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els treballs de Peter Kresl i Ni Pengfei, sobretot sobre ciutats xine-
ses). El procés d’urbanització i de metropolització sembla impara-
ble. Hauríem passat de tenir els anys 60 en els espais urbans un 
terç de la població mundial a tenir-ne avui més del 50%, en la pers-
pectiva d’arribar a dos terços a mitjan segle. 

Augusto Cusinato i Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos van en-
cara més enllà. Les ciutats no serien un mer suport per a l’activitat 
econòmica ni un àmbit central per articular els mercats de treball. 
Serien el gran milieux creador de coneixement. I cada un dels grans 
espais urbans o metropolitans desenvoluparia una trajectòria úni-
ca i irrepetible.

Giacomo Becattini primer i Paul Krugman després redescobreixen 
la noció de districte industrial a la dècada dels 70 i 80 respectiva-
ment. Aquest concepte, que ha trobat un dels primers mitjans cien-
tífics de difusió en la Revista Econòmica de Catalunya, planteja la 
qüestió de l’existència de processos econòmics localitzats en ciu-
tats especialitzades en els quals, en un mix de competència i coo-
peració, es produirien rendiments creixents associats a les econo-
mies externes urbanes que primer va descriure Alfred Marshall.

Avui la dinàmica econòmica dels vells districtes industrials de l’An-
glaterra victoriana està essent substituïda per una nova dinàmica 
econòmica que comparteix elements fonamentals de la teoria del 
districte industrial. La nova economia del coneixement és densa en 
ocupació i necessita més que abans de condicions urbanes favo-
rables. I d’aquesta diagnosi sortirà una de les seves manifestacions 
en termes urbans més reeixida: el 22@Barcelona, ubicat en una 
vella zona industrial, el Poblenou.

E D I T O R I A L
desembre 2018

l Col·legi d’Economistes de Catalunya va posar el 
focus en la seva tradicional Jornada dels Econo-
mistes sobre un tema de gran actualitat i de gran 
transcendència: Ciutat i innovació. Espai de conei-
xement i de creació.

Joan Clos va pronunciar la conferència inaugural de la Jornada, 
que va versar sobre Ciutat i innovació, ciutat i prosperitat i que va 
servir de marc per plantejar els grans reptes urbans als quals ha de 
fer front la humanitat en les properes dècades, destacant la neces-
sitat de connectar l’urbanisme amb els requeriments econòmics i 
demogràfics.

La jornada d’enguany va comptar amb 14 sessions de treball en les 
quals va participar una cinquantena d’experts que van desenvolupar 
temes de gran relleu i actualitat, molts d’ells relacionats directament 
amb la temàtica general, i que van ésser seguits per un miler d’eco-
nomistes. El contingut de la Jornada es va desenvolupar a partir 
d’uns plantejaments teòrics que a continuació exposem. 

Des de finals del segle XX l’anàlisi de la ciutat està superant l’estric-
te camp de l’economia urbana. Al mateix temps, la innovació, en-
tesa des de Schumpeter com a factor clau per al desenvolupament 
econòmic, s’està plantejant cada cop més en perspectiva urbana. 
La nova economia del coneixement també s’orienta cada cop més 
en clau urbana impulsada per una tendència a localitzar la nova 
activitat econòmica més innovadora en el nucli central de les noves 
metròpolis. La creativitat s’impulsa des dels espais urbans i actua 
com a factor activador de la innovació. 

L’economia contemporània parteix del reconeixement d’aquest 
renovat paper propulsor de l’espai urbà i metropolità, però també 
reconeix que s’agreugen velles patologies. Edward Glaeser titula 
la seva obra de referència sobre la dinàmica urbana com El triomf 
de la ciutat. En canvi Richard Florida, que havia estat un dels eco-
nomistes pioners en l’estudi de la classe creativa en la nova dinà-
mica metropolitana, escriu avui sobre La nova crisi urbana, tot i 
posar l’èmfasi en el creixement de les desigualtats, la gentrificació 
i les bombolles immobiliàries amb el problema de l’habitatge.

Roberto Camagni ja havia advertit en la seva obra de referència 
sobre economia urbana que cada cop més són les ciutats els sub-
jectes clau per explicar la competitivitat. Competeixen les ciutats 
entre elles, però també poden col·laborar. El complexíssim procés 
de construcció metropolitana consisteix en l’articulació d’econo-
mies d’aglomeració de gènere molt divers. Des de les lligades a la 
diversitat (a l’estil de les descrites per Jane Jacobs en la seva ree-
ditada obra The Death and Life of Great American Cities) fins a les 
que posen l’èmfasi en les d’urbanització (com posen de manifest 

E

Ciutat i innovació. 
Espai de coneixement 
i de creació

La Jornada dels 
Economistes ha debatut 
també sobre un dels 
nous subjectes d’estudi 
de naturalesa urbana. 
Es tracta del concepte de 
creixement inclusiu urbà
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L’economia catalana i també el conjunt de l’economia espanyola 
tenen en la metròpoli de Barcelona un dels punts forts per explicar 
la seva competitivitat. La megaregió Barcelona-Lió, que inclou To-
losa de Llenguadoc i que es relaciona també amb València i el 
conjunt de l’eix mediterrani, ha esdevingut l’onzena megaregió del 
planeta en termes de PIB. La xarxa de ciutats que articula la me-
tròpoli de Barcelona, i que inclou Girona, Reus-Tarragona, Lleida i 
Manresa, constitueix el nucli central d’aquesta gran megaregió eu-
ropea, i és ja clau en el funcionament de l’economia no només 
catalana sinó del sud d’Europa.

La Jornada dels Economistes ha debatut també sobre un dels 
nous subjectes d’estudi de naturalesa urbana. Es tracta del con-
cepte de creixement inclusiu urbà, que s’està desenvolupant tant 
en clau teòrica com aplicada. L’OCDE i ONU-Habitat estan pos-
tulant la necessitat d’abordar el creixent problema de la desigual-
tat estudiat, entre d’altres, per Thomas Piketty però des d’una 
perspectiva urbana. També aquí Barcelona ha estat pionera en  
els estudis sobre la relació entre creixement econòmic i distribució 
de la renda. Un nou model estratègic per a la metròpoli de Barce-
lona es podria articular sobre aquesta idea de creixement inclusiu 
urbà, estudiada per alguns autors del dossier. Es tracta d’un mo-
del d’impuls a la nova activitat econòmica que té unes conseqüèn-
cies sobre la distribució de la renda positives. Seria no una estra-
tègia tradicional de caràcter redistributiu sinó una estratègia 
predistributiva.

Per tant el debat que es va suscitar en la Jornada dels Economistes 
d’enguany es planteja un seguit de qüestions rellevants per avan-
çar en la diagnosi del procés d’innovació però orientat des d’una 

perspectiva urbana. Cal incidir amb un debat organitzat sobre les 
característiques d’un model de creixement sostenible no només 
des d’un punt de vista ambiental sinó també econòmic i social. La 
nova qüestió urbana té una fita important en l’estudi de la relació 
entre ciutat i innovació. Aquesta Jornada i la publicació que l’acom-
panya, el número 78 de la Revista Econòmica de Catalunya, en són 
peces orientades a alimentar un debat coral (en expressió del dar-
rer llibre de Giacomo Becattini) que cal enriquir en els propers anys. 
I amb aquesta intenció s’han plantejat les Jornades del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. n

JOAN TRULLÉN
Director tècnic de 
la Jornada dels 
Economistes
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Crònica del Sopar

L’Hotel Majestic de Barcelona va 
acollir el dijous 25 d’octubre al 
vespre com cada any el Sopar 
dels Economistes 2018 organit-

zat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
la cita anual que permet als col·legiats trobar-
se i reconèixer la feina i dedicació de diversos 
professionals del món de l’economia i l’em-
presa.

Anton Gasol, degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, va ser l’encarregat de 
donar la benvinguda als més de 200 assis-
tents al sopar elaborat per Nandu Jubany 
destacant que “enguany s’ha volgut donar 
més protagonisme a la gent de la casa i als 
joves economistes”, dos representants dels 
quals van ser els responsables de conduir 
l’acte, Sergi Belmonte i María Nieves Cosi-
alls. Un grup de música integrat també per 
joves, Red Mosquito, va ser el responsable 
d’amenitzar l’aperitiu.

assistència d’Andreu Mas-Colell al sopar 
per trobar-se a l’altre costat de l’Atlàntic im-
partint conferències, a qui van agrair “la 
seva confiança”. Carreras i Planas també 
van destacar que Turbulències i tribulacions 
és un “exercici de transparència d’uns anys 
durs” i van ironitzar afirmant que “després 
de molt temps intentant evitar mencionar en 
públic la paraula retallades, finalment en po-
dem parlar obertament i fins i tot l’hem utilit-
zat per a la portada del llibre”.

            el Sopar 
dels Economistes 
EL COL·LEGI 

CELEBRA

Més de 200 professionals de l’economia i 
l’empresa van assistir al Sopar dels Economistes 
que el Col·legi d’Economistes celebra anualment 

Albert Carreras i Ivan Planas reben el Premi 
al Millor Llibre d’Economia.

Pilar Abril, Millor Trajectòria Professional 
en la Difusió de l’Economia.

CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat

Premis Joan Sardà Dexeus 2018
Després de sopar es van lliurar els diversos 
reconeixements de la nit. En primer lloc, el 
degà del CEC, Anton Gasol, i els doctors 
Martí Parellada, director de la Revista 
Econòmica de Catalunya, i Teresa Garcia-
Milà, membre del Consell d’Administració 
del Banc Sabadell, van fer entrega dels Pre-
mis Joan Sardà Dexeus 2018 atorgats per 
la Revista Econòmica de Catalunya del Col-
legi d’Economistes de Catalunya i patroci-
nats pel Banc Sabadell.

El premi en la modalitat Millor Llibre d’Eco-
nomia va ser per a Turbulències i tribulaci-
ons, una crònica en primera persona de la 
gestió econòmica de la Generalitat de Ca-
talunya entre els anys 2011 i 2015 durant la 
crisi econòmica a càrrec de l’exconseller 
d’Economia, catedràtic de la Universitat 
Pompeu Fabra i Col·legiat de Mèrit Andreu 
Mas-Colell, l’exsecretari d’Economia Al-
bert Carreras i l’economista Ivan Planas. 
En recollir el premi, Albert Carreras i Ivan 
Planas van voler d’entrada excusar la no 

Sergi Belmonte i Nieves Cosialls, joves 
economistes conductors del sopar.
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A continuació es va procedir a fer entrega 
del guardó Joan Sardà Dexeus a la Millor 
Trajectòria Professional en la Difusió de 
l’Economia a la periodista especialitzada en 
continguts econòmics de Televisió de Cata-
lunya Pilar Abril, que va voler compartir la 
distinció “amb tot l’equip de la secció 
d’economia dels informatius de TV3”. Pilar 
Abril va subratllar que “fer periodisme eco-
nòmic és cada vegada més difícil” i va rei-
vindicar la tasca “dels qui tenim la respon-
sabilitat de resumir de forma intel·ligible en 
dos minuts per a la televisió uns pressupos-
tos del govern de milers de pàgines”. La 
periodista de TV3 va cloure afirmant que 

María Caamaño i Judit Restrudis, 
reconegudes pels seus treballs 
de final de grau.

Premiats amb els millors 
currículums universitaris.

sitat Pompeu Fabra i vicedegà del CEC, Ori-
ol Amat, van fer entrega a continuació del 
premi al Millor Treball de Final de Grau a Judit 
Restrudis de la Universitat de Girona per Pro-
posta per incrementar les vendes on-line 
d’una pime. Resultats de l’aplicació de Goo-
gle AdWords a Comerç Turró, SA. A més es 
va atorgar una menció específica al treball 
Competències 4.0, a càrrec de María Caa-
maño, també de la Universitat de Girona.

