
 

 
 

Jornada del Consell de Col·legis de Catalunya 2008 
 

La continuïtat de  les empreses de mediació 
 

“Gestionar la continuïtat significa un  canvi de cu ltura: passar 
de la direcció del control a la direcció  per valor s”  

 
 
 
 
Presentació 
 
Les empreses de mediació d’assegurances, que formen part del teixit 
empresarial català, s'enfronten a una sèrie de reptes específics que deriven del 
context en el que operen per les noves lleis, els canvis en el mercat i la 
tendència creixent d’operacions de fusions i vendes.  
Però a més, existeixen altres dificultats que condicionen la continuïtat, com són 
la necessitat de professionalització de la direcció o la falta d’interès en el sector 
de generacions joves, aspectes que sovint són posposats per els problemes 
més immediats i que no són abordats fins que és massa tard, fet que 
compromet sèriament la continuïtat de l’empresa. 
Per aquest motiu el Consell de Col·legi de Mediadors de Catalunya organitza 
un programa de jornada de sensibilització dirigida a les empreses mediadores, 
amb un doble objectiu: 
 
• Prendre consciència de les temàtiques que condicionen la continuïtat de 
l’empresa, tant en aspectes d’organització com de gestió de les relacions 
“emocionals” entre els membres familiars o socis i d’aquests a l’empresa. 
 
• Proporcionar les claus conceptuals i pràctiques necessàries per 
gestionar el canvi d’una cultura d’empresa convencional basada en valors 
d’orientació al control, cap a una altra nova forma de pensar basada en valors 
d’orientació al desenvolupament i al capital humà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Continguts 
 
La importància i influència de les relacions “d’amistat i/o familiars” en la gestió i 
el treball, així com en la transmissió del negoci. 
 
Planificar el futur del negoci, dels joves amb l’empresa i la carrera professional. 
 
La importància dels valors en l’empresa de mediació. La construcció de valors 
compartits en les empreses en un fòrum de component familiar o de més d’un 
soci. Valors actuals i valors futurs de les nostres empreses. 
 
Generar converses inquietants sobre la importància dels valors per a la 
direcció. ¿sobreviure o realitzar-se? ¿concentrar-se o expandir-se? ¿seguretat 
o risc? ¿conservar o progressar? ¿control sobre els demés o autocontrol de 
cada persona?. 
 
La gestió de possibles conflictes entre membres de l’empresa en “el model 
assegurador” per la continuïtat. Principals temes sobre els que cal arribar a 
acords en un acord de socis o un de familiar. 
 
 
 
Lloc i dia 
 
Dijous 28 de febrer de 2008 
Hotel Hesperia Tower ***** 
Gran Via 144 
08907 L’Hospitalet del Llobregat 
http://www.hesperia-tower.com 
 
 
 
Preu 
 
El tiquet d’assistència a la jornada té un cost per persona de 150€ i inclou el 
coffe-break i el dinar. 
 
Es recomanable que de cada corredoria assisteixin dues persones per poder 
obtenir el màxim rendiment a les ponències presentades. 
 
Les inscripcions es realitzaran als col·legis corresponents a cada col·legiat. 
 
Inscripcions limitades segons rigorós ordre cronològic. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Estructura de la jornada 
 
La jornada de sensibilització i formació comença a las 10:00 i acaba a les 
19.00 hores (duració de 9 hores) 
 
 9:15 AM 10:00 AM Lliurament de documentació i esmorzar  
   
10:00 AM 10:30 AM Benvinguda  

D. Lluís Ferrer, President del Consell de Col·legis de 
Mediadors d’Assegurances de Catalunya 
D. Jaume Tomàs Sabaté, President de Fundació Nexia 
per el Desenvolupament de la Família Empresària 

   
10:30 AM 12:15 AM Conferència: "La gestió de les relacions entre els 

propietaris actuals i futurs, clau de la continuïta t” 
Sr. Joan Corona. Director Acadèmic del Institut de 
l’Empresa Familiar 
Utilització de documental: La força d’una realitat. 
L’empresa familiar de generació a generació.  

   
12:15 AM 12:30 PM Pausa  (opcional: amb servei de cafè) 
    
12:30 AM 14:30 AM Conferència: "Canvi de rumb, 6 models de continuïta t de 

l’empresa” 
D. José Luis Melero – Okyaku Europe Consulting  
Sr. Joan Corona. Director Acadèmic del Institut de 
l’Empresa Familiar.  
Utilització de audiovisual: Track “El cas de Successió 
Equivocada” / Track “El Cas dels Membres en Conflicte” 
 

14:30 PM 16:30 PM Dinar  
Activitat: Animació amb la utilització de votació  
interactiva per mòbil 

    
16:30 PM 18:00 PM Conferència  "Valors compartits en les empreses  

multifamiliars"  
D. Salvador García. Consultor expert en Direcció per 
Valors  

    
18:00 PM 18:30 PM Conclusions: Les lliçons apreses   

Sr. Joan Corona. Director Acadèmic del Institut de 
l’Empresa Familiar (Precs i  preguntes) 

 
18:30 PM 19:00 PM Clausura   

D. Ferran Sicart, Director General de Política Financera i 
Assegurances 

 
 
 
 


