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Curs: Com aprofitar el potencial del patronat per 
a la captació de fons privats (fundraising) 
 

Formació “en línia”  

13 de maig 2022 – 9:30-13:30 h 

Objectius 

• Prendre consciència de l’impacte (positiu i negatiu) que un òrgan de govern pot tenir en 
el desenvolupament d’un pla de captació de fons privats 

• Motivar i oferir claus pràctiques sobre el paper dels patronats en les estratègies de 
fundraising de les fundacions 

• Entendre quin paper han de tenir els membres dels patronats en la definició i el 
desplegament d’una estratègia de captació de fons eficaç 

• Desactivar les barreres i els prejudicis en relació amb el fundraising que obstaculitzen o 
limiten la participació activa dels membres dels patronats 

A qui es dirigeix? 

Membres dels patronats de les fundacions, professionals de nivell directiu de les fundacions, 
amb responsabilitat dins l’àrea d’administració o de captació de fons  

Programa 

1. Per què un taller sobre fundraising i òrgans de govern? 
2. Com està el meu patronat respecte al fundraising? 
3. Casos pràctics sobre actituds presents en òrgans de govern en relació al fundraising. 

Consells per superar recels i barreres. 
4. Bones pràctiques d'implicació dels òrgans de govern en fundraising. Modalitats de 

participació d'òrgans de govern. 
5. Claus pràctiques per enfortir l'òrgan de govern en relació al fundraising. 
6. Propers passos a seguir. Elabora el teu pla per activar el patronat en la captació de 

fons. 

Metodologia 

Presentacions teòriques, formularis de diagnòstic, debats a partir de l’experiència dels 
participants, presentació d’eines aplicables i exercicis a partir de casos pràctics 
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Docents 

 

 

 

Marc Botella i Frederic Cusí   

Socis, consultors i formadors de Inpacte, 
consultoria social i de Governança 
Efectiva  

    

Requeriments tecnològics necessaris 

El curs és en format telemàtic, de manera que cal bona connexió a Internet, web cam i micròfon 
per poder seguir el curs i interactuar. 

Inscripció 

Preu per participant:  100 € Fundacions associades a la CCF  
200 € Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
 

2. Esperar la notificació de confirmació de la plaça per part del Dpt. de Formació de la 
Coordinadora. 
 

3. UN COP TINGUEU LA PLAÇA CONFIRMADA, podeu fer el pagament de la matrícula 
per transferència al compte CaixaBank ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé Caixa 
d’Enginyers ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 13/05: Patronat Fundraising”. 

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre. 
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