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PRESENTACIÓ: 
 
Els negocis familiars de comerç tenen algunes característiques especials que els fan 
diferents dels altres tipus de negocis. Són problemes –i també solucions- que altres 
tipus d’empreses no han d’abordar. Aquestes diferències afecten la gestió del dia a dia, 
la dinàmica de la vida familiar i, quan sigui el moment, la distribució de la propietat del 
negoci i la successió familiar. Trobar l’equilibri entre aquests àmbits serà el secret del 
seu èxit i la clau de la seva supervivència en el futur. 
 
OBJECTIUS:  
 

Donar una perspectiva general de les característiques pròpies del negoci familiar de 
comerç, i de com es combinen els àmbits de la propietat, la gerència i la família.  
 
Una vegada finalitzada la formació, l’assistent haurà aconseguit:  
- Obtenir una visió global dels reptes específics d’un negoci familiar. 
- Identificar què correspon a cadascun dels àmbits: Propietat, Gestió i Família. 
- Identificar les causes dels problemes inesperats i els riscos més importants d’un 
negoci familiar, en el present i en el futur. 
- Assimilar els criteris generals per solucionar els problemes propis dels negocis 
familiars amb garanties d’èxit. 
 
A partir d’aquest seminari l’assistent podrà, en seminaris successius, aprofundir en 
aquell àmbit particular que li pugui ser d’especial interès, en el present o en el futur.  
 
ADREÇAT A: 
 
- Empresaris familiars de comerç.  
- Familiars directes dels empresaris familiars implicats en el negoci de comerç. 
- Directius no familiars de negocis familiars de comerç- 
- Advocats, gestors i altres professionals implicats en l’assessorament d’empresaris 
familiars de comerç. 
 
 
 

EMPRESA I FAMÍLIA: 
 ELS REPTES DEL NEGOCI FAMILIAR DE COMERÇ 
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CONTINGUT: 
- L’abast i els límits de la definició d’un negoci familiar de comerç 
- La importància dels negocis familiars en l’economia del país. 
- L’entorn i la seva importància. 
- Nocions generals sobre els 3 àmbits dels negocis familiars. 
- El actors principals d’un negoci familiar i la seva implicació. 
- El taló d’Aquiles dels negocis familiars. 
- Criteris generals per abordar els problemes específics. 
 
PONENT:  

 

Josep Maria Llaurador és psicòleg d’empresa i consultor. 

Cap de l’Àrea d’Empreses Familiars de Barcelona Economia, empresa 
especialitzada en l’assessorament i la gestió d’empreses familiars.  

Coautor de 6 llibres sobre Empresa Familiar. 

Professor del Graduat en Comerç i Distribució que imparteix ESCODI. 

 

QUAN: Dilluns 29 de febrer i 7 de març de 2016, de 9,30 h a 14,30 h.  
 

ON: Seu d’ESCODI a Terrassa (Vapor Universitari, C.Colom 114, 08222 Terrassa). 

Molt a prop de la nova línia del Metro del Vallès: Estació Vallparadís Universitat  
  
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:  
Tel. 93 7839745 (de 9 h a 17,30 h); correu electrònic sfava@escodi.com.  
Inscripció web a l’enllaç: http://escodi.com/activitat/ 
Matrícula: 130 euros.  
Formació subvencionable (bonificacions Fundació Tripartita). 
ESCODI facilita els tràmits de gestió de la subvenció (bonificació) sense cap cost 
addicional. 
Possibilitat de fer a mida aquesta formació i altres d’interès: et portem la formació  
“On vulguis, quan vulguis i com vulguis” (consulta’ns sense compromís) 
 
 


