquesta primera sessió es farà una aproximació a les diferents opcions que podem trobar a 

l’hora d’eco-emprendre. És millor una cooperativa? Una societat? Quins avantatges i inconveni-

ents ens aporten les diferents possibilitats existents? També s’analitzaran els diferents possibles 

nínxols de mercat verds, i quines oportunitats es poden generar en cadascun d’ells, i s’exposarà 

la proposta de treball personal dels alumnes en una idea d’eco-emprenedoria. 

Sessió 2.         Dimarts 11/03/2014 

El pla de màrqueting com a inici del pla d’empresa  

Donar a conèixer el nostre producte o el nostre servei és una de les claus perquè el nostre pro-

jecte tingui èxit. En aquesta sessió analitzarem quin és el públic objectiu i els clients potencials, i 

com aconseguirem arribar-hi mitjançant l’elaboració d’un pla de màrqueting.  

Sessió 3.         Dimarts 18/03/2014 

El pla d’operacions i de RRHH 

La posada en pràctica del pla d’empresa i la seva gestió diària ens permeten optimitzar i millorar 

dia a dia el desenvolupament del projecte. Ens endinsarem en la gestió de les diferents operaci-

ons que intervenen en la gestió de l’empresa, i en la gestió d’equips i de recursos humans per tal 

que entre tots es contribueixi a l’èxit del projecte. 

Informació pràctica 

 Divendres, 15 d’octubre de 2010 9,15 a 14:00 h.  

 Sala de la Cultura de les Borges Blanques . 

Adreça,número, ciutat. 

 Mapa 

  

 Assistència lliure. 

 Inscripcions fins a l’11 d’octubre a través del: 

 Formulari d’inscrípció. 

Informació pràctica 

On 

Sala de formació  
del COAMB. C/ Muntaner, 
81, 6è 1a. Barcelona.    
Com arribar: FGC 
(“Provença”), Metro (L1 
“Universitat”, L5 “Hospital 
Clínic”). Bus (43, 44). 
 

Quan 

4, 11, 18 i 25 de març i 1, 

8, 22 i 29 d’abril  

Horari: de 17 a 20 h. 

 

A partir d’ara, les formacions 

del COAMB te les pots       

bonificar fàcilment amb els 

fons de la Fundació Tripartita.  

Indica-ho al formulari d’ins-

cripció i el COAMB farà la 

gestió! 

 

 

 

Data límit d’inscripció:  

26 de febrer.  

 

Més informació o dubtes a 

coamb@coamb.cat. 

Inscripcions aquí 

Es lliurarà un certificat d'assistència a tots les persones que acreditin l’assistència a un 80% de les hores lectives.  

Programa    

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEliQzBrYklyb05VSkpmcGpUNFdhTVE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEliQzBrYklyb05VSkpmcGpUNFdhTVE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEliQzBrYklyb05VSkpmcGpUNFdhTVE6MA#gid=0
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=6


    Programa    

Sessió 4.          Dimarts 25/03/2014 

El pla financer (1) 

Una de les claus en la gestió de l’empresa són les finances. Aquesta sessió s’orientarà a conèixer com ha de ser 

un pla financer, el seu contingut, quina informació ens aporta i com l’hem d’interpretar per treure’n el màxim 

profit.  

Sessió 5.          Dimarts 01/04/2014 

El pla financer (2) Opcions de finançament del mercat 

En aquesta sessió acabarem d’aprofundir en el pla financer, i tindrem la oportunitat de conèixer les diferents 

opcions de finançament existents al mercat, posant especial èmfasi a les finances ètiques. Comptarem amb 

representants de les principals entitats dedicades al crowdfunding, crowdlending i banca ètica. 

Sessió 6          Dimarts 08/04/2014 

Com defensar el nostre projecte.  

En aquesta sessió es treballarà la manera en què s’ha de presentar un projecte d’empresa, una de les claus en 

la majoria dels casos per convèncer a possibles socis o bé per obtenir finançament. En pocs minuts, hem de ser 

capaços de seduir i convèncer.   

Sessió 7.          Dimarts 22/04/2014 

Sessió d’Intercanvi d'experiències amb Empresaris/Emprenedors 

Conèixer l’experiència de primera mà d’altres eco-emprenedors és de gran ajuda a l’hora de veure quines difi-

cultats han trobat a l’hora de desenvolupar els seus projectes, i poder aprendre’n per tal d’aplicar-los en el 

propi projecte. En aquesta sessió eco-emprenedors amb experiència presentaran els seus projectes i trajectò-

ria, amb un posterior intercanvi d’impressions amb els alumnes.  

Sessió 8.          Dimarts 29/04/2014 

Presentació del projecte de negoci. Durant la darrera sessió els participants en el curs tindran l’oportunitat de 

presentar el projecte treballat durant el curs davant d’un jurat experimentat, qui els podrà aportar el seu punt 

de vista i les possibles opcions de millora. Membres del Jurat confirmats: Jesús Iglesias (Incubaeco), Jordi Grà-

cia (STBN). 

 

Equip docent. Formador principal: Marc Fernandez. Ambientòleg i Màster en International Business Adminis-

tration per La Salle Business School, i en direcció economico-financera pel CEF. Des del 2012 és consultor, men-

tor, i eco-emprenedor. Ha posat en marxa diverses iniciatives empresarials, és formador en diferents associaci-

ons d'empresaris i està preparant un llibre sobre eco-emprenedoria.  

 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

    Cost           

Membres del COAMB               250 €                                    

Membres del COAMB a l’atur               175 €                               

Membres d’altres col·legis professionals i persones a l’atur    325 €       

Persones no col·legiades                                400 € 

Organitza:     Col·labora: 


