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LLOC DE CELEBRACIÓ 
 

Retransmissió via streaming: 

https://eu.bbcollab.com/guest/c4db3827ba714ae989cda58f7cbb9698 

INFORMACIÓ  I MATRÍCULA 
 

• Quota estudiants de grau UdL: 55,34€ (descompte de família 
nombrosa corresponent segons la categoria que es justifiqui) 

• Termini de matrícula: del 6 al 24 de novembre de 2020 Per  
internet: 
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?co
de=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=*&i
fxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20 

• Més informació: Secretaria del Departament d’Administració 
d’Empreses (Telèfon: 973 703206 – dae.secretaria@udl.cat) 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 
 

Els alumnes de grau de la UdL tindran accés al reconeixement de 2 crèdits 
ECTS (matèria transversal), si s’acredita l’assistència a un 75% de les 
ponències i responen a un qüestionari a través del Campus Virtual sobre el 
contingut de les Jornades. 

            
 

 
 

 
 
 

XXXII Jornades Universitat-Empresa: 
Empreses cooperatives, avantatge 

competitiu i tecnologies de la informació 

(Els reptes de les empreses familiars i cooperatives davant 
la crisi de la COVID19) 

 

 

Lleida, 24 de noviembre de 2020  

Retransmissió via streaming: 

https://eu.bbcollab.com/guest/c4db3827ba714ae989cda58f7cbb9698 
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PRESENTACIÓ PROGRAMA  
 
Dimarts, 24 de novembre de 2020 

  
Matí

 

El sector agroalimentari ve arrossegant problemes des de fa temps a causa 
de la manca de rendibilitat pels baixos preus que reben en origen els 
productors. És important reivindicar aquesta situació i més en el context 
actual, ja que el sector no es troba exempt de les dificultats generals que es 
viuen a partir de la crisi generada pel coronavirus. En el decurs d’aquesta 
crisi, les cooperatives s’estan manifestant com un model empresarial en 
auge, no solament com a model econòmic i social heterogeni, sostenible i 
arrelat al territori, sinó perquè també aposten per noves polítiques que 
prioritzin i fomentin la democràcia econòmica, la salut col·lectiva i la transició 
ecosocial. 
 
Per altra banda, les empreses familiars, suporten la crisi intentant mantenir 
l’activitat i l’ocupació malgrat la caiguda de les vendes. D’acord amb una 
enquesta publicada per l’Institut d’Empresa Familiar el dilluns, 26 d’octubre 
de 2020 i amb motiu del seu congrés nacional, un 53% de les empreses 
familiars no preveuen recuperar la facturació dels nivells anteriors a la crisi 
de la pandèmia al menys fins a l’any 2022. 

 
Per aconseguir la recuperació, l’enquesta de l’Institut d’Empresa Familiar 
argumenta que es prioritzi, en aquest ordre, en infraestructures, 
digitalització, transició energètica, educació i modernització de 
l’administració. Pel que fa a les mesures adoptades per les empreses 
familiars per fer front a la crisi per la pandèmia, destaquen el teletreball (71% 
dels negocis); els ERTE (56%); l’adaptació de l’estructura productiva (55%) i la 
reducció d’inversions i contractacions (37%). 

 
En aquest curs Les XXXII Jornades Universitat-Empresa, es duen a terme en 
plena crisi econòmica i sanitària a través de mitjans telemàtics. Es tractaran 
els problemes que afecten més directament a les organitzacions que 
s’esforcen per l’ocupació i treballen per l’arrelament dels mitjans de 
producció en el seu territori i que són, les empreses familiars i les 
cooperatives. Els ponents que participen a les Jornades són actors destacats 
de les seves organitzacions corporatives i especialistes en la economia 
productiva de Lleida i província. 

9:00. Connexió per videoconferència a la Sala de Juntes de la Facultat de Dret, 
Economia i Turisme 
9:30. Inauguració de les Jornades 
A càrrec de la Sra. Olga Martín Belloso, vicerectora de Recerca i Transferència; Sr. 
Eduard Cristóbal Fransi, degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme i Sr. José 
Luis Gallizo Larraz, director del Departament d’Administració d’Empreses i de la 
Càtedra d’Empresa Familiar UdL 
10:00. Les cooperatives de Lleida davant els reptes que planteja la COVID19. 
Intervé: Sr. Ramon Sarroca i Capell, president de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC) 
10:30. L’empresa familiar davant la crisi de la COVID 
Intervé: Sr. Marc Cerón Castelló, president de l’Associació de l’Empresa Familiar de 
Lleida 
11:00. Ponència: Pla de recuperació del cooperativisme agroalimentari. 
A càrrec del Sr. Domènec Vila i Navarra, cap d’Unitat de Serveis Empresarials de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.  
Presenta: Sra. Yolanda Montegut Salla, professora de la Universitat de Lleida 
11:45. Pausa. 
12:00. Ponència: Reinventar-se per continuar: Fruites i Conserves Blanch: Conservar 
la tradició. A càrrec del Sr. Joan Blanch de l’Empresa Familiar Fruita Blanch. 
Presenta: Sr. Manel Plana Farran, professor de la Universitat de Lleida  
13:00. Cap a un nou model econòmic: l’economia plural i transformadora. A càrrec 
del Sr. Ivan Miró i Acedo, cooperativista, sociòleg i patró de la Fundació Roca Galès.  
Presenta: Yolanda Montegut Salla, professora de la Universitat de Lleida  
14.00. Pausa 

Tarda 
16:00. Taula rodona: : Visió femenina sobre les Oportunitats d'ocupabilitat i  
d'activitats d'empresarials. Els negocis familiars. 
Intervenen: Sra. Marta Aguilar Moles (Delegada de Reempresa a Lleida) 
Sra. Laia Rogel Vilanova (Empresària i Presidenta de l’Associació d’Empresàries 
Ap!Lleida) 
Modera: Sr. Manel Plana Farran, professor de la UdL 
17:30. Pausa 
18:00. La successió a les Explotacions Agràries Familiars. Estudi realitzat a Catalunya 
a càrrec del Sr. Manel Plana Farran, professor de la UdL 
19:00. Opinió dels empresaris de la demarcació de Lleida sobre la sortida de la crisis 
econòmica provocada per la COVID a càrrec del Sr. José Luis Gallizo Larraz, UdL 
20:00. Espai per omplir un qüestionari sobre les ponències de la jornada 
20:30. Cloenda de les Jornades. Sr. José Luis Gallizo Larraz. Director de la Càtedra 
d’Empresa Familiar 


	XXXII Jornades Universitat-Empresa: Empreses cooperatives, avantatge competitiu i tecnologies de la informació
	(Els reptes de les empreses familiars i cooperatives davant la crisi de la COVID19)
	PRESENTACIÓ
	Dimarts, 24 de novembre de 2020
	9:00. Connexió per videoconferència a la Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
	9:30. Inauguració de les Jornades
	Intervé: Sr. Ramon Sarroca i Capell, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
	10:30. L’empresa familiar davant la crisi de la COVID
	13:00. Cap a un nou model econòmic: l’economia plural i transformadora. A càrrec del Sr. Ivan Miró i Acedo, cooperativista, sociòleg i patró de la Fundació Roca Galès.
	14.00. Pausa