Millors currículums universitaris
Seguidament Agustí Colom, Anton Gasol i 
Oriol Amat van fer entrega dels diplomes als 
millors expedients universitaris, que enguany 

“seguirem treballant com formiguetes amb 
honestedat i rigor per fer més comprensible 
l’economia a la gent”.

Millor Treball de Final de Grau
El regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Agustí Colom, el degà 
del CEC, Anton Gasol, i el catedràtic d’Eco-
nomia Financera i Comptabilitat de la Univer-

Més de 200 assistents van 
participar en un sopar 
que vol ser un espai de 

trobada i reconeixement 
a la professió
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van ser per a Eva Bori Camprubí de la Uni-
versitat de Vic, Jose García Puche de la 
Universitat Oberta de Catalunya, Pablo de 
Llanos Artero de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, Guillermo López Recio de 
la Universitat Abat Oliba, Álvaro-Alfonso 
Mateo Fernández de l’Institut Químic de 
Sarrià, Judit Mompín Sánchez d’ESADE, 
Víctor Manuel Quintas i Martínez de la 
Universitat Pompeu Fabra, Carlota Roure 
Pagès de la Universitat Internacional de Ca-
talunya i Marc Susagna Holgado de la 
Universitat de Barcelona.

D’altra banda també es reconeix els expedi-
ents universitaris de Judit Velasco Beltrán 
de la Universitat de Girona, Florina Alice 
Ghencea de la Universitat de Lleida i Elena 
Solsona Sorlí de la Universitat Rovira i Vir-
gili en el marc de les jornades que tenen lloc 
a les seus de Girona, Lleida i Tarragona del 
CEC.

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 8
Crònica del Sopar

El vicepresident Pere 
Aragonès va traslladar la 

felicitació de la Generalitat 
al Col·legi per la seva 

contribució a la societat

Economista d’Empresa
A continuació, el degà del CEC, Anton Ga-
sol, i la consellera d’Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, Àn-
gels Chacón, van lliurar el Premi de Reco-
neixement a l’Economista d’Empresa 2018 
a Josep Martínez Vila, conseller delegat 
de Saba i economista col·legiat des del 
1987, a qui es reconeix per la seva gestió al 
capdavant de Saba des de l’any 2011 i per 
la seva trajectòria professional lligada al 
Grup Abertis.

Josep Martínez Vila va afirmar que “els pre-
mis que donen els companys de professió 
són per a mi el màxim reconeixement pos-
sible” i va afegir que “en un món cada vega-
da més exigent i competitiu els valors asso-
ciats a l’economista com són la professio-
nalitat, el rigor i l’eficiència són més neces-
saris que mai”. En aquest sentit va mostrar 
el seu “orgull” de pertànyer al Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

Clos Assessors, Premi de 
Reconeixement al Despatx 
Professional de l’Any.

El reconeixement de Col·legiat d’Honor  
va recaure en el doctor en Filosofia 
Ramon Alcoberro.

Josep Martínez Vila,  
Premi de Reconeixement a 

l’Economista d’Empresa.

Joan Tugores recull  
la seva distinció com a  

Col·legiat de Mèrit.

Despatx Professional
Després de l’entrega dels diversos diplo-
mes a les universitats va ser el torn del lliu-
rament del Premi de Reconeixement al 
Despatx Professional de l’Any, un guardó 
atorgat per la consellera d’Empresa i Conei-
xement de la Generalitat de Catalunya Àn-
gels Chacón, el degà del CEC Anton Ga-
sol i el president de la seu del CEC a Girona 
Lluís Bigas. Enguany el premi va ser per a 
Clos Assessors, grup professional d’asses-
sorament fiscal, comptable i laboral que 
presta els seus serveis a diferents poblaci-
ons de la província de Girona. En recollir el 
premi, Cristina Clos i Núria Gumbert van 
agrair “la confiança de les empreses que 
des de fa més de 25 anys atenem des de 
les oficines a Girona, Santa Coloma de Far-
ners, Sant Esteve d’en Bas i Banyoles”.
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D’altra banda, el conseller delegat de Saba 
va assegurar que des de la seva companyia 
es treballa per respondre a una mobilitat 
cada dia més “dinàmica, elèctrica, autòno-
ma i connectada”. A més va fer una crida a 
“fomentar el concepte de fer empresa i in-
dústria” i va reivindicar la importància de 
“l’estabilitat accionarial” i de la “inversió de 
capital local”.

Col·legiat d’Honor
Els dos grans premis de la nit es van entre-
gar a la part final del sopar per part del degà 
del CEC i del vicepresident i conseller 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Aragonès. En primer lloc 
es va nomenar Col·legiat d’Honor el doctor 
en Filosofia Ramon Alcoberro Pericay, 
pels més de 20 llibres i articles sobre filoso-
fia i ètica que ha escrit o dirigit, amb especi-
al interès per aquells en els quals ha relacio-
nat de forma directa ètica, economia i em-
presa, com ara Ética, economía y empresa: 
la dimensión moral de la economía de l’Edi-
torial GEDISA. 

En el parlament d’agraïment, Ramon Alco-
berro va fer una defensa aferrissada de 
“l’ètica empresarial” i va proposar els assis-
tents la lectura del llibre del Col·legiat d’Ho-
nor Francesc Cabana L’agonia del capita-
lisme. D’altra banda, Ramon Alcoberro va 
demanar “reconstruir els ponts de confian-
ça que s’han trencat darrerament a la soci-
etat catalana, ja que si no ho fem aquest 
país no té futur”.

Col·legiat de Mèrit
Finalment Anton Gasol i Pere Aragonès 
van fer entrega de la distinció de Col·legiat 
de Mèrit que aquest 2018 va ser per al 
catedràtic d’Economia de la Universitat de 

Barcelona Joan Tugores Ques pel seu 
extens currículum i les seves aportacions 
en el camp de l’economia, especialment 
en relació amb l’economia internacional, 
posant èmfasi en l’estudi de la globalitza-
ció i de la crisi.

Joan Tugores va agrair el reconeixement als 
economistes i a la universitat, així com al 
seu entorn més proper. També va fer una 
reivindicació del paper de l’economia i dels 
economistes a la societat citant la definició 
d’economia de l’escriptor i dramaturg irlan-
dès Bernard Shaw “l’economia és l’art de 
treure-li profit a la vida”. El Col·legiat de Mè-

El vicepresident i conseller  
d’Economia i Hisenda de la Generalitat  

de Catalunya, Pere Aragonès.

rit 2018 va cloure assegurant que “ser eco-
nomista és la més maca i divertida de les 
professions”.

Parlaments finals
L’entrega dels premis i el Sopar dels Econo-
mistes 2018 va acabar amb la intervenció 
del vicepresident i conseller d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 
Pere Aragonès, que va voler recordar la fi-
gura de l’exconseller d’Economia, Oriol 
Junqueras, en presó preventiva. Aragonès 
també va traslladar la felicitació del Govern 
de la Generalitat de Catalunya a tots els pre-
miats, així com al Col·legi d’Economistes de 
Catalunya per la seva contribució a la socie-
tat catalana.

Pere Aragonès també va subratllar la bona 
marxa de l’economia catalana, “oberta al 
món i que ha après d’una de les crisis més 
intenses dels darrers 70 anys”, però va ad-
metre també “els reptes que segueixen sent 
presents com és la creixent desigualtat”.

Finalment, el degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, Anton Gasol, va acomiadar 
els assistents, els va agrair la seva participa-
ció a la 23a edició d’un sopar que “vol ser un 
espai de trobada i de reconeixements entre 
economistes” i els va convidar a participar en 
la Jornada dels Economistes 2018 amb  
el títol Ciutat i innovació. Espai de coneixe-
ment i de creació del divendres 9 de novem-
bre a Barcelona. n

El degà del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya, Anton Gasol,  
durant la seva intervenció.
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Nomenaments Col·legiats

El Col·legi d’Economistes de Catalunya nomena el doctor Joan Tugores 
Col·legiat de Mèrit i el fi lòsof i doctor Ramon Alcoberro, Col·legiat d’Honor

de Mèrit i d’Honor
EL COL·LEGI NOMENA ELS NOUS COL·LEGIATS

Relació de Col·legiats
de Mèrit (1987-2017)

Pasqual Maragall 
Narcís Serra 
Andreu Mas-Colell
Joaquim Muns  
Josep M. Bricall
Amadeu Petitbó 
Antoni Serra Ramoneda
Ernest Lluch
Josep Oliu
Jacint Ros Hombravella
Guillem López Casasnovas
Francesc Granell
Antonio Argandoña
Mercè Sala
Martí Parellada
Isidre Fainé
Artur Saurí 
Lluís Barbé
Alfred Pastor
Joan Canals
Joan Hortalà 
Enric Genescà
Carles A. Gasòliba
Antoni Castells
Salvador Alemany Mas
Teresa Garcia-Milà Lloveras
Josep Oliver Alonso

JOAN TUGORES QUES, 
NOU COL·LEGIAT DE MÈRIT

La distinció del doctor Joan Tugores 
Ques com a Col·legiat de Mèrit 
s’atorga en reconeixement a les se-

ves investigacions en el camp de l’econo-

Universitat de Barcelona, el doctor Tugores, 
col·legiat número 7846, té un extens currí-
culum, especialment en relació amb l’eco-
nomia internacional, posant èmfasi en l’es-
tudi de la globalització i la crisi. 

Es destaca el seu seguiment i anàlisi de la 
conjuntura econòmica macro i micro amb 
publicacions regulars en mitjans de comuni-
cació d’àmbit general i especialitzat. Aques-
ta tasca també s’exemplifi ca amb el seu 
paper de director de Los Retos de la Econo-
mía, on diversos experts analitzen de forma 
didàctica grans temes de l’economia, i ell 
mateix és autor del títol ¿Se puede prever el 
rumbo de la economía?, que tanca aquesta 
col·lecció de 40 llibres. 

D’altra banda cal destacar la col·laboració 
desinteressada de Joan Tugores amb el 
Col·legi des de la seva col·legiació l’any 
1996, ja que va presidir el Comitè de Norma-
tiva i Ètica Professional entre els anys 1999 i 
2001 i és col·laborador habitual tant en les 
activitats que s’organitzen com en les diver-
ses publicacions del Col·legi. n

El doctor Joan Tugores va rebre el reconeixement a la seva dilatada carrera.

mia, en especial els seus estudis sobre 
l’economia internacional, globalització i cri-
sis, pel seu mestratge en l’ensenyament i en 
la formació de nous professionals i també en 
reconeixement a la seva constant col-
laboració amb el Col·legi. Catedràtic de la 
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Relació de Col·legiats 
d’Honor (1979-2017)

Joan Sardà Dexeus 
Fabià Estapé Rodríguez 
Josep Lluís Sureda Carrión 
Romà Perpinyà Grau 
Ramon Trias Fargas 
Jordi Nadal Oller
Rafael Termes Carreró 
Francesc Cabana Vancells 
Josep Fontana Lázaro 
Anna Cabré Pla 
Josep M. Vegara Carrió 
Albert Vilalta González 
Ramon Folch
Mariano Marzo
Manuel Castells Olivan
Salvador Anton Clavé
Marta Sanz-Solé

RAMON ALCOBERRO 
PERICAY, NOU COL·LEGIAT 
D’HONOR

E l nomenament del doctor Ramon 
Alcoberro Pericay com a Col·legiat 
d’Honor del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya d’aquest any 2018 s’emmarca 
en la seva trajectòria professional i les aporta-
cions a l’estudi i divulgació de l’ètica en l’em-
presa i de la dimensió moral de l’economia.

Doctor en Filosofi a per la Universitat de Bar-
celona, professor d’Ètica a la Universitat de 
Girona, consultor a la Universitat Oberta de 
Catalunya i coordinador del Grup d’Ètica i 
Empresa a l’Institut de Tecnoètica-Fundació 
Epson. És un referent en la comunitat fi losòfi -
ca i gestiona el seu propi blog, Filosofi a i pen-
sament, amb més d’un milió de visites. Tam-
bé és col·laborador de la revista El Temps. Cal 
destacar els més de 20 llibres i articles sobre 
fi losofi a i ètica que ha escrit o ha dirigit , amb 
especial interès per aquells en els quals ha 
relacionat de forma directa ètica, economia i 
empresa, com ara Ética, economía y empre-
sa: la dimensión moral de la economía, de 
l’Editorial GEDISA. n

El doctor Ramon Alcoberro, durant el parlament com a nou Col·legiat d’Honor.

El degà del 
Col·legi, Anton 
Gasol, felicita  
Ramon Alcoberro.
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Premi Reconeixement al Millor Economista d’Empresa

La trajectòria professional i el lideratge de Josep Martínez Vila en 
un procés de transformació interna i expansió de Saba en plena 
crisi van rebre aquesta merescuda distinció 

En aquesta setzena edició, el jurat 
va acordar atorgar el Premi de 
Reconeixement com a Econo-
mista d’Empresa de l’Any 2018 

al col·legiat Josep Martínez Vila per la seva 
trajectòria professional com a gestor d’em-
presa, amb gran capacitat de treball i resolu-
ció que ha sabut fer una profunda transfor-
mació interna i un procés d’expansió de 
l’empresa en un entorn desfavorable.

El jurat considera que el Sr. Martínez Vila, 
conseller delegat de Saba Infraestructuras, 
SA, des del mes de juliol del 2011, ha sabut 
dirigir amb excel·lència una companyia que 
en pocs anys s’ha constituït en l’empresa de 
referència i líder en el seu sector, tant en el 
desenvolupament del negoci, l’efi ciència 
operativa i l’atenció al client com, sobretot, 
en la tecnologia. Així, ha aconseguit que avui 
dia Saba sigui una companyia internacional 
d’aparcaments i un operador de referència 
en el desenvolupament de solucions per a la 
mobilitat. 

Amb presència en cinc països i un equip 
humà de més de 1.500 persones, Saba In-
fraestructuras compta amb uns plans d’ex-
pansió que, a curt termini, l’han de portar a 
convertir-se en una de les cinc primeres 
companyies del sector al món. El jurat del 
premi també ha destacat la qualitat de la 
seva gestió directiva de l’equip, la convicció 
profunda en els valors de la sostenibilitat, la 
protecció del medi ambient i la responsabili-
tat social, així com la seva implicació en or-
ganismes empresarials i projectes socials 
del país. 

Finalment, el jurat del premi va destacar la 
seva constant col·laboració amb el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. n

Un guardó a l’expansió 
i a la superació
MILLOR ECONOMISTA D’EMPRESA 2018

Josep Martínez 
Vila va recollir el 

Premi al Millor 
Economista 
d’Empresa.

Relació d’Economistes d’Empresa de l’Any
2017. Santiago García-Milá Lloveras. Autoritat Portuària de Barcelona
2016. Josep Bagué Prats. Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA
2015. Manel Jovells Cases. Althaia Xarxa Assistencial de Manresa, FP
2014. Ramon Agenjo Bosch. Grup DAMM
2013. Benito García Débora. Benito Sports
2012. Ma Àngels Vallvé Ribera. GVC Gaesco Valores SV, SA
2011. Josep Maria Massanella. Meroil, SA
2010. Ramon Trias Capella. AIS Aplicaciones Intelig. Artif., SA
2009. Joan Castells. FIATC Mútua Assegurances
2008. Jorge Lasheras. Pasqual & Marzo Abogados
2007. Francisco Castañer. Nestlé
2006. Javier Illa. Hesperia
2005. Salvador Alemany. Abertis Infraestructuras, SA
2004. Josep Betriu Pi. Grup Lasem
2003. Carles Colomer Casellas. Haugron Holding, SL
2002. Joan Canals Oliva. Agrupació Espanyola del Gènere de Punt
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Premi al Despatx Professional de l’Any 2018

La transformació generacional, el seu creixement i la vinculació d’aquest 
despatx de les comarques gironines amb el Col·legi d’Economistes li han valgut 
el reconeixement del jurat

Enguany, el jurat que va lliurar el 
Premi de Reconeixement al Des-
patx Professional de l’Any va 
acordar atorgar aquest guardó al 

despatx Clos Assessors, SL, i en el seu nom 
a les col·legiades Cristina Clos Ribas i Núria 
Gumbert Jordan. Amb aquest nomenament, 
els membres del jurat han volgut reconèixer 
aquest despatx de les comarques de Girona 
que ha sabut consolidar-se amb prestigi 
i oferir als seus clients un assessorament 
qualifi cat. 

El jurat també ha volgut destacar la seva 
transformació generacional i integració amb 
altres despatxos vinculats al Col·legi per 
aconseguir fer un despatx més competitiu i 
de dimensió més gran; a més de la vinculació 
continuada d’aquest despatx amb el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, mitjançant les 

van promocionar i impulsar durant el seu 
mandat la formació continuada i els serveis 
professionals. n

Clos Assessors, un 
premi a la consolidació
MILLOR DESPATX PROFESSIONAL DE L’ANY 2018

col·legiades, Núria Gumbert i Cristina Clos, 
iniciades dins del Col·legi de Titulats Mercan-
tils de Girona, del qual van ser deganes, que 

Cristina Clos 
Ribas va recollir 
el premi en nom 
del seu despatx.

Premiats en les edicions anteriors
2017. Mayo Consultors Associats
2016. José Luis Sánchez Cristóbal. Bilanx, SA
2015. Lluís Mezquida. Mezquida Consultors i Associats
2014. Josep Ros Santasusana
2013. Eduardo Espejo. FIDE, Assessors Legals i Tributaris
2012. Jordi Bech. JGBR Abogados y Asesores Tributarios, SLP
2011. Jesús Betrian Piquet. Addvera Partners, SLP
2010. Manel Ludevid
2009. J&A GARRIGUES, SLP
2008. Agustí Jover | Pere Lleonart | Marçal Tarragó
2007. Emili Gironella Masgrau i Joan Rojas Graell
2006. Àngel Sáez Martínez
2005. Joan Amat Soler, Josep Vila Abelló i Jordi Viladot Puig
2004. Creació del Departament de Cooperació al Desenvolupament, 
   presentat per BCN Auditores, SL
2003. Libro de seguridad de datos de carácter personal contenidos 
   en soportes informáticos, presentat per Roig & Roig
2002. GAUDI, presentat per Pedro Brosa & Asociados Abogados y Economistas
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Carlota Roure Pagès, 
graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la Universitat Interna-
cional de Catalunya amb 
una nota mitjana de 8,86. 

Està cursant un MBA en Direcció Hotelera a 
través de la Universitat de Les Roches  
Bluche (Suïssa). 

Elena Solsona Sorlí, 
graduada en Economia 
per la Facultat d’Econo-
mia i Empresa de la Uni-
versitat Rovira i Virgili amb 

una nota mitjana de 8,83. Va fer pràctiques 
a l’empresa BASF, on va dur a terme un pro-
jecte sobre les aplicacions d’eines d’in- 
tel·ligència de negoci.

Marc Susagna Holga-
do, graduat en Econo-
mia, fent el doble grau 
Economia-Estadística 
per la Facultat d’Econo-

mia i Empresa de la Universitat de Barcelo-
na, amb una nota mitjana de 9,5. Ha obtin-
gut en el Treball Final de Grau una qualificació 
de 10, matrícula d’honor.

Judit Velasco Beltreán, 
graduada en Economia i 
en Administració i Direc-
ció d’Empreses per  
la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials de la Uni- 
versitat de Girona amb una nota mitjana  
de 8,86. Va fer una estada d’Erasmus  
a Praga de cinc mesos amb una valoració 
excel·lent per part de la universitat de des-
tinació. Va presentar dos treballs de final de 
grau, un pel Grau en Economia i l’altre pel 
grau en ADE. n

Premis Reconeixement CV

Guillermo López Recio, 
ha cursat doble titulació, 
Administració i Direcció 
d’Empreses i Economia i 
Gestió d’Empreses, a la 
Universitat Abat Oliba 

CEU amb una nota mitjana de 9,8. 

Álvaro-Alfonso Mateo 
Fernández, graduat en 
Administració i Direcció 
d’Empreses per l’IQS 
School of Management 

de la Universitat Ramon Llull amb una nota 
mitjana de 8,9. Va fer les pràctiques curricu-
lars en el Departament de Qualitat de la  
fàbrica OPEL ubicada a Figueruelas (Sara-
gossa).

Judit Mompín Sánchez, 
graduada en Direcció 
d’Empreses-BBA per 
ESADE amb una nota 
mitjana de 8,98. Ha parti-

cipat activament en la vida acadèmica, va 
formar part de la Junta Acadèmica del Grau 
en Direcció d’Empreses i va ser presidenta 
del Comitè Internacional d’Estudiants 
d’ESADE. Va fer les pràctiques a ESADE-
GEO i va cursar el darrer semestre a la Uni-
versitat Nacional de Singapur.

Víctor Manuel Quintas i 
Martínez, graduat en 
Economia per la Facultat 
de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de la 

Universitat Pompeu Fabra amb una nota 
mitjana de 9,62. Va compaginar els estudis 
amb un doble grau amb la Toulouse School 
of Economics. Actualment està estudiant un 
màster en Econometria i Economia Mate-
màtica a la London School of Economics.

Els membres del jurat van acordar atorgar el guardó als 
millors currículums dels estudiants d’Economia i Empresa 
més brillants de les universitats catalanes

El Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, en el marc de la Jornada 
dels Economistes, vol reconèixer 
també els millors estudiants de 

cadascuna de les facultats d’Economia i Em-
presa de les universitats catalanes.

Florina Alice Ghencea, 
graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la Facultat de Dret, 
Economia i Turisme de la 

Universitat de Lleida amb una nota mitjana de 
8,94. Va fer un Erasmus a la Czech University 
of Life Science (CULS) a Praga.

Eva Bori Camprubí, gra-
duada en Administració i 
Direcció d’Empreses per 
la Universitat de Vic amb 
una nota mitjana de 8,467. 

Ha fet simultàniament el Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques. Programa Erasmus a la 
Universitat Fachhochschule für Management 
und Kommunikation de Viena, Àustria, du-
rant cinc mesos.

Pablo de Llanos Artero, 
graduat en Administració i 
Direcció d’Empreses per la 
Facultat d’Economia i Em-
presa de la Universitat Au-

tònoma de Barcelona amb una nota mitjana 
de 9,16. Ha fet una estada de sis mesos a la 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Po-
lònia, amb un rendiment acadèmic excel·lent.

Jose García Puche, gra-
duat en Administració i 
Direcció d’Empreses per 
la Universitat Oberta de 
Catalunya, amb una nota 
mitjana de 9,61.

Els millors 
universitaris
D’ECONOMIA I EMPRESA DEL 2018 A CATALUNYA
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Premi al Millor Treball de Final de Grau

Els membres del jurat d’aquesta segona edició del Premi Jornada dels 
Economistes al Millor Treball de Final de Grau del curs acadèmic 2017-2018 van 
acordar atorgar el guardó a Judit Restrudis

El jurat va ser integrat per Javier 
Asenjo, president; Joan Sardà, 
secretari; Arnau Farré, en repre-
sentació dels Joves Economis-

tes; Josep Maria Grau, per encàrrec de la 
Comissió de Docents i Investigadors; Ama-
deu Ibarz, en representació del Grup de Tre-
ball d’Emprenedoria i Creació d’Empreses; 
Jordi Olivella, en nom de la Comissió de Do-
cents i Investigadors; Josep Maria Perra-
mon, en representació de la seu col·legial de 
Girona, i Esther Subirà, en nom de la Comis-
sió de Docents i Investigadors.

Els membres del jurat han valorat especial-
ment el caràcter didàctic i pràctic del treball, 
ja que pot facilitar l’aplicació d’una campa-
nya publicitària, atès que s’hi conclou que la 
plataforma emprada és efectiva per fer una 
publicitat de baix cost i que permet assolir 
alts rendiments en relació amb el pressupost 
invertit, per com aconsegueix adaptar-se a 
tots els tipus de clients.

El Col·legi també fa una menció específica al 
Treball de Final de Grau Competències 4.0 
elaborat per María Caamaño Sendón, de la 
Universitat de Girona. n

Google AdWords
i Competències 4.0

MILLORS TREBALLS DE FINAL DE GRAU

Millor Treball de Final de Grau: Proposta per 
incrementar les vendes on-line d’una pime. 
Resultats de l’aplicació de Google AdWords 
a Comerç Turró, SA, de Judit Restrudis i Pè-
lach de la Universitat de Girona.

Aquest treball tracta sobre Google AdWords, 
un canal publicitari en línia cada vegada més 
reconegut arreu. En concret, s’hi mostren els 
resultats d’aplicació d’una campanya 
AdWords a l’empresa familiar esmentada  
–Comerç Turró– en el període comprès entre 
el 30 de gener i el 18 de febrer de 2018.

Les guardonades, 
María Caamaño i 
Judit Restrudis.
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Premis Joan Sardà

PREMI JOAN SARDÀ DEXEUS 2018

PREMI A LA MILLOR TRAJECTÒRIA 
PERSONAL EN LA DIFUSIÓ DE L’ECONOMIA

El premi al Millor Llibre 
d’Economia i Empresa 
2018 és una crònica en 
primera persona de la gestió 
econòmica de la Generalitat 
de Catalunya entre els anys 
2011 i 2015 durant la crisi 
econòmica

La premiada ha traçat la seva trajectòria professional amb 
el seu pas per mitjans de comunicació i gabinets de premsa 
institucionals, però sempre relacionats amb l’economia

La periodista Pilar Abril va rebre el Pre-
mi Joan Sardà Dexeus 2018 a la Mi-
llor Trajectòria Professional vinculada 

a la informació econòmica que atorga la Re-
vista Econòmica de Catalunya del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya en reconeixe-
ment als seus gairebé 30 anys de carrera.

Llicenciada en Ciències de la Informació i en 
Ciències Polítiques i Sociologia per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, Pilar Abril va 
iniciar la carrera periodística professional 
com a redactora i locutora l’any 1990 a Ràdio 
Tràfi c, emissora de la Cadena SER a Barce-
lona que combinava música, notícies i infor-
mació del trànsit. Posteriorment, l’any 1991, 
va col·laborar en la secció d’Economia del 
Diari de Barcelona i al suplement Negocis i 
Finances del diari Avui. Pilar Abril també va 
treballar als informatius d’Onda Cero Ràdio a 
Barcelona entre el 1991 i el 1999, on va exer-

cir de redactora de les àrees de política i eco-
nomia, de subdirectora del programa L’Ona 
de l’Economia i d’editora de l’informatiu regi-
onal del vespre.

La seva etapa següent, del 1999 al 2002, va 
ser a Cinco Días, diari econòmic del Grup 
Prisa, on va ser redactora responsable de la 
informació política i institucional de caràcter 
econòmic així com de l’àrea d’infraestructu-
res. Durant la seva carrera periodística també 
ha col·laborat amb El Far del Llobregat, la re-
vista Staff Empresarial, El Médico, Dossier 
Econòmic i diverses publicacions del Grup 
BPMO com ara Tracte (Caixa Sabadell) i la 
revista interna de SEAT.

L’any 2002 va entrar a formar part de l’equip 
del programa de divulgació econòmica Valor 
Afegit, a TV3. Posteriorment es va incorporar 
a la secció d’economia dels informatius de 

Televisió de Catalunya com a redactora i des 
del 2007 n’és la subcap.

En el discurs d’agraïment del premi durant el 
Sopar dels Economistes 2018, Pilar Abril va 
reivindicar “la responsabilitat dels periodis-
tes d’informar amb honestedat, rigor i de 
manera entenedora” en un moment en el 
qual “el periodisme es mou al ritme que mar-
quen les xarxes socials i els grans titulars 
mediàtics”. 

Segons Abril, “el periodisme econòmic re-
quereix fer entenedors conceptes que esca-
pen a la comprensió dels ciutadans” i en 
aquest sentit es va comprometre a continuar 
treballant “amb l’ajuda dels economistes” 
per “fer senzill allò que sembla complex però, 
alhora, trobar la complexitat que sovint 
s’amaga darrere del que sembla senzill”. Que 
així sigui! n
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“Turbulències i tribulacions. 
Els anys de les retallades”

Pilar Abril,
gairebé 30 anys de 
periodisme econòmic

ATurbulències i tribulacions. Els 
anys de les retallades, l’exconse-
ller d’Economia, catedràtic de la 

Universitat Pompeu Fabra i Col·legiat de Mè-
rit Andreu Mas-Colell, l’exsecretari d’Econo-
mia Albert Carreras i l’economista Ivan Planas 
relaten la gestió econòmica d’uns anys mar-
cats per la crisi, des de l’herència i el repte 
amb què es van trobar fi ns a un balanç del que 
es va fer, amb un repàs a les polítiques i els 
esdeveniments viscuts i als reajustaments i 
retallades que es van haver de dur a terme. n
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El president de la Generalitat de Catalunya va 
afirmar també que “Catalunya sencera ha 
d’esdevenir ciutat de projectes creadors i in-
novadors” i en aquest sentit va explicar que 
“disposem d’eines ja consolidades com el 
Pacte Nacional de la Indústria i també d’altres 
que estem impulsant ara com l’Assemblea 
Urbana de Catalunya per elaborar una agen-
da urbana per a Catalunya o el Pacte Nacional 
per la Societat del Coneixement”. Quim Torra 
va concloure que “la Generalitat de Catalunya 
treballarà per enfortir la productivitat, fomen-
tar el canvi de model productiu cap a models 
empresarials innovadors, reduir la precarietat 
laboral, consolidar la internacionalització, re-
duir la desigualtat i garantir un model econò-
mic i de consum social i verd”. 
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Crònica de la Jornada

L ’Hotel Crowne Plaza Barcelona 
Fira Center de Barcelona va aco-
llir el 9 de novembre la 23a edició 
de la Jornada dels Economistes 

que organitza anualment el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya i que enguany es va cen-
trar en la innovació, el coneixement i la creació 
que es dona a les ciutats. 

A la inauguració de la jornada, hi van intervenir 
el president de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra, el primer tinent d’alcaldia de 
l’Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Re-
lacions Internacionals de l’Ajuntament de 
Barcelona, Gerardo Pisarello, el degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Anton 
Gasol, i el president del Consell General 
d’Economistes, Valentí Pich.

El president de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra, va iniciar la intervenció recordant 
que “la jornada de l’any passat es va celebrar 
el 27 d’octubre en un dia intens per a Catalu-
nya i en plena ofensiva de previsions apoca-
líptiques”. Segons Torra, “un any després, els 
fets i les dades desmenteixen aquests mals 
averanys perquè ni les empreses han marxat, 
ni les exportacions ni les inversions han caigut 
dramàticament”. En aquesta línia, el presi-
dent de la Generalitat de Catalunya va subrat-
llar que “Catalunya i les seves ciutats generen 
un PIB per sobre de la mitjana espanyola i 
europea, amb més de 19 trimestres conse-
cutius creixent i set anys assolint rècords ex-
portadors”. A més va remarcar que “Catalu-
nya continua sent un dels millors llocs 
d’Europa per invertir”. 

Per la seva banda, el primer tinent d’alcaldia 
de l’Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i 
Relacions Internacionals de l’Ajuntament de 
Barcelona, Gerardo Pisarello, va destacar 
que “Barcelona i Catalunya han patit un mal-
tractament important en termes de finança-
ment i inversions que han llastrat possibilitats 
de desenvolupament econòmic i que han 
generat injustícies socials”. “Exigim que els 
pressupostos reflecteixin unes inversions 
necessàries i que legítimament ens corres-
ponen”, va dir Pisarello. Segons va afirmar, 
“estem davant d’una oportunitat molt impor-
tant per compensar aquest dèficit com és el 
debat pressupostari”. “Si estem disposats a 
arribar a acords per decrets lleis i mesures 
concretes, hem de ser capaços de conside-

Un miler de professionals de l’economia i de l’empresa 
van assistir a la 23a Jornada dels Economistes a Barcelona 
en què es va abordar el nou rol de les àrees urbanes com a 
escenaris d’innovació, coneixement i creació

CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat

El paper de la ciutat
com a espai d’innovació

ELS ECONOMISTES ANALITZEN

El president la Generalitat, Quim Torra, va intervenir en la taula inaugural de la Jornada.
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Joan Clos va destacar que 
el món està vivint  

una clara acceleració 
de la urbanització 

postindustrial i 
postmanufacturera 

vinculada a les economies 
d’aglomeració

Un miler de professionals de 
l’economia i de l’empresa van 
assistir a la 23a edició de la 
Jornada dels Economistes.

que “actualment la creació de riquesa no es 
pot entendre sense les ciutats i les seves 
àrees d’influència”. A més va expressar una 
“preocupació creixent per la indefinició i 
manca de qualitat, claredat, previsibilitat i 
desenvolupament precís de les normatives i 
reglaments, claus per fomentar.

Conferència inaugural
La conferència inaugural de la Jornada dels 
Economistes 2018 va anar a càrrec de l’ex-
director executiu del Programa de les Naci-
ons Unides per als Assentaments Humans 
(ONU-Habitat) i exalcalde de Barcelona 
Joan Clos, qui va destacar que “la reflexió 
sobre l’urbanisme ha de ser a llarg termini” i 
que “la urbanització està creixent al món de 
forma exponencial amb una acceleració que 
s’està donant de forma espontània”. En 
aquest sentit va recordar que “actualment al 
món hi ha 3.600 milions d’habitants urbanit-
zats, una xifra que en els pròxims 40 anys es 
preveu que augmenti fins als 7.000 milions”. 
Joan Clos va afegir que “el món està vivint 
una clara acceleració de la urbanització  
postindustrial i postmanufacturera vincula-
da a les economies d’aglomeració” i per això 
va demanar que “a casa nostra s’avanci en 
redefinir un pla territorial metropolità a Bar-
celona”.

Sessions de treball 
La jornada també va combinar un total de 14 
sessions professionals i estratègiques amb 
més de 60 ponents com ara, a tall d’exemple, 
Factors dinamitzadors dels hubs d’emprene-
doria; Nous instruments de gestió per als rep-
tes de les ciutats del segle XXI; Barcelona, 
clúster europeu de recerca biomèdica; La 
innovació en el sector agroalimentari català, o 
Economies d’aglomeració i ciutat. n

cedents al servei d’una societat inclusiva, 
pròspera i respectuosa amb el medi ambi-
ent”. D’altra banda, Valentí Pich va opinar 
que “en una economia oberta com la nostra, 
si no es fomenten factors de competitivitat a 
mitjà termini retrocedirem a escenaris que 
no volem ni podem permetre’ns” i va afegir 

rar els pressupostos com una mesura con-
creta més, que no ens ha de fer renunciar a 
cap dels nostres anhels democràtics”, va es-
mentar. Segons Pisarello “l’alternativa serien 
unes pròrrogues pressupostàries que limita-
rien la capacitat inversora de totes les admi-
nistracions amb conseqüències negatives 
per a l’economia, la innovació i el creixement”. 

El degà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, Anton Gasol, va subratllar que “la 
nova Junta de Govern treballa perquè el Col-
legi sigui obert, participatiu i cohesionat, 
aprofitant la vitalitat de tot el territori català”. 
També va  posar de manifest “la nostra més 
lleial col·laboració i actitud de servei cap a 
totes les entitats democràtiques i represen-
tatives del país” i va remarcar que “des del 
CEC seguirem expressant la nostra opinió 
tècnica i objectiva per ser un referent en 
qüestions d’economia, empresa i polítiques 
públiques”. Amb referència al tema de la Jor-
nada d’enguany, Anton Gasol va subratllar 
que “les ciutats són i han de seguir sent clús-
ters d’innovació creativa que generin un crei-
xement acompanyat de polítiques socials”. 
A més va apostar per “un nou model de me-
tròpoli de Barcelona basat en un creixement 
urbà sostenible i inclusiu i amb una estratè-
gia predistributiva”. 

El president del Consell General d’Econo-
mistes, Valentí Pich, va afirmar que “els te-
mes centrals dels 23 anys de jornades dels 
economistes constaten una declaració de 
principis clara com és la recerca obsessiva 
de les variables que fomenten el creixement 
econòmic obert i competitiu per generar ex-

Joan Clos va ser l’encarregat de la 
conferència inaugural.
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En el marc de la 23a Jornada dels Economistes del passat 9 de 
novembre, les diverses Comissions i Grups de Treball del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya van organitzar una nova edició de les 
sessions de treball, un total de 14, amb la ciutat del segle XXI i els 
seus reptes en els camps més diversos com a protagonistes

Ciutat i 
innovació
ESPAI DE CONEIXEMENT I DE CREACIÓ

SESSIÓ 1

El procés de 
digitalització en 
l’Administració 
pública
President: Nacho Cornet Serra,* 
economista i president de la Comissió 
d’Assessors Fiscals del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Introductor: Sergi Sánchez Llulles,* 
economista, membre de la Comissió 
d’Assessors Fiscals del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i soci 
director de l’Àrea de Fiscal del despatx 
Bilanx, SA.

Primer torn de sessions
Ponents: Sílvia Cano Aresteros,* gerent 
de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.
Eduard Vilà Marhuenda,* director de 
l’Agència Tributària de Catalunya.
José María Vargas Segura,* director de 
l’Administració de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social de Vilanova i la Geltrú.

El 9 de novembre vam presentar durant la 
primera sessió de treball de la XXIII Jornada 
dels Economistes quines són les grans líni-
es de treball de l’Administració pública en 
relació amb la digitalització, el nou sistema 
de notificacions electròniques (NEO) i la se-
guretat jurídica que han de proporcionar. Hi 
van assistir les tres branques més impor-
tants de l’Administració pública del nostre 

país: l’Agència Tributària de Catalunya 
(ATC) amb la figura del seu màxim respon-
sable, Eduard Vilà; la Diputació de Barce-
lona, representada per la gerent de l’Orga-
nisme de Gestió Tributària (OGT), Sílvia 
Cano, i la Seguretat Social, amb José Ma-
ría Vargas, director de la TGSS de Vilanova 
i la Geltrú (TGSS). La presència d’aquestes 
persones és un clar exemple que l’Adminis-
tració és conscient de la necessitat de fer 
docència i apropar aquest procés als con-
tribuents i col·laboradors habituals de l’Ad-
ministració.

Tots tres van pilotar les seves intervencions 
sobre la Llei 39/2015 del procediment admi-
nistratiu de les administracions públiques. 
Ja que es tracta d’una llei que ja ha entrat en 
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administrativa; i menys severitat en l’aplica-
ció de la norma és igual a menys litigiositat 
i igual a menys càrrega administrativa.

En especial, l’OGT va remarcar el petit pres-
supost assignat del qual disposen per 
moure les més de set milions de liquidaci-
ons i rebuts generats per l’OGT durant l’any 
passat. Per això, es vol fugir de la litigiositat, 
donant més assistència al contribuent mit-
jançant els diferents canals que s’han habi-
litat a l’efecte. Desitgem que sigui realment 
així en l’aplicació pràctica.

Tot i aquest tarannà positiu de l’Administra-
ció encara tenim, com a mínim, dos punts 
negres que cal resoldre, com són els dies 
de cortesia i l’evolució cap a un únic punt 

Cada intervenció va 
anar dirigida sobre 

com s’accedeix i quin és 
el mecanisme actual de 

cada seu electrònica

vigor el 2 d’octubre al territori català –no en-
cara en altres punts del país, on la vacatio 
legis s’ha estès fins a l’octubre del 2020– la 
controvèrsia generada era important.

Cada intervenció va anar dirigida a com 
s’accedeix i quin és el mecanisme de funci-
onament de cada seu electrònica amb les 
particularitats de cada organisme. Quant a 
les NEO, i com ja sabem per la nostra expe-
riència amb l’AEAT, es faran en aquest cas 
via compareixença electrònica a la seu de 
cada organisme i disposarem d’un termini 
de deu dies per accedir o rebutjar la notifi-
cació, i tant si hi accedim com si no ho fem 
tindrà plena validesa a efectes jurídics. 

Cal destacar que tant l’ATC com l’OGT van 
anar alineats en un mateix criteri: reduir/
evitar la conflictivitat. Amb això, ens van 
voler donar a entendre que tot i que ja està 
en ple funcionament el nou sistema de 
NEO, no hi haurà, d’entrada, un ànim san-
cionador ni abusiu. 

En resum, van destacar la relació següent: 
més severitat en l’aplicació de la norma és 
igual a més litigiositat i igual a més càrrega 

d’accés centralitzat per rebre les NEO. D’en-
trada, ni l’OGT ni la TGSS tenen cap intenció 
d’incorporar els dies de cortesia; sí que ho 
preveu l’ATC, que està treballant en un 
avantprojecte d’ordre que hauria d’entrar en 
vigor el segon semestre del 2019. 

Tanmateix, creiem que és un dret de qual-
sevol ciutadà el fet de poder fixar al calen-
dari uns dies de cortesia on no li poden 
notificar res i pensem que aquesta qüestió 
no presenta les dificultats tècniques o orga-
nitzatives que sí que pot presentar el segon 
punt, i es tractaria més d’una voluntat per 
part de l’Administració de voler fer-ho o no.

Finalment, podem concloure que estem 
condemnats a navegar i navegar per les di-
ferents seus electròniques dels diferents or-
ganismes públics amb els quals tenim o 
pensem que podrem tenir qualsevol classe 
de relació. Sota el nostre criteri, aquesta si-
tuació no garanteix la seguretat jurídica de-
sitjada en l’aplicació d’aquesta llei.
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querirà uns professionals millor preparats, 
especialitzats i amb profunds coneixements 
tecnològics: “Passarem de l’auditoria tradici-
onal amb proves analítiques descriptives i de 
diagnòstic a l’anàlisi de dades ajudats pel big 
data”, va sentenciar el director de D&A per a 
auditoria de KPMG, per a qui “la intel·ligència 
artificial ajudarà en la presa de decisions més 
correctes”.

SESSIÓ 3

Nous instruments  
de gestió per als 
reptes de les ciutats 
del segle XXI
President: Joan Ràfols,* 
president de la Comissió d’Economistes 
per una Economia Territorial i Urbana del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Introductor: Miquel Morell Deltell,* 
economista i vicepresident de la Comissió 
d’Economistes per una Economia 
Territorial i Urbana del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Ponents: Javier Burón Cuadrado,* 
gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona.
Muntsa Vilalta,* directora general de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió d’Economia Territorial i Urbana, 
juntament amb el Grup de Treball de Retail 
del CEC, va organitzar la sessió Nous instru-
ments de gestió per als reptes de les ciutats 
del segle XXI. Prenent com a referència la 
conferència inaugural del Dr. Joan Clos, la 
taula va tenir per objectiu analitzar eines de 
gestió per a les ciutats que tenen per objec-
te la vehiculació eficient i eficaç dels recursos 
econòmics del sector privat per a la conse-
cució de l’interès general a través del control, 
supervisió i participació del sector públic.

Després de la inauguració de Joan Ràfols, 
emmarcada en l’anàlisi de dos instruments 
específics de participació publicoprivada, i en 
la necessitat de reflexionar sobre la seva arti-
culació eficient per tal de garantir els reptes 
proposats, Miquel Morell va recalcar la ne-
cessitat d’explorar i dissenyar nous espais de 
concurrència i concertació entre els àmbits 
públics i privats. L’objectiu és la coordinació 
efectiva de les polítiques urbanístiques, soci-
als i econòmiques tenint en compte, entre 
d’altres, el ràpid creixement de les aglomera-
cions urbanes i el col·lapse financer en termes 
de limitacions inversores i de despesa a què 

La transparència i el 
bon govern seguiran 

tenint un paper clau en 
el sector de l’auditoria

SESSIÓ 2

L’auditoria  
del futur. 
Transformació  
i digitalització
President-introductor: Emilio Álvarez,* 
economista i president de la Comissió 
d’Auditors de Comptes REA | Catalunya.
Ponents: Frederic Borràs Pàmies,* 
soci de Morera Asesores & Auditores, 
membre del Consell d’Administració 
Mundial d’IECnet i president de la 
Comissió d’Auditoria de Laboratorios 
Uriach.
Sergio González-Isla,* director de D&A per 
a auditoria de KPMG.
Carlos Ibáñez Turmo,* soci d’Auditoria de 
KPMG.

Amb l’entrada de conceptes com el block-
chain o la intel·ligència artificial en l’auditoria, 
els canvis tecnològics seran més grans; per 
aquest motiu necessitem auditors més tec-
nològics. D’altra banda, els nous informes 
han d’incorporar més informació no financera 
al reporting financer. Segons l’economista 
Emilio Álvarez, el valor d’aquesta informa-
ció ha de dependre de la seva capacitat de 
donar una visió vàlida de la marxa del negoci, 
així com del nivell de sostenibilitat. “Els serveis 
multidisciplinaris beneficien la qualitat de l’au-
ditoria”, va afegir. Per tant, “el mercat dema-
narà auditories predictives”. * 
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A més, el president de la Comissió d’Audi-
tors de Comptes REA | Catalunya va preveu-
re que les firmes d’auditoria hauran de fer 
front a “una càrrega administrativa més 
gran” a causa del nou reglament LAC i les 
seves normes d’independència “més estric-
tes”. És per això que, amb aquest context, 
“la transparència i el bon govern” han de 
continuar sent essencials i tenir “un paper 
clau” en el sector de l’auditoria. Per últim, 
Álvarez va fer una sèrie de recomanacions a 
les firmes: qualitat, innovació (tecnologia), 
talent i col·laboració (aliances).
 
Per la seva banda, segons Carlos Ibáñez, 
els auditors han d’estar preparats per afrontar 
els nous mercats en els quals hi ha una exi-
gència més alta per part dels reguladors, cen-
trada sobretot en la qualitat. “Com més com-
petència, més eficiència i eficàcia”, va afegir 
abans de cloure que “tot i la transformació 
digital les empreses no acaben de treure tot 
el profit que aporten, els programes ERP són 
capaços d’automatitzar molts processos”.

Per últim, Sergio González-Isla considera 
que, tot i la revolució tecnològica, la professió 
d’auditor no desapareixerà, però si que re-
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Les ciutats necessiten 
explorar nous espais 

de concurrència i 
concertació entre els 

àmbits públics i privats

dels associatius amb recursos econòmics 
insuficients en l’àmbit del comerç i el retail ar-
ticulats a partir del voluntariat. Sota els princi-
pis rectors de col·laboració, lideratge, opera-
tivitat, transparència i corresponsabilitat, les 
APEU poden coadjuvar una dinamització 
professional més alta per a un comerç urbà 
més competitiu, sostenible i equilibrat amb el 
finançament de serveis addicionals en en-
torns singulars de concentració comercial. 
En aquest sentit, la Llei de comerç, serveis  
i fires 18/2017, de l’1 d’agost, ja preveu 
aquestes àrees de promoció econòmica ur-
bana; mentre que el 9 d’octubre de 2018, el 
Govern va aprovar la memòria preliminar de 
l’avantprojecte de llei pel qual s’estableix el 
marc regulador. 

