Càtedra Banca March de l’Empresa Familiar
La Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar (CBMEF) és una iniciativa conjunta de
la Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF),
l’Associació Balear de l’Empresa Familiar (ABEF) i la Banca March per estudiar i
investigar les característiques i la problemàtica de l’empresa familiar.
La creació de la CBMEF pretén impulsar l’anàlisi i la divulgació des de múltiples
perspectives de la significació especial i de la rellevància estratègica que té l’empresa
familiar per a l’economia i la societat dels països, singularment d’Espanya i de les Illes
Balears.
En concret, es planteja la col·laboració en els aspectes següents:






Intercanviar informació i coneixements en l’àmbit propi de les activitats de les
quatre parts
Desenvolupar de manera conjunta activitats d’estudi i investigació de projectes
específics mitjançant acords puntuals
Desenvolupar programes conjunts d’activitats de formació
Desenvolupar programes de pràctiques a les empreses familiars, membres de
l’ABEF
Organitzar fòrums de trobada entre acadèmics, empresaris i estudiants que
permetin l’intercanvi de coneixement, experiències i inquietuds

Principals activitats dutes a terme l’any 2018


XI Jornada de la Càtedra Banca March de l’Empresa Familiar. El 15 de
novembre s’organitzà aquesta jornada, que presidiren el vicerector d'Innovació
i Relacions Institucionals de la UIB, doctor Jordi Llabrés; el conseller delegat de
la Banca March, senyor José Luis Acea; el president de l'Associació Balear de
l'Empresa Familiar (ABEF), senyor Rafael Salas, i el director de la Càtedra
Banca March de l'Empresa Familiar, doctor Rafel Crespí. Els principals temes
que es tractaren foren la productivitat de les empreses familiars, el repte del
talent i la internacionalització. En la jornada, hi intervingueren el conseller
delegat d’Europastry, senyor Jordi Morrat, el qual presentà la transformació de
l’empresa familiar a l’empresa multilocal; el director de Banca de Grans
Empreses de la Banca March, senyor José Cuevas, el qual dissertà sobre el
repte del talent en l'àmbit de l'empresa familiar, i el doctor Rafel Crespí, que
presentà els resultats preliminars de l’estudi sobre la mida i la productivitat de
l’empresa familiar a Europa.
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