27 d’octubre de 2022
De 9.00 h a 14.00 h
Borsa de Barcelona

Context
El Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i Barcelona Centre Financer
Europeu (BCFE) organitzen una jornada sobre els programes públics d'impuls de les inversions
mitjançant préstecs, avals i inversió en capital, amb especial èmfasi en el nou programa europeu
InvestEU. Aquest programa pretén contribuir a l'estímul de les inversions, a la recuperació i el
desenvolupament equilibrat i a la construcció de l'economia europea del futur.
L'arribada dels fons europeus a Catalunya significa una gran oportunitat per a la recuperació i la
transformació de l'economia, i el teixit empresarial n'és un dels beneficiaris principals. L'impacte dels fons
es pot multiplicar gràcies a l'efecte que pot tenir la participació d'entitats financeres i fons d'inversió en
les inversions privades o públiques.
Des d'una visió global i tècnica, la jornada està destinada a entitats i intermediaris financers. Hi participen
experts de la Comissió Europea, del Banc Europeu d'Inversions (BEI), del Fons Europeu d'Inversions
(FEI), de l'Institut Català de finances (ICF) i d'Avalis, així com entitats financeres i fons d'inversió que
comercialitzen aquests productes financers i empreses que han gaudit d'aquests fons per dur a terme
diferents projectes.
Durant el dia, experts del BEI i del FEI atendran individualment els intermediaris financers per resoldre
dubtes concrets sobre el programa InvestEU i sobre l'accés i la comercialització dels diferents productes
de finançament que ofereix. Si hi vols concertar una reunió, indica-ho en el formulari d'inscripció a l'acte, i
l'organització es posarà en contacte amb tu.

11.30 h

Panel 1: instruments bancaris
• Carlos Delgado, director de Convenis Oficials i Garanties del
Banc Sabadell.
• Patricia Trillo, directora del Centre d’Institucions de Barcelona
de CaixaBank
• Pedro Alonso Juncar, director de riscos territorial de Catalunya
del Banc Santander
• Diego Lucero, responsable sènior d’operacions de garantia del
Fons Europeu d'Inversions (FEI)
• Ernesto Montón, director general d'Arcesso Dynamics SL
• Moderador: David Castel, director d'Avalis

12.40 h

Panel 2: instruments d’inversió en capital
• Montserrat Vendrell, sòcia del fons d’inversió Alta Life Sciences
• Daniel Sánchez, soci del fons d’inversió Nauta Capital
• Irene Bertran, directora d'inversions en fons de capital de risc de
l'Institut Català de Finances (ICF)
• Máximo Almodovar, responsable de finançament de creixement
i deute de risc del Banc Europeu d'Inversions (BEI)
• Oscar Farrés, director de capital de risc en economia digital, del
Fons Europeu d'Inversions (FEI)
• Moderadora: Mariona Sanz, directora general de Fons
Europeus de la Generalitat de Catalunya

13.50 h

Cloenda
• Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya

Programa previst
9.00 h

Acreditacions

9.30 h

Benvinguda
• Luís Herrero, president de Barcelona Centre Financer Europeu

9.35 h

Presentació institucional
• Manuel Szapiro, cap de la Representació de la Comissió Europea a
Barcelona
• Natàlia Mas i Guix, consellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya
10.00 h Presentació tècnica
• “Presentació general de l'InvestEU": Damir Gubic, analista financer
de la Direcció General d'Afers Econòmics i Financers de la
Comissió Europea
• "InvestEU": Fernando Torija, cap de l'oficina d'Espanya del Grup del
Banc Europeu d'Inversions (BEI)
• "InvestEU per a pimes": Christa Karis, directora de Coordinació
Estratègica i Suport a les Empreses del Fons Europeu d'Inversions
(FEI)
• "El finançament públic a Catalunya": Marc Lloveras, director de
desenvolupament de productes de l'Institut Català de Finances (ICF)
11.00 h

Pausa