Seguint amb el fil argumental d’aquestes 
dues eines de gestió que poden aportar 
solucions per a la captació i vehiculació de 
finançament privat per a la generació de 
valor públic, el Grup de Retail va promoure 
la sessió Innovació i canvis en l’economia 
urbana, amb la qual l’economia urbana de 
les nostres metròpolis va gaudir d’un fil 
conductor durant tot el matí de la Jornada 
dels Economistes.

les administracions públiques s’enfronten i 
s’enfrontaran en el mitjà i llarg termini. 

Els dos instruments que es van abordar mit-
jançant les ponències de Javier Burón i 
Muntsa Vilalta van ser, respectivament, la 
provisió d’habitatge assequible de lloguer a 
través de la creació d’un operador metropo-
lità publicoprivat i les àrees de promoció 
econòmica urbana (APEU) com a instru-
ment alternatiu organitzatiu i de finançament 
de la renovació urbana.

Burón va exposar els mecanismes previstos 
per a l’articulació d’una societat mixta forma-
da per l’Ajuntament, l’AMB i per un soci pri-
vat. A més d’accionista, aquest últim podria 
actuar com a gestor del parc d’habitatges 
que cal impulsar amb un objectiu de 3.000 
habitatges en diferents fases i l’aportació de 
sòl en dret de superfície a 99 anys. Tot plegat 
amb un volum d’inversió previst d’entre 20 i 
25 milions d’euros per a cada fase d’aproxi-
madament uns 600 habitatges. Mitjançant la 
composició paritària entre administracions 
públiques i socis privats en el capital social de 
la societat, es preveu que la selecció 
d’aquests es faci mitjançant un procediment 
de licitació pública en l’àmbit de la UE.

Per la seva banda, Vilalta va abordar els po-
tencials escenaris de millora dels actuals mo-

SESSIÓ 4

Barcelona, clúster 
europeu de recerca 
biomèdica
President: Jordi Naval,* director general 
de Biocat.
Introductor: Lluís Bohigas,* economista, 
president de la Comissió d’Economia de 
la Salut del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i vicepresident del Cercle de 
Salut.
Ponents: Rosa Vilavella,* gerent de la 
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.
Antoni Garcia Prat,* CEO de la José Carreras 
International Leukaemia Foundation.
Josep Lluís Sanfeliu,* managing partner i 
soci fundador d’ASABYS Partners.
Alicia Granados,* directora d’Estratègia 
Científica Global HTA de Sanofi-Genzyme.

La recerca biomèdica a Barcelona té un gran 
nivell científic. En l’estadística compilada l’any 
2015 figuraven onze centres de recerca vin-
culats a un centre sanitari i nou sense relació 
directa. El nombre d’investigadors aquell any 
es va comptabilitzar en 6.487. Des del punt 
de vista financer, hi ha finançament privat i 
públic que es comptabilitza en uns 100 M€ 
d’inversió anual. Per la seva banda, en el pri-
vat hi participen, a més d’entitats nacionals, 
uns 40 fons d’inversió internacionals. Amb 
l’objectiu de fer aquesta recerca encara més 
competitiva a escala internacional, els po-
nents van identificar quatre àrees de millora:

1) Millorar l’atracció de talent. 
El capital financer és molt important per fo-
mentar la recerca, però encara és més im-
portant atreure talent. Barcelona és atracti-
va però cal oferir als candidats uns sous 
competitius a escala internacional que do-
blaran o triplicaran els locals.
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aplicant de manera molt accelerada. La tra-
dicional corba en forma d’essa d’adopció 
de les noves tecnologies s’està veient su-
perada i algunes innovacions tecnològi-
ques triguen actualment molt poc a tenir 
milions d’usuaris arreu del mon.

Les tecnologies disruptives, però, no són 
només digitals, sinó que també afecten àm-
bits com la generació i l’emmagatzematge 
d’energia, la genètica, la producció d’ali-
ments, etcètera. Aquest conjunt d’innovaci-
ons està provocant canvis radicals en les 
cadenes de valor de molts sectors, els seus 
models de negoci, l’aparició de nous opera-
dors i els estils de vida dels ciutadans.

Tot i que és molt difícil preveure totes les 
seves conseqüències, els economistes 
han de tenir un paper actiu i protagonista en 
la reflexió, l’anàlisi i l’anticipació d’aquestes 
conseqüències, a més de tenir-lo en la ge-
neració de propostes que ajudin a potenci-
ar els efectes positius d’aquesta revolució, 
minimitzant els negatius. 

En aquest escenari i ja fa algunes dècades 
van començar a aparèixer, principalment 
als EUA, noves empreses amb una forta 
base tecnològica i orientades a un creixe-
ment accelerat. Aquest fenomen, el de les 
start-ups, s’ha estès ràpidament a escala 
internacional. Aquestes empreses es con-
centren en territoris o ciutats en els quals 
troben els factors i agents que necessiten 
per desenvolupar-se i créixer. 

Així, l’existència dels marcs adequats (re-
guladors, de bon accés al capital tecnolò-
gic i personal qualificat, bones condicions 
de vida, operadors financers no tradicio-
nals, instruments i programes de suport 

Barcelona ha estat 
capaç de fer créixer 

en relativament poc 
temps un ecosistema 

d’emprenedoria

2) Superar el model de start-up i anar 
cap al de scale-up. 
El model actual ha superat el tradicional en 
què la universitat investigava i publicava i els 
laboratoris feien recerca interna, que con-
vertien en patents i en medicaments. Avui, 
es tracta d’un model mixt on la universitat i 
els centres de recerca creen start-ups que 
després venen als laboratoris. A més de la 
recerca, aquests compren recerca en for-
ma de start-ups. Per tant, en el futur caldria 
que alguna d’aquestes empreses escalés 
la seva magnitud fins assolir el nivell d’em-
presa biomèdica.
3) Fomentar la col·laboració publico-
privada en la recerca. 
El model obert de recerca es basa en la co-
operació de centres de recerca públics i pri-
vats, universitats, centres sanitaris, labora-
toris farmacèutics, etcètera. Fins ara, la 
cooperació ha estat operativa i positiva, però 
darrerament hi ha una creixent burocratitza-
ció dels processos que fa més dificultosa la 
tasca de fer recerca i pot acabar ofegant-la.
4) Aprofitar els avantatges competitius 
per sobre d’altres aspirants. 
Per tal de convertir Catalunya en seu inter-
nacional de recerca biomèdica, es requereix 
d’un capital intel·lectual que no existeix en 
gaires llocs. Es tracta de bases de dades 
clíniques de la població atesa pel Servei de 
Salut. Aquesta informació és una font molt 
important per investigar el comportament de 
malalties, malalts i medicaments; un avan-
tatge que s’està perdent a causa de les limi-
tacions legislatives cap a la utilització de les 
bases de dades sanitàries per a la recerca.  

SESSIÓ 5

Innovació  
i la nova indústria
President: Joan Cavallé,* director general 
de la Caixa d’Enginyers.
Introductor: Xavier López,* economista i 
director Corporatiu i d’Operacions 
d’Eurecat Centre Tecnològic. 
Ponents: Pere Condom-Vilà,* director del 
Programa Catalunya Emprèn.
Iván Contreras,* fundador i CEO de 
Muving Ecosystem.
Teresa Niubó,* directora de Recursos 
Humans d’Affinity Petcare.
Joan Lluís Mas Albaiges,* director de 
Tecnologies Digitals d’Eurecat.

La revolució tecnològica es caracteritza per 
la irrupció de tecnologies d’altíssim poten-
cial disruptiu, que s’estan desenvolupant i * 
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com acceleradores...) resulta extraordinàri-
ament important perquè aquestes start-
ups s’estableixin en determinades zones 
metropolitanes. Barcelona és un cas d’èxit 
en aquest sentit i ha estat capaç de fer créi-
xer en relativament pocs anys un ecosiste-
ma que es troba entre els més punters del 
continent europeu. Avui hi conviuen més de 
1.500 start-ups tecnològiques i les opera-
cions d’inversió en aquestes companyies 
comencen a ser importants. D’altra banda, 
aquestes noves empreses de base tecno-
lògica són, en molts casos, les protagonis-
tes de les innovacions estratègiques que 
s’estan generant en sectors industrials i, 
per tant, un factor crucial en les transforma-
cions sectorials i de models de negoci que 
abans s’esmentaven. Un exemple excel-
lent és Torrot Elèctric, objecte de la darre-
ra ponència de la sessió. Aquesta iniciativa 
es fonamenta en la integració de tecnologi-
es industrials i digitals que han donat lloc no 
només a nous productes, sinó també a un 
nou model de negoci. Torrot va ser refunda-
da l’any 2012 i ha anat evolucionant des de 
la fabricació de bicicletes i ciclomotors cap 
als serveis de mobilitat eficient i intel·ligent, 
i avui és la capçalera d’un consorci que dis-
senya i fabrica vehicles elèctrics de dues 
rodes, a més d’oferir serveis de sharing 
d’aquests vehicles i tot el sistema de sen-
sorització per al seu ús eficient.
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SESSIÓ 6

Indústries culturals
i creatives (ICC), i  
la generació 
d’innovació
Presidenta: María Ángeles Tejada,* 
directora general de Public Affairs de 
Randstad Espanya.
Introductora: Montserrat Pareja-East-
way,* professora de la Universitat de 
Barcelona.
Ponents: Alfons Cornella,* fundador 
d’Infonomia-Institute of Next.
Josep Miquel Piqué,* president de l’IASP i 
president del Parc Tecnològic de La Salle.  
Claudia Costa,* directora creativa i 
cofundadora de Poblenou Urban District. 

Malgrat les directrius establertes a escala in-
ternacional, la ciutat ofereix el context ade-
quat per al sorgiment de relacions i complici-
tats entre els actors que determinen la seva 
capacitat competitiva. És a la ciutat on sor-
geixen els problemes i els reptes que la inno-
vació ha d’ajudar a resoldre. I per fer-ho, des 
d’aquesta taula es va reivindicar la necessitat 
d’una actitud rebel i inconformista com a in-
gredient essencial per a la innovació. La ca-
pacitat transgressora és essencial per prove-
ir de nous elements disruptius que facilitin la 
innovació. 

Les tecnologies de la informació i la comuni-
cació són un mitjà a través del qual es demo-
cratitza el coneixement i, alhora, s’afavorei-
xen processos de subrogació de la presa de 
decisions a escala internacional. La digitalit-
zació hauria de preveure’s com un instru-

La transgressió és 
fonamental per  

proveir les ciutats 
de nous elements 

disruptius

SESSIÓ 7

La innovació en el 
sector agroalimentari 
català
President: Ramón Vallespín,* 
gerent agroalimentari i cooperatiu de la 
Direcció Territorial de Catalunya i Balears de 
Cajamar-Caja Rural.
Introductor: Eduard Arruga,* economista i 
membre de la Comissió d’Economia 
Agroalimentària del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.
Ponents: Josep Maria Monfort,* exdirector 
general de l’Institut de Recerca i Tecnologies 
Agroalimentàries (IRTA).
Juan Ramón Hidalgo Moya,* advocat 
especialitzat en dret alimentari, professor de 
l’EPSI-UAB i expresident de la Societat 
Espanyola de Seguretat Alimentària-SESAL.
Jordi Ballester,* cap de Serveis Corpora-
tius i Desenvolupament de Negocis a 
Semillas Fitó.

Tal com va destacar Ramón Vallespín, la 
innovació és important en tots els sectors 
econòmics. Per exemple, en el sector agro-
alimentari, resulta vital i estratègica, ja que 
permet desenvolupar nous productes que 
s’adaptin a les noves demandes; a més 
d’altres d’alt valor nutritiu, amb una maxi-
mització de la competitivitat; i d’altres per 
satisfer l’increment del volum de demanda 
per qüestions demogràfiques. Les entitats 
financeres estan, doncs, obligades a facili-
tar aquesta activitat mitjançant diferents 
infraestructures d’innovació. Per exemple, 
Cajamar-Caja Rural compta amb dos cen-
tres de recerca en alimentació i salut, sos-
tenibilitat, bioeconomia i tecnologia, a més 
de l’aula de formació ADN Agro-Food.

Josep Maria Monfort va exposar que 
l’agroalimentària catalana és un sector ma-
dur, diversificat, de cadena completa, im-
portador de matèries primeres i exportador 
de productes finals, amb alt grau d’autosu-
ficiència. A més, va afegir que Catalunya és 
un gran pol científic de recerca, però que hi 
surten poques iniciatives privades en recer-
ca i innovació. Tot i que no hi ha dades refe-
rents al sector, l’exdirector general de l’IRTA 
va assegurar que segurament es podria i 
s’hauria de fer molt més. Mentre que l’acti-
vitat de recerca està molt concentrada a 
Barcelona i a la seva àrea metropolitana, la 
resta de l’agroalimentària està molt més 
repartida. Si abans de la recent crisi econò-

ment que facilita la participació empresarial 
des del context local en un nou marc de re-
ferència global. Tanmateix, els canvis neces-
saris en els entorns productius locals reque-
reixen la contemplació de visions 
estratègiques per capacitar-los d’eines 
competitives a escala global. 

Les indústries culturals i creatives són en es-
sència locals, malgrat que participin en xar-
xes d’àmbit global. Els recursos existents 
determinaran la capacitat d’innovació em-
presarial. Del conjunt d’aspectes necessaris 
on cal intervenir per fer de la ciutat un espai 
atractiu per a creadors i innovadors es va res-
saltar la disponibilitat d’habitatge assequible; 
un ingredient essencial per evitar la marxa de 
les persones joves amb talent. 

Un altre element substancial en la sessió va 
ser la relativa dissociació entre llocs de treball 
disponibles i persones capacitades per de-
senvolupar-los. En aquest sentit, es va incidir 
en la necessitat d’adequar les estructures 
educatives des de l’inici a les noves exigèn-
cies del mercat. Finalment, la millora de la 
correspondència entre les idees creatives i la 
seva transformació en innovació és també 
un paper per a la ciutat. La provisió d’espais 
de connexió entre empreses innovadores i la 
creativitat inherent en el substrat urbà esdevé 
una de les possibles vies d’intervenció. 
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noves propostes, com essentia i waikiki (a 
més del monterosa), dirigides a satisfer les 
necessitats del consumidor. També el febrer 
ha presentat, als pagesos d’Almeria, noves 
varietats de llavors de pebrot groc (Míkonos, 
Madagascar, Borneo), de sembra tardana i 
planta resistent.

Com a conclusions principals de la sessió 
es va resumir que hi ha necessitat, però 
també possibilitats, per a una millora im-
portant en l’activitat d’innovació en el sec-
tor agroalimentari català: “Hauríem d’apro-
fitar l’èxit d’acceptació dels nostres 
productes agroalimentaris a escala inter-
nacional i alinear-lo amb la capacitat inno-
vadora”, va assenyalar el cap de Serveis 
Corporatius i Desenvolupament de Nego-
cis a Fitó. 

A banda, el dret alimentari i la innovació són 
absolutament compatibles per avançar en 
noves tecnologies, processos i l’adaptació 
de nous aliments i ingredients alimentaris 
al mercat i a les necessitats del consumi-
dor. Sempre amb un objectiu transversal: 
la seguretat alimentària.

“Cal que tots els agents a les successives 
baules de la cadena agroalimentària assu-
meixin, de manera coordinada, aquesta 
necessitat d’innovació i que en desenvolu-
pin les corresponents accions”, va cloure. 
Les sinergies, per tant, entre universitat, 
àmbit privat i públic han d’estar més unides 
que mai per portar a terme projectes d’in-
novació al mercat. I tant l’Administració 
pública com les entitats financeres han de 
facilitar els ajuts i els recursos precisos per-
què el sector agroalimentari català recupe-
ri un lloc important a escala mundial i millo-
ri el benestar de la societat catalana. 

Catalunya és un gran 
pol científic de recerca, 
però hi surten poques 

iniciatives privades en 
recerca i innovació 

l’adaptació del dret alimentari a les noves 
situacions i als nous avenços”, considera.

El dret alimentari té l’obligació d’atendre 
noves situacions innovadores i té certa fle-
xibilitat per adaptar-les, però encara queda 
molt per avançar en noves tècniques legis-
latives i interpretatives. Les limitacions a la 
innovació existeixen i tenen resposta en el 
control, per part de l’Administració, del 
compliment de la legislació alimentària, 
però les oportunitats també hi són, amb 
una interpretació adequada del dret ali-
mentari en el marc de la competitivitat, de 
la defensa del mercat i dels interessos del 
consumidor. 

Jordi Ballester va explicar amb detall un 
exemple d’innovació: una empresa catala-
na especialitzada en llavors, fundada el 
1880 a Sant Martí de Provençals, ara és 
una de les multinacionals líders en el sector 
de la millora genètica, producció i distribu-
ció de llavors de plantes agrícoles i horto-
frutícoles. Semillas Fitó factura uns 90 mili-
ons d’euros a l’any, dels quals un 65% es 
correspon a l’exportació, mentre que en 
dedica prop del 20% a la recerca. L’empre-
sa té presència directa en molts països i en 
les seves instal·lacions compta amb ofici-
nes pròpies, centre de recerca, camps 
d’assaig, a més de centenars de pagesos 
col·laboradors per millorar i adaptar cada 
llavor a cada zona i climatologia.

L’any 2016, va explicar Ballester, el seu pro-
grama de recuperació del gust del tomàquet 
monterosa, que ha comportat vuit anys de 
recerca, fou guardonat amb el Premi a la In-
novació Hortofrutícola. El febrer d’enguany 
va presentar, en el marc de la fira Fruit Logís-
tica, a Berlín, el concepte FitoFoodture, amb 

mica, Catalunya ocupava el segon nivell 
(innovator follower), ara n’ocupa el tercer 
(moderate innovator), i ofereix una innova-
ció de baix cost, tot i que compta amb un 
sector acceptat internacionalment pel que 
fa al nivell d’exportacions, la seva capacitat 
innovadora continua sent baixa i haurà de 
ser treballada. 

Segons Montfort, hi ha ara molts i diferents 
reptes en innovació: “economia circular, 
canvi de paradigma en la concepció dels 
actuals sistemes agroalimentaris, canvis 
importants (climàtic, global, ètic), last mile, 
salut, seguretat alimentària, sostenibilitat, 
concentració del consum en un 70% a zo-
nes urbanes lluny de la producció, consu-
midors sensibles al medi ambient (gestió 
del plàstic), nous productes com carn in 
vitro, productes amb impressió 3D...”. 

L’IRTA compta amb diversos eixos d’actu-
ació, procurant al màxim la col·laboració 
publicoprivada, per avançar en el camp de 
la recerca, del desenvolupament i de la in-
novació en aquest sector.

De la seva part, Juan Ramón Hidalgo va 
assegurar que la innovació ha necessitat 
sempre assumir un cert grau d’inseguretat 
jurídica, risc i responsabilitat. Cap producte 
no es pot comercialitzar sense el compli-
ment i la conformitat amb la legislació ali-
mentària. Les ciències alimentàries també 
ajuden a pronosticar els nous marcs legals 
i l’adaptació de la innovació als aspectes 
legals més actuals.

El ciutadà, segons l’advocat, professor i 
expresident de la Societat Espanyola de 
Seguretat Alimentària (SESAL), té dret a 
beneficiar-se de la innovació alimentària, 
especialment quan està vinculada a la pro-
tecció dels seus drets fonamentals. La le-
gislació alimentària, en aquests casos, té 
l’obligació d’encaixar la innovació en el 
marc de la legalitat: “El procés de simplifi-
cació normativa, el risc de desenvolupa-
ment i la responsabilitat legal principal de 
l’operador alimentari permeten un cert 
efecte potenciador de la innovació i de 
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SESSIÓ 1

La reforma de la 
normativa comptable: 
l’adopció de les NIIF 9 
i 15 i la NIC 32
President: Tomàs Font,* director 
d’Estratègia i Desenvolupament de 
Negoci de Wolters Kluwer.
Introductor: Martí Garcia Pons,* econo-
mista i vicepresident de la Comissió de 
Comptabilitat del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (comissió conjunta CEC-
ACCID), membre de la Junta Directiva de 
l’ACCID i del Consell Directiu del Registre 
d’Experts Comptables de Catalunya.
Ponents: Susana Dabán,* sòcia de 
Mazars Auditores. 
Gemma Soligó,* sòcia d’Auditoria de 
Grant Thornton.

Des de l’1 de gener de 2018 ha entrat en 
vigor la NIIF 9 Instruments financers i la NIIF 
15 Ingressos ordinaris procedents de con-
tractes amb clients. Per bé que aquestes 
normes només són d’aplicació en l’elabo-
ració i formulació dels comptes anuals con-
solidats dels grups que cotitzen o dels que 
van optar per les normes internacionals.

Pel que fa referència a la normativa local, el 
març del 2017 l’ICAC va iniciar la modifica-
ció del Pla general de comptabilitat (PGC) i 
de les Normes per a la formulació de comp-
tes anuals consolidats (NFCAC) per acon-

Segons Susana Dabán, algunes precisi-
ons introduïdes per la NIIF 15 han estat 
tractades per l’ICAC mitjançant resolucions 
i consultes (BOICAC 100 consulta 2) i, per 
tant, la seva transposició no hauria de sig-
nificar un canvi rellevant.

Tot i així, la norma internacional clarifica el 
tractament dels costos per l’obtenció de 
contractes i els derivats del compliment 
d’un contracte. I incorpora regles compta-
bles noves sobre:
- Cessió de llicències.
- Concessió d’un dret de devolució del pro-
ducte venut amb reintegrament del preu 
cobrat.
- Acords de recompra d’actius.

La transposició a la normativa local es farà 
amb la modificació del PGC i la publicació 
d’una resolució de l’ICAC, que serà obliga-
tòria per a totes les empreses, sigui quina 
sigui la seva forma jurídica i que apliquin el 
PGC. Afectarà també entitats sense ànims 
de lucre amb activitat mercantil. I es podrà 
aplicar de forma subsidiària a aquelles enti-
tats que segueixin el PGC Pimes.

En canvi, la modificació del PGC per adap-
tar-lo a la NIIF 9 serà parcial, i això, segons 
explica l’ICAC, es fa per evitar reproduir a la 
normativa general aspectes clarament diri-
gits a les entitats financeres, que com tot-
hom sap apliquen les seves pròpies nor-
mes comptables. Així doncs, se simplifica 
la classificació dels actius financers, però 
sense la categoria d’actius a valor raonable 
amb canvis en el patrimoni. Tampoc no 
s’incorpora el nou concepte de la pèrdua 
esperada i es manté, per tant, el criteri de la 
pèrdua incorreguda.

Per acabar amb l’explicació d’aquesta nor-
ma, Gemma Soligó es va referir als canvis 
a la comptabilitat de cobertures que aporta 
la NIIF 9 i que s’incorporen a la reforma del 
PGC, i que busquen alinear el resultat 
comptable amb la gestió del risc de l’em-
presa, introduint més flexibilitat en els requi-
sits que cal complir.

Per últim, Soligó es va referir breument al 
projecte de Resolució de l’ICAC per la qual 
s’aproven els criteris de presentació dels 
instruments financers (NIC 32) i altres as-
pectes relacionats amb la regulació mer-
cantil de les societats de capital. 

