
 
 
 
 
 
 
 

Data, Lloc i Hora: 
 

• Data: 5, 19 d’abril i 1 de juny de 2018 
Lloc: Sala de Juntes. Facultat de Dret, Economia i 
Turisme Campus Cappont 
C/ Jaume II, 73 (25001 Lleida) 
Hora: de 16 a 18 hores 

• Data: 17 de maig de 2018 
Lloc: Auditori del Centre de Cultures i Cooperació 
Transfronterera – Edifici CCCT 
C/ Jaume II, 67 (25001 Lleida) 
Hora: de 16 a 19 hores 

 
 
 

Dirigit a: 
Estudiants de l’assignatura de 
l’Empresa Familiar del Grau en 
Administració i Direcció d’Empreses 
i a empresaris i professionals de l’empresa familiar 

 
 

Col·labora: 

Cicle de Conferencies de la 
Càtedra de l’Empresa Familiar de 

la Universitat de Lleida 
2º Q 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderat per: 
José L. Gallizo i Manel Plana 
Càtedra de l’Empresa Familiar de la Universitat 
de Lleida 



Cicle de Conferències de la Càtedra 
de l’Empresa Familiar, 2º Q 2018 

 
 
 
 

5 d’abril de 2018 
¿Què analitza la banca en la concessió de préstecs a 
empreses familiars? 
Joan Picañol 
Doctor en Economia, ex-directiu de Caixa Bank 

 
 
 

19 d’abril de 2018 
Continuïtat i creixement de l’Empresa Familiar 
Jordi Querol 
Departament d’Organització d’Unipreus, 
Wala Sports y Prilow 

 
 
 

17 de maig de 2018 
Baròmetre Europeu de l’Empresa Familiar 

Manel Blanco. Ponente de KPMG 
 
 
Personalidad de los directivos de la empresa familiar 

Carlos Andreu. Consultor 
 
 

1 de juny de 2018 
Successió a l’empresa familiar 
Germans Ferrer, 2ª generació de l’Empresa Saufer. 

 
 
L’empresa familiar és un dels pilars de l’economia 
espanyola i catalana. Representa el 72% del producte 
interior brut (PIB) i el 70% de l’ocupació de tot el sector 
privat. 
Amb la crisi s’han posat de relleu els seus punts febles, 
però també la seva gran fortalesa front els reptes del 
mercat fruit, entre altres coses, de la seva peculiar 
composició que la fa estar més blindada davant les 
tempestes i els canvis. 

 
 
La Càtedra de l’Empresa Familiar de la UdL treballa per 
fomentar la docència i la investigació per un millor 
coneixement de l’empresa familiar entre docents i 
estudiants. Un exemple d’això és el present cicle de 
conferències sobre el creixement i la continuïtat 
d’aquest tipus d’empreses, els ponents de les quals són 
empresaris de firmes familiars i professionals qualificats 
amb una ampla experiència en el món dels negocis. 

 
 
Les conferències van dirigides als estudiants de la 
Càtedra i a empresaris familiars, amb la col·laboració del 
Patronat de Promoció Econòmica la Diputació de Lleida. 

 
 
Lleida, 2 d’abril 2018 
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