
PROFESSOR..............................................................................................................

·    Javier Ornia (Director del curs)
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE. 
Especialtzació en Finances (Strumentti Derivatti y Corporate 
Banking) per a la Università Luigi Bocconi, Milà. MBA per ESADE. 
International Faculty Development Program IFPD pel IESE. 
Conferenciant PIMEC. Director Tècnic de CJ Continua. Experiencia en 
marketing de gran consum i consultoria. A més ha estat fundador i 
promotor de iniciatives empresarials que en la actualitat lidera.

·    Miquel Rusiñol 
Enginyer Agrícola per la UPC. Tècnic especialista en Direcció i 
Administració d'Empreses Agroalimentaries, Torrealba (Córdoba). 
Tècnic superior en Administració i Finances. Autor de diverses 
publicacions relacionades amb la petita i mitjana empresa familar 
agroalimentaria. Diplomat en Comerç Exterior per la Cambra de 
Comerç. A més participa com soci i directiu en diverses iniciatives 
empresarials. 

PROGRAMA..............................................................................................................

1a Part. Anàlisi i Diagnosi Econòmico-Financera
(breu repàs teoria)

·    Introducció a l'estructura patrimonial de l'empresa: el balanç de 
situació.

·    Anàlisi del compte de resultats.
·    Rendibilitat econòmica vs rendibilitat financera.
·    Avaluació de la rendibilitat i de la creació de valor: la diagnosi.
·    Rotacions del circulant. Necessitats operatives de fons.
·    La planificació financera a llarg termini en sintonia amb l'estratègia 

empresarial.

Preparació de dos casos que es treballaran durant la segona i la 
tercera sessió.

2a Part. Cas Pràctic
·    Anàlisi, Diagnòsi, Estratègia i Pla d'Acció. S'estructurarà el treball de 

manera individual, per equips i finalment a classe.

3a Part. Cas Pràctic
·    Anàlisi, Diagnòsi, Estratègia i Pla d'Acció. S'estructurarà el treball de 

manera individual, per equips i finalment a classe.

4a Part. Anàlisi i Selecció d'inversions

L’escola de negocis per a la PIME.
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CURSOS OBERTS 2012

FINANCES PRÀCTIQUES AVANÇADES PER A LA PIME
ÀREA ACADÈMICA DE CONTROL I DIRECCIÓ FINANCERA  

HORARI
..............................................................................................................

4 jornades de 16:00h. a 20:30h.

LLOC DE REALITZACIÓ
..............................................................................................................

OPCIÓ CJ:  Camp Joliu. Ctra. N-340, km.1202 
  43720 L'Arboç (Baix Penedès) TARRAGONA 

OPCIÓ BCN:  Universitat Internacional de Catalunya
  c/Immaculada 22, 08017 Barcelona

OBJECTIUS..............................................................................................................

·    Aconseguir a través de la metodologia del cas un entrenament 
financer que ens permeti en el futur, amb major agilitat, saber 
identificar la informació rellevant per a formular una diagnosi de la 
situació econòmico-financera de l'empresa.

·    Conèixer i treballar sobre indicadors per a poder treure conclusions 
sobre la seva evolució.

·    Veure casos d'empreses reals, per a contrastar actuacions i 
resultats.

·    Saber quines mesures financeres es poden prendre quan l'empresa 
es troba en una situació delicada.

·    Ser capaços d'escollir entre diferents opcions estratègiques per a 
obtenir els millors resultats financers. 

A QUI ESTÀ ADREÇAT..............................................................................................................

Aquest curs és continuació del curs de Finances Pràctiques per a 
la PIME que s'imparteix també en aquesta escola.

Per tant, és ideal per a aquells que hagin fet el curs anterior en el 
passat. Es recomana encaridament realitzar l’anterior per a un major 
aprofitament d'aquest.

El curs està dirigit també a tots aquells que compleixin 
responsabilitats directives financeres i estratègiques a la PIME, i que 
estiguin interessats a conèixer i utilitzar eines que els permetin 
millorar els seus resultats i reciclar els seus coneixements. 

Reserva la teva plaça complimentant la fitxa que trobaràs a www.cjcontinua.org 
i enviant-la per fax al 977 67 08 51 o per mail a vgalimany@cjcontinua.org