Segon torn de sessions
seguir l’homogeneïtzació adequada de la 
normativa comptable espanyola amb les 
normes internacionals. D’aquesta manera, 
es garanteix la comparabilitat adequada de 
la informació financera, alhora que s’incor-
poren les millores introduïdes tant per la 
NIIF 15 per comptabilitzar els ingressos 
d’acord amb un model únic per al reconei-
xement i mesurament de les vendes de 
certs actius no financers com per la NIIF 9 
amb l’objectiu de millorar la imatge fidel so-
bre la gestió dels instruments financers. Tot 
i que se’n preveia l’entrada en vigor per als 
exercicis que s’iniciessin a partir de l’1 de 
gener de 2018, finalment se’n va ajornar 
l’aplicació a l’1 de gener de 2020. 

La NIIF 15 permetrà comparar una magnitud 
tan rellevant com la xifra de negocis, ja que 
substituirà la NIC 11 Contractes de cons-
trucció, la NIC 18 Ingressos d’activitats ordi-
nàries i les interpretacions CINIIF 13, 15, 18 
i la SIC 31. A partir de l’entrada en vigor, els 
contractes subscrits amb clients hauran de 
ser analitzats en detall seguint un nou model 
que comprèn cinc fases:

1) Identificació del contracte.
2) Identificació de les diferents obligacions 
d’acompliment.
3) Determinació del preu de la transacció.
4) Assignació del preu de la transacció a 
cadascuna de les obligacions d’acompli-
ment.
5) Reconeixement dels ingressos en el mo-
ment en què se satisfan les obligacions 
d’acompliment.
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SESSIÓ 2

Ciutat i innovació: 
canvis en l’economia 
urbana
President: Josep Bagué,* CEO de Suez 
Spain.
Introductor: Benito García Débora,* 
economista, membre del Grup de Treball 
de Retail del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i gerent de BASE-Benitosport.
Ponents: Josep Maria Bonmatí,* director 
general d’AECOC. L’impacte i els 
possibles efectes derivats de la compra 
on-line: la logística de la darrera milla i els 
nous punts de recollida, l’impacte sobre la 
mobilitat urbana, la gestió dels residus.
Lluís Frago,* doctor en Geografia i 
professor de l’ESCODI. El canvi del 
comerç, detonant de la modificació del 
paisatge urbà: realitats paral·leles.

El Grup de Treball de Retail, en coordinació 
amb la Comissió Territorial i Urbana, va tenir 
l’encert  de programar la sessió Ciutat i in-
novació: canvis en l’economia urbana. 
D’una banda, perquè va aprofundir en les 
tesis presentades en la ponència inaugural 
pel Dr. Joan Clos pel que fa al desenvolu-
pament de les ciutats en un marc postin-
dustrial, amb el repte que plantegen la sos-
tenibilitat i les migracions massives. 

D’altra banda, la sessió va resultar comple-
mentària amb la programada des de la Co-
missió Territorial i Urbana Nous instruments 
de gestió per als reptes de les ciutats del 
segle XXI, sobre la col·laboració publicopri-
vada en el marc urbà. 

sari els moments de forts canvis que es 
produiran en el comerç amb la incorporació 
de l’era digital i les possibles conseqüènci-
es que tindrà aquesta circumstància en les 
ciutats i en l’economia urbana. 

En aquest sentit, García va citar, entre d’al-
tres, un decàleg de mesures adreçades a 
tots els protagonistes del sector, que per-
metran avançar-se al futur:

- Per part de l’Administració: 
1) Impulsar la transformació de les empre-
ses locals al món digital.
2) Impulsar la reestructuració del món as-
sociatiu, que cal potenciar-lo com a ele-
ment de foment de la competitivitat de les 
empreses. 
3) Ordenar la regulació fiscal, laboral, medi-
ambiental, de les diverses formes de co-
merç on-line i off-line. 
4) Donar suport a les empreses familiars i 
locals mitjanes (mittesland). 
5) Impulsar, amb la regulació adequada, la 
posada en funcionament dels BID per po-
tenciar la competitivitat de les activitats 
econòmiques urbanes des de l’òptica de la 
col·laboració publicoprivada. 

- Per part de les empreses: 
1) Entendre el consumidor, introduir valors 
i fer-se protagonistes del canvi.
2) Predisposició per tal de compartir i coo-
perar amb d’altres. 
3) Predisposició per tal de gestionar la in-
certesa.
4) Predisposició al canvi de localitzacions i 
grandàries, a afegir experiències de com-
pra, a establir punts de recollida. 

En definitiva, les empreses han d’estar dis-
posades a adaptar-se a un nou mercat, on 
el consumidor continuarà canviant cap a 
nous hàbits de compra, amb transparència 
de preus i la consegüent pressió sobre els 
marges, combinada amb la pressió dels 
costos operatius i l’aparició de nous com-
petidors com els market place.

Josep Maria Bonmatí va posar sobre la 
taula l’impacte i els efectes distorsionadors 
sobre la mobilitat i la gestió dels residus de-
rivats de la compra on-line. D’altra banda, 
les diverses estratègies per respondre a 
aquesta modalitat de compra mitjançant 
els nous punts de recollida –com, per 
exemple, les estacions de transport públic, 
els centres comercials...– o les taquilles de 
recollida compartides. 

L’economia urbana, on 
conviuen l’habitatge, 
el comerç, el turisme i 
els serveis, és una peça 
bàsica en l’economia

L’economia urbana que genera la ciutat com-
pacta, on conviuen l’habitatge, el comerç, el 
turisme i els serveis, és una peça bàsica en 
l’economia del país. Les formes de les im-
plantacions d’aquestes activitats econòmi-
ques conformen el paisatge urbà i la manera 
d’exercir les diferents activitats afecta de ma-
nera significativa la mobilitat urbana. 

Per fer front als canvis provocats en els hà-
bits de consum que afecten les economies 
urbanes, també cal evitar les posicions de 
domini, la competència deslleial i, des de 
l’urbanisme, les grans concentracions 
d’oferta que desertitzen els barris de les 
grans ciutats. És per això que cal que les 
administracions estableixin les regles del 
joc per tal de preservar l’interès general. 

En aquest sentit, cal l’ordenació amb diver-
sos objectius, entre d’altres: aconseguir 
que els beneficis generats es quedin on 
s’han produït, evitar impactes negatius en 
la mobilitat i en el medi ambient; tot això 
acompanyat d’una planificació urbanística 
adequada.

L’introductor de la taula, Benito García, va 
ressaltar des del punt de vista de l’empre-* 
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Al seu torn, va fer una reflexió sobre la revo-
lució del retail 5.0, incidint en l’obsolescència 
de les velles formes de comerç –hipermer-
cats, grans centres comercials perifèrics–, 
les noves formes de distribució i els darrers 
formats de botiga a les ciutats. 

Bonmatí va aportar una idea interessant, en 
el sentit que la gestió de les empreses ha de 
canviar, respecte de la tradicional recerca 
de la rendibilitat i de les economies d’esca-
la, mitjançant rèpliques sucursalistes. 
Aquest model ha deixat de ser la panacea i 
cal buscar un altre tipus d’escalabilitat i de 
productivitat amb models mixtos que com-
binin localització, grandària, on i off-line…

Finalment, Lluís Frago va analitzar els can-
vis en el comerç com a detonants de la mo-
dificació del paisatge urbà. En aquest sen-
tit, va incidir en el fenomen de la gentrificació, 
fruit d’una tendència a la tornada al centre 
de les ciutats de les classes socials benes-
tants, i també de la transformació que el 
turisme provoca sobre la dinàmica de de-
terminats barris. 

Així, es produeixen pressions a l’alça dels 
preus de locals i habitatges, que generen  
canvis d’ús en els locals comercials i expul-
sen els veïns tradicionals. 

Frago també va assenyalar que la tipologia 
de l’activitat comercial és un indicador per 
entendre els processos de transformació 
urbana i no es pot entendre l’activitat co-
mercial sense entendre el model d’urbanit-
zació. Per altra banda, cal dotar-nos d’un 
marc teòric sobre les connexions entre ur-
banisme i activitat econòmica per establir 
models que ens permetin una presa de de-
cisions correcta i anticipar-nos al futur.

Finalment, sobre el fenomen de la compra 
en línia i la logística del darrer kilòmetre, està 
molt clar que tenen un elevat impacte en els 
entorns urbans. En aquest sentit, l’ordena-
ció, per part dels ajuntaments, de la mobili-
tat, la gestió de residus i altres aspectes 
mediambientals serà vital per a la bona sa-
lut de les ciutats. 

Des del prisma de l’eficiència econòmica 
(més ocupació, més recaptació fiscal), la mi-
llor política social és la gestió òptima dels 
recursos. Tot junt tindria un impacte en la 
dimensió de les empreses, ja que n’aug-
menta el creixement i l’especialització. Això 
seria així, mentre que la seguretat jurídica i la 
defensa dels drets dels creditors i dels deu-
tors millorarien el desenvolupament dels 
mercats de deute, amb l’augment conse-
güent de capital creditor en terminis de ven-
ciment i primes de risc més baixes, així com 
el creixement de la competitivitat de la nostra 
economia. 

Com afirmava l’economista Friedrich Au-
gust von Hayek, “potser el que més ha con-
tribuït a la prosperitat d’Occident ha estat la 
seguretat jurídica, que és un dels elements 
fonamentals per atraure capital estranger”. 
És per això mateix que els mercats adduei-
xen la inseguretat jurídica en determinades 
ocasions com una explicació per no efectu-
ar inversions i retirar-se a mercats més pro-
picis als seus interessos. 

No hi ha cap país que es pugui desenvolupar 
sense seguretat, ni generar seguretat sense 
un desenvolupament econòmic; és a dir, si 
no es respecten els sistemes polítics, eco-
nòmics, socials i ambientals que contribuei-
xin a disminuir les probabilitats de conflictes 
i tot ajudi a superar els obstacles que impe-
deixin el desenvolupament. Per això, és in-
dispensable que es garanteixi el compliment 
dels acords, afavorint les relacions socials, 
partint d’un rerefons en el qual la rendició de 
comptes i la responsabilitat siguin subja-
cents. 

En aquest context, el Consell Superior 
d’Economistes i, concretament, el Registre 
d’Economistes Experts en Economia Foren-
se (REFOR), es postula com el registre que 
proporcionaria als òrgans jurisdiccionals 
una relació de professionals degudament 
formats en matèria d’investigació i instrucció 
dels delictes de corrupció i econòmics; clas-
sificats segons els seus coneixements espe-
cials (per màximes d’experiència) que, actu-

En el futur serà possible 
que un robot operi  

de forma autònoma 
sota la supervisió  

d’un cirurgià

SESSIÓ 3

L’Administració 
judicial com a element 
dinamitzador de 
l’economia
President: Alfred Albiol,* president del 
REFOR. 
Introductor: Rodrigo Cabedo,* econo-
mista i membre de la Comissió de 
Mercantil, Concursal i Experts Judicials 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Ponents: Xavier Domènech,* economista, 
actuari, membre del Consell Directiu del 
REFOR i president de la Comissió d’Admi-
nistradors Judicials.

El Consell del Poder Judicial ha publicat re-
centment a l’Estadística Judicial de l’any 
2017 les xifres corresponents a la taxa de 
litigiositat a Espanya. En el conjunt de l’Estat 
ha estat de 126,1 assumptes per cada 
1.000 habitants. Amb tot, els assumptes 
totals ingressats als jutjats i tribunals espa-
nyols es van incrementar un 1,14% el 2017; 
durant aquell any van entrar 5.873.689 as-
sumptes, un 1,1% més que l’any anterior. En 
aquest mateix període, els tribunals van re-
soldre 5.748.410 assumptes, un 4,3% 
menys, i van quedar en tràmit un total de 
2.379.293 assumptes, cosa que suposa un 
increment del 6,5%. Aquestes dades indi-
quen l’elevada taxa de litigiositat en el nostre 
país i demostren la complexitat cada vegada 
més gran dels assumptes litigiosos, especi-
alment de caràcter econòmic. 

És evident que la taxa