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Curs: Estratègies per a la captació de fons en 
l’entorn digital 
 
Formació “en línia”  
Sessió 1 | 19 d’octubre 2022 – 9:30-12:30 
Sessió 2 | 21 d’octubre 2022 – 9:30-12:30 

 

Objectius 

Els dos anys de pandèmia han tingut un fort impacte en la digitalització de les organitzacions. 
Aquest impacte també ha afectat a la captació de fons en l’entorn digital, doncs s’ha doblat des 
del 2019, passant de representar el 7% a 15% de les donacions 

Aquest curs té els objectius següents:  

• Situar l’impacte de la digitalització en les donacions a les entitats no lucratives.  
• Aprendre quines són les estratègies de captació de fons en l’àmbit digital.  
• Adquirir eines per posicionar la nostra organització on line 
• Adquirir eines per captar fons en l’entorn digital 

A qui s’adreça? 

Responsables de comunicació i captació de fons de les fundacions que tinguin interès en fer 
créixer les donacions o en l’ús d’eines per organitzar esdeveniments (sopars, concerts, 
subhastes, etc)   

Programa 
Sessió 1 | 19 d’octubre de 9.30 a 12.30 h | Ricard Valls i Marc Bugés 

1. Com la COVID ha canviat la digitalització de la captació de fons i les donacions 
2. Digital, un canal de captació per a totes les organitzacions.  
3. Captació de donacions, socis i actes participatius (concerts, sopars, carreres, etc).   
4. Una història que explicar, on line. 

Sessió 2 |  21 d’octubre de 9.30 a 12.30 h | Marc Bugés 

1. On som digitalment i com ens veuen. Web, xarxes i SEO.  
2. Introducció a les eines digitals. Eines i plataformes de SEO, SEM i social paid.  
3. Determinar els objectius: exemples i casos 
4. Prioritats i resultats a esperar: exemples i casos 
5. Micro-consultoria amb ronda de preguntes.  
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Metodologia 

Explicació teòrica (dades) i pràctica (exemples) del canvis en la captació de fons en els darrers 
anys. Descripció de les oportunitats de captació on line i els avantatges en gestió de la 
informació.  

Explicació teòrica amb exemples pràctics i ronda de preguntes per aclarir els dubtes que afectin 
a la realitat concreta de les fundacions participants. 

Docents 
 

 

Ricard Valls 
Soci Director de Zohar 
Consultoria&Marketing 
Digital, Expert en ENL 
i captació de fons 

  

Marc Bugés 
Director 
Allyouneedisroi i 
Interim Digital 
Manager a la Fundaciò 
Josep Carreras contra 
la leucèmia 

Requeriments tecnològics necessaris 

La formació es durà a terme online, així que els requeriments són els propis d’aquest tipus de 
formació: ordinador amb connexió a internet, càmera i micròfon, pantalla amb prou resolució 
per visualitzar els documents. Entorn tranquil i silenciós. 

Inscripció 

Preu per participant:  150 € Fundacions associades a la CCF  
300 € 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 19/10_estrategies digitals fundraising”. 

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