
Pecados de
Empresa Familiar

Ricard Agustín Ripoll
17.02.2022



Presentació

CE i Màster en Màrqueting per ESADE, PPD i PADE per l'IESE i IMP per 
l'INSEAD. Curs en teràpia familiar sistèmica per l'Hospital de Sant Pau i per 
l'Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar.

Ha estat conseller delegat de Barnices Valentine i d'Industrias Bilbaínas del 
Embalaje, i director general de Marcilla Coffee Systems (Grup Sara Lee), 
Riverwood i Mead Embalaje.

És membre del claustre de professors de la Fundació Nexia i professor 
convidat de la Universitat del País Basc. Col·labora habitualment amb
associacions empresarials i amb les Cambres de Comerç.

Compta amb més de 25 anys d'experiència en el camp de l'empresa
familiar. És especialista en temes d'estratègia i família i en el Protocol 
Familiar, i és assessor de famílies empresàries.

Ricard Agustín – Soci fundador de Family Business Solutions



Sortir amb 2 o 3 idees per aplicar

demà al nostre negoci o amb la família

Objectiu



Pecats d’Empresa Familiar

El pecat original

Pecats mortals Pecats molt greus

Pecats greus Pecats legals

El pecat fatal
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10 pecats per il·lustrar la xerrada

El pecat original

Pecats mortals Pecats molt greus

Pecats greus Pecats legals

El pecat fatal

Pensar que a nosaltres no ens passarà res

Manca de visió compartida
Desatendre el relleu generacional

Pèrdua de la confiança

Absència de normes

Infravalorar el paper de la dona

No saber abraçar els conflictes

No utilitzar “el penjador”

No tenir orgull, ni lluir-lo, d’empresa familiar

Resistència a fer testaments

No actuar com a accionista responsable



Pecat Original

Pensar que a nosaltres no ens passarà res



Pecat Greu

No utilitzar el penjador



Pecat Greu

No tenir orgull, ni lluir-lo, de ser empresa familiar



Pecat molt greu

Absència de normes



Pecat molt greu

Infravalorar el paper de la dona



Pecat molt greu

No saber abraçar els conflictes



Pecat mortal

Manca de visió compartida



Pecat mortal

Desatendre el relleu generacional



Pecat mortal

Pèrdua de la confiança



Pecat mortal

Pèrdua de la confiança

Veure vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=78hpiqFuZz8


Pecat legal

Resistència a fer testaments



Pecat fatal

No actuar com a accionista responsable



Moltes gràcies a tot@s!
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