
Taller captació de fons, adreçat a les entitats de la comarca del 
Maresme 

Dia:  

17 d’octubre 

Horari:  

de 10:00 a 13:00 

Modalitat virtual: 

Teams. Es proporcionarà als ens locals dos tutorials d’accés per a les persones 
amb més dificultats quant a competències digitals: un per accedir des 
d’ordinador i un per accedir des de dispositiu mòbil. 

Quan es formalitzi la inscripció es facilitarà l’enllaç a la plataforma del curs. 

Contingut: 

Títol de la formació 

Captació de fons. Noves fonts de finançament 

Durada 3 hores. 

Dates 17 d’octubre de 10.00 a 13.00 

Objectius    

Conèixer la figura del captador de fons a les entitat 

Treballar estratègies per a la captació de fons 

Identificar noves fonts de finançament per a entitats 

Temari Teòrics 

• La captació de fons a les entitats 
• Les fonts de finançament: 

o Finançament públic i provinent d’empreses o ens privats 
o Finançament propi 

• Anàlisi de la situació de l’entitat i les seves fonts de finançament 
• Finançament públic i d’ens privats 

o Fonts públiques: subvencions, contractació pública 
o Ajuts i convocatòries de fundacions i empreses privades. 

• Per què les empreses col·laboren amb nosaltres 
o Formes de col·laboració 
o La RSC 

• Finançament propi 
o A qui ens dirigim i què volem aconseguir 



o Com acostar-nos a donants particulars 
o Marxandatge i vendes 
o Donacions 

 Perfils de donants: les seves motivacions. 
 Les donacions i els incentius fiscals 
 Fidelització. 
 Grans donants, Herències, llegats, etc 
 Crowfounding 

• El pla de captació de fons 
o Anàlisi del punt de partida 
o Públic objectiu 
o Objectius realistes i mesurables 
o Estratègies i canals de captació de fons 
o Avaluació i mesura de resultats 

• Tècniques i canals: 
o Xarxes socials 
o Email marketing 
o Face to face 
o Mitjans de comunicació 
o Crowfunding i micromecenatge 
o Organització d’actes públics 

• Campanyes virals: casos pràctics. 
• La importància de la transparència 
• Tendències de futur... cap on anem? 

          

Continguts pràctics 

Casos pràctics: es treballaran casos reals d’entitats no lucratives durant la part 
teòrica 

 Exercicis pràctics 

        Espai de dubtes i debat 

Aula virtual Videoconferència – Microsoft Teams. Es proporcionarà als ens 
locals dos tutorials d’accés per a les persones amb més dificultats quant a 
competències digitals: un per accedir des d’ordinador i un per accedir des de 
dispositiu mòbil. 

Equipament necessari Accés amb ordinador o dispositiu mòbil 
 


