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Presentació
Quins són els efectes de l'actual crisi econòmica en la petita empresa en general i
en els negocis regentats per persones d’origen immigrant en particular? Quines
estratègies econòmiques han emprat els/les emprenedors/es ètnics/ques per
adaptar-se a la crisi?
Mitjançant la presentació de casos de petits empresaris d’origen emigrant a
Catalunya, aquest seminari està adreçat a presentar les principals conclusions
assolides mitjançant el projecte de recerca Perfils d’Empresariat ètnic a Espanya,
ITINERE amb la finalitat de debatre, amb experts internacionals i organitzacions
empresarials, possibles iniciatives adreçades a l’anàlisi d’aquesta realitat i a
incidir-hi positivament.
Un dels objectius assolits, i d'especial interès, ha estat la identificació de les
xarxes personals d’aquests empresaris i la seva distribució geogràfica a través de
les fronteres nacionals. En aquest sentit, s’ha posat a disposició d’entitats i
emprenedors/es un manual d’autodiagnòstic de la xarxa personal
(www.egolab.cat > knowledge transfer).

10:00 – 10:15

Presentació de la Jornada

10:15 – 10:45

José Luis Molina
Crisi econòmica i negocis d’origen immigrant

10:45 – 11:15

Hugo Valenzuela García
L’enclavament ètnic de Lloret de Mar

11:15- 11:45

Recés

11:45 – 12:15

Berta Güell
Negocis d’origen pakistanès al Raval

12:15 – 12:45

Joaquín Bertrán y Amelia Sáiz López
La imagen de la empresa china en España: de
la ética del esfuerzo a la economía criminal
Gary MacDonogh
Generaciones, conflictos y cambios:
perspectivas desde las historias del
empresario étnico en las Américas

12:45 – 13:15

Contacte
gr.egoredes@uab.es
www.egolab.cat

13:15 – 14:15

Taula rodona oberta a les preguntes de
l’auditori

16:15 – 17:30

Taller amb EgoNet i casos

17:30 – 18:15

Conclusions

