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Convalidació de crèdits

Els estudiants de la Universitat de Lleida que sol·licitin la con-
validació de crèdits, hauran de justificar l’assistència a totes les 
sessions i retornar al final de la Jornada el qüestionari que els 
hagi estat lliurat a l’inici de cada sessió.



Presentació

L’esdevenir del dia en dia provoca que els negocis de moltes 
empreses familiars s’estanquin. Molts cops els patriarques de 
les firmes prefereixen no diversificar i s’acomoden en el sector 
industrial en el qual sempre han romàs, no obstant, aquest 
actitud, afegida a la crisi econòmica, pot acabar amb moltes 
activitats.

Per altra banda, la gran distribució està modificant la indústria 
alimentària amb l’aposta de noves estratègies de mercat, com 
ara marques pròpies, preus baixos, etc. Aquest nou escenari 
dóna lloc a canvis importants entre les empreses familiars del 
sector, en alguns casos amb un efecte negatiu que atura els 
beneficis, i en d’altres, com un camí per tal que els productors 
recerquin oportunitats per  acostar llaços amb els grans grups.  

La creació de nous negocis a la seu de les empreses familiars 
és una manera d’emprendre a través de la innovació que cada 
cop guanya més terreny, lloc on les idees inicials conformen 
unitats de negoci i tot depenent de la seva evolució, finalment 
poden transformar-se en empreses.

Per aquesta raó, la tercera edició de les Trobades amb la 
Càtedra d’empresa Familiar s’ha organitzat sota el títol Em-
prendre negocis dins l’empresa familiar, espai on es debatran 
solucions als problemes de la competència en la distribució 
comercial i se donaran pautes per assegurar l’èxit a la implan-
tació de noves idees de negoci. Els ponents són empresaris 
experimentats que abordaran els problemes actuals a l’entorn 
de l’empresa familiar. 

Lleida, 7 de novembre de 2013

José L. Gallizo
Director de la Càtedra de Empresa Familiar  

de la Universitat de Lleida

Programa

— 16.00 hores: lliurament de la documentació.

— 16.15 hores: acte d’inauguració de la Trobada.

 Intervenen

 Sr. Miquel Padilla. Vicepresident de la Diputació de Lleida. 

 Sr. José Luis Gallizo, director de la Càtedra d’Empresa Fami-
liar de la Universitat de Lleida.

 Sr. Gonzalo Cano, president de l’Associació Empresa Fami-
liar de Lleida.

— 16.30 hores: tendències de la comercialització dels produc-
tes agroindustrials. La marca com a element de diferenciació 
de les Empreses Familiars.

 Sr. Ignacio Larracoechea, president de Promarca.

 Sr. David Coll. President de PIMEC Agroalimentària.

 Moderador: José Luis Gallizo, director de la Càtedra d’Em-
presa Familiar.

— 18.00 hores: descans.

— 18.15 hores: Empresa Familiar, Història i tradició: Les fle-
ques; Empreses Familiars “de tota la vida”.

 Sr. Andreu Llargués, president de la Confederación Españo-
la de Organizaciones de Panadería i pastisser mundial de 
l’any 2012. 

 Sr. Manel Llaràs, President del Gremi de Forners de les Ter-
res de Lleida.

 Moderador: Manel Plana, professor associat de la Universitat 
de Lleida.

— 19.15 hores: Vivers Borda: La internacionalització en el sec-
tor de la planta viva i la flor ornamental.

— 20.00 hores: Acte de cloenda.


