
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA INICI  24 de febrer de 2021 

HORARI   de 9:30h a 11:30h   

DURADA   2 hores 

EL CURS 

Curs impartit per la consultora Family Business 

solutions, especialitzada en l’acompanyament a 

les famílies empresàries en la planificació del 

relleu generacional i la gestió de la relació família-

empresa, així com en la consultoria en l’àmbit del 

negoci i l’estratègia empresarial. 

Dirigit a directius i membres d’equips formats per 

més d’una generació. 

TEMÀTICA 

A causa de l’augment de l’esperança de vida i el 
retard de l’edat de jubilació, cada cop és més 

freq ent que convisquin tres generacions alhora a 

les empreses, particularment a les empreses 

familiars. Això comporta alguns reptes pel negoci, 

com aprendre a gestionar i a treballar amb equips 

multigeneracionals, aconseguir alinear les 

diferents generacions i branques familiars i 

resoldre els conflictes derivats de la gran bretxa 

generacional que separa els membres de l’equip. 

PROFESSOR 

Ricard Agustín Ripoll 

És el fundador de Family Business Solutions i consultor d’empreses familiars. Compta amb més de 25 anys 

d’experiència en el camp de l’empresa familiar. Va estudiar ciències Empresarials i Màster en Màrqueting per 

ESADE, PPD i PADE per l’IESE i IMP per l’INSEAD així com el Curs en Teràpia Familiar Sistèmica per l’Hospital de 

Sant Pau i per l’Escola Vasco Navarra en Teràpia Familiar. 

Durant la seva trajectòria professional ha sigut Conseller Delegat de Barnices Valentine i Industrias Bilbaínas 

del Embalaje i Director General de Marcilla Coffee Systems, Riverwood i Mead Embalajes, entre d’altres. 

OBJECTIUS 

 Aprendre a gestionar i a treballar amb equips multigeneracionals així com amb germans i cosins de

branques familiars diferents. DISC

 Conèixer les eines per facilitar l’entesa i el treball intergeneracional.

 Prendre consciència de la importància de planificar el relleu generacional a les empreses familiars per

un canvi de lideratge gradual.

 Incorporar tècniques de prevenció i resolució de conflictes, en la mesura que es pugui.



PROGRAMA 

• Perspectives generacionals a l’empresa familiar: valors, prioritats i necessitats de cada generació.

• La bretxa generacional: Diferències entre la generació fundadora, de germans i de cosins.

• Afrontar el canvi de lideratge: Successió a la gestió i transmissió de la propietat. Eines per planificar

el relleu generacional de manera progressiva. 

• Tècniques i recomanacions per millorar la convivència, alinear visions i augmentar l’eficàcia en

equips multigeneracionals i per millorar el treball intergeneracional i entre germans i cosins. 

• Eines per facilitar la comunicació a l’empresa i amb la família, amb especial èmfasi en els familiars

que treballen fora de l’empresa familiar. 

• Conflictes i discrepàncies entre generacions i entre branques familiars. Com prevenir, afrontar i

resoldre’ls per evitar que afectin la successió i la continuïtat. 

PREUS 

PREU CURS: 80€ 
SOCIS INDIVIDUALS I ALUMNI: 55€ 

SOCIS COL·LECTIUS: 65€ 

*ENF es reserva el dret d’anul·lar el curs. En aquest cas ho comunicarà amb temps suficient i retornarà els pagaments íntegres.

DURADA, CALENDARI i LLOC 

2 hores el dimecres 13 de gener de 2021, de 9:30 h a 11:30 h. 

Sessió amb aula virtual a través de la plataforma zoom 




