campuscambra
TALLER
REPTES DE L’EMPRESA FAMILIAR
Formació d’empresaris i directius
27 de març i 3 i 10 d’abril 2019
Delegació Vallès Oriental

“com garantir,
al màxim

la continuïtat
de l’empresa
familiar”

REPTES DE L’EMPRESA FAMILIAR
Com es relacionen empresa i família per el bon funcionament
de totes dues?
Per què continuar sent família empresària?

27 de març de 2019 De 9.30 a 12.30 hores
3 i 10 d’abril de 2019 De 9.30 a 12.30 hores

9

hores
El 88% de les empreses catalanes són familiars.
Diuen que l’avi la crea, el fill la manté i el net la
tanca. D’on pot provenir aquesta dita? Pot ser degut
en part, a la falta de planificació en quant a com fer
front als previsibles reptes amb els que es trobaran
probablement l’empresa i la família.
En aquest taller eminentment pràctic, adreçat
a propietaris/es, actuals i/o futurs, i a les seves
parelles -treballin a l’empresa o no-, coneixerem
com es caracteritza una empresa familiar, i com

CONTINGUTS
• Ser empresa: el substantiu és empresa, familiar

és l’adjectiu.
• Pla estratègic de la família empresària.
• Professionalització de persones i estructures.
• Continuïtat: missió, protocol, dividends,

liquiditat, crisi.
• Relleu: planificació, fiscalitat i pacte successori.

podem garantir al màxim la seva continuïtat,
i podrem fer un diagnòstic comparatiu de les

PROFESSOR

fortaleses i debilitats de la pròpia empresa familiar.

Jordi Tarragona Coromina

Utilitzarem i treballarem casos escrits i
audiovisuals com a eines per debatre sobre els
diferents reptes als que amb molta probabilitat ha
de fer front tota família empresària.
Per un correcte aprofitament és recomanable
destinar a la preparació dels mateixos un temps
equivalent al de debat (6 hores).
OBJECTIUS
• Entendre quins són els cercles d’interès que hi

ha a l’empresa familiar.
• Reflexionar sobre els principals reptes de la

família empresària, i com superar-los.
• Conèixer les principals eines que hi ha per a

superar els reptes.
• Fer un diagnòstic comparatiu de las fortaleses i

debilitats de la pròpia empresa familiar.
• Intercanviar punts de vista i experiències amb

altres famílies empresàries.

Advocat. PDD i PADE IESE. Empresari, coach
d’empreses familiars. Columnista habitual
d’Expansión, L’Econòmic, La Vanguardia, i el digital
Via Empresa. Professor d’empresa familiar a
UManresa, Universitat Central de Catalunya. Autor
del llibre Continuar? Vendre? Tancar? (Ed. Profit)

campuscambra

MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
290 euros (exempt IVA).
Preu especial per als membres de Campus Cambra
Alumni: 190 euros (exempt IVA).
10 % de descompte per a socis Business Club Cambra.
Per incriure’s al taller, cal emplenar el qüestionari que
rebran prèviament i lliurar-lo a la Cambra de Comerç de
Barcelona. Un cop rebut el qüestionari, es confirmarà la
plaça per correu electrònic. Places limitades.

LLOC DE REALITZACIÓ
Delegació al Vallès Oriental
Can Muntanyola
Camí del Mig, 22
08401 - Granollers
AJUTS A LA FORMACIÓ
•	
Possibilitat de bonificar part de l’import de la matrícula
del programa segons l’establert per la Fundación Estatal
para la Formación en el empleo.
Des de la Cambra us podem fer aquest tràmit.
Per gaudir d’aquest servei, cal:
– Inscriure’s en el programa.
– Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la
pàgina de la Cambra www.cambrabcn.org
–D
 onar i reenviar la informació sol·licitada dotze dies
abans de la data d’inici al curs.
– Assistir a més del 75 % de les hores de formació.

Més informació i inscripcions
Anna Campasol/Eva Rovira

granollers@cambrabcn.org

902 448 448 ext. 1033
Cambra Barcelona
Cambra Barcelona
@cambrabcn
www.cambrabcn.org

