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4 
Com fer una bona memòria d’activitats de la fundació 
Formadora: Irene Borràs (Causes) 
Horari: de 9.30 a 17.30 h 
Preu: socis 160 € / no socis: 320 €  

 

12  
Què ha de saber el patró d’una fundació per exercir el seu 
càrrec de forma responsable 
Formadors: Tomàs Segura (Bufet Bergós) i Javier Gómez (Arç 
Assegurances) 
Horari: de 9.30 a 13.30 h 
Preu: socis 95 € / no socis: 190 €   
CURS AMB 3 BEQUES

11 
 El patrimoni net de les fundacions  
Formador: Pere Tarrés (Bufet Bergós) 
Horari: de 9.30 a 13.30 h 
Preu: socis 95 € / no socis: 190 €   
 

15 

 Les claus per crear i presentar un dossier per captar fons 
que marqui la diferència (sessió 2) 
Formadora: Sílvia Bueso 
Horari: de 9.00 a 14.00 h 
  

  18 

  Renovar i enriquir el patronat amb un pla de captació de 
nous patrons 
Formadors: Frederic Cusí i Marc Botella (Inpacte) 
Horari: de 9.30 a 13.30 h 
Preu: socis 95 € / no socis: 190 €   
CURS AMB 3 BEQUES 

22 
Què ha de saber el patró d’una fundació per exercir el seu 
càrrec de forma responsable (2a. edició) 
Formadors: Tomàs Segura (Bufet Bergós) i Javier Gómez (Arç 
Assegurances) 
Horari: de 9.30 a 13.30 h 
Preu: socis 95 € / no socis: 190 €   
CURS AMB 3 BEQUES

26 

 Tècniques de planificació i programació per gestionar el 
temps amb eficàcia a la fundació  
Formadora: Isabel Molas (MiB Comunicació) 
Horari: de 9.30 a 13.30 h 
Preu: socis 95 € / no socis: 190 €   

25 
Com fer una bona memòria d’activitats de la fundació (2a. 
edició) 
Formadora: Irene Borràs (Causes) 
Horari: de 9.30 a 17.30 h 
Preu: socis 160 € / no socis: 320 €   

29 

 Ser-hi o no ser-hi: estratègies i gestió de xarxes socials 
per a fundacions 
Formadors: Raimon Gumà i Marc Farràs (Giny) 
Horari: de 9.30 a 13.30 h 
Preu: socis 95 € / no socis: 190 €  

 26 

 Tècniques de planificació i programació per gestionar el 
temps amb eficàcia a la fundació (2a. edició) 
Formadora: Isabel Molas (MiB Comunicació) 
Horari: de 9.30 a 13.30 h 
Preu: socis 95 € / no socis: 190 €   

 

 31 

 Les claus per crear i presentar un dossier per captar fons 
que marqui la diferència  (sessió 1) 
Formadora: Sílvia Bueso 
Horari: de 9.30 a 13.30 h 
Preu 2 sessions: socis 210€ / no socis: 420€   
CURS AMB 6 BEQUES

 

Més informació: www.ccfundacions.cat moliveras@ccfundacions.cat    Obertura d’inscripcions: un mes abans de la celebració del curs           novetat 2020   


