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La xarxa EconomistesBAN inverteix 1,83 

milions d’euros en 20 projectes emprenedors  
 
Des de la seva creació l’any 2012, la xarxa de business angels del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya ha facilitat inversió a un total de 20 projectes 
emprenedors, 15 dels quals segueixen actius actualment i preveuen 
facturar 18,2 milions d’euros aquest 2018.   
 
Barcelona, Desembre de 2018.- Des de la seva creació el 2012 fins l’actualitat, la 
xarxa EconomistesBAN del Col·legi d’Economistes de Catalunya ha facilitat que 
membres de la xarxa invertissin inicialment 1,83 milions d’euros en un total de 20 
projectes emprenedors, 15 dels quals segueixen actius. Entre aquests projectes que 
avui segueixen en funcionament s’hi troben companyies de sectors molt diversos com 
ara el dels viatges, màrqueting digital, producció i distribució de vídeos, crowdfunding 
immobiliari, begudes, logística, salut, atenció a les persones, tractament d’aigües, 
videojocs, educació o formació.  
  
Els 15 projectes empresarials reeixits en què ha invertit EconomistesBAN ocupen 
actualment 234 persones de forma directa i generen 1.618 llocs de feina addicionals 
de forma indirecta. D’altra banda, a tancament de l’any 2018, els projectes tenen una 
previsió de facturació agregada de prop de 18,2 milions d’euros. 
·          
Segons el president d’EconomistesBAN Pol Font “el rellevant percentatge de 
supervivència dels projectes invertits es deu al fet que som una xarxa d’un col·legi 
professional que, a banda de facilitar finançament, ofereix als emprenedors un capital 
qualitativament expert en gestió econòmica i financera”. 
 
Entre el 2014 i el 2018, EconomistesBAN ha atès un total de 939 projectes i 2.083 
inversors han assistit als 29 fòrums que s’han organitzat fins al moment al Col·legi 
d’Economistes de Catalunya per posar en contacte inversors i emprenedors. 
 
EconomistesBAN té com a missió impulsar la voluntat del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya de contribuir activament a la promoció efectiva de l’activitat econòmica, 
facilitant la canalització d’inversió dels projectes que es presenten als Fòrums 
d’Inversió que organitza. El seu principal objectiu és crear un espai empresarial i 
d’emprenedoria que permeti, als empresaris i emprenedors, presentar els seus 
projectes, validar-los i buscar recursos per al seu desenvolupament. A més, possibilita, 
tant als seus col·legiats com a altres persones interessades, la inversió en empreses ja 
existents i/o de nova creació. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i 
gairebé 1.500 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. www.coleconomistes.cat  
 

Per a més informació: 
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