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Presentació
L’actual crisi econòmica mundial té efectes profunds en l’actual
distribució de mercaderies, mà d’obra i capitals.

Quins són els efectes de l'actual crisi econòmica mundial en la petita
empresa en general i en aquells comerços amb una dimensió transnacional en
particular? Quines estratègies econòmiques fan servir els emprenedors
ètnics? Quines similituds i diferències hi ha respecte al petit empresari local?

Mitjançant la presentació d’estudis de cas de petits empresaris a Espanya
de diferents orígens (casos recollits en el marc del projecte de recerca en
curs Perfils d’Empresariat ètnic a Espanya ITINERE) i la seva comparació amb
altres països, aquest Seminari està dirigit a explorar les conseqüències
socials, geogràfiques i culturals de la crisi econòmica en aquest àmbit.

Dilluns 20 de Desembre
10:00 – 10:15

Presentació de la Jornada

10:00 – 10:45

José Luis Molina

Casos d’empresariat ètnic a Catalunya
Hugo Valenzuela García

10:45 – 11:30

L’enclau ètnic de Lloret de Mar

11:30- 12:00

Descans

12:00 – 12:45

Susana Moreno Maestro (U. Sevilla)
Emprenedors/es de Senegambia.
David Urbano i Núria Toledano (Univ. Huelva)

12:45 – 13:30

Empresariat transnacional a Espanya: un enfocament institucional
Conclusions

13:30 – 14:00

-- Pausa --

Un dels objectius d'especial interès és la identificació de les xarxes
socials dels empresaris i la seva distribució geogràfica a través de les
fronteres nacionals. Altre objectiu es posar a prova algunes de les teories
sobre transnacionalisme i empresariat ètnic.

Núria Toledano (Univ. Huelva) - David Urbano

16:30 – 17:15

Empresariat transnacional a Espanya: un enfocament institucional.
17:15 – 18:00

Hugo Valenzuela García

Empresari pakistanès a Barcelona

18:00 – 18:15

Descans

18:15 – 19:00

Susana Moreno Maestro (Univ. Sevilla)
Emprenedors/es de Senegambia
Silvia Gómez i Mestres

19:00 – 19:45

Empresaris búlgars a la costa catalana
19:45 – 20:00
Contacte
gr.egoredes@uab.es
www.egolab.cat

Conclusions

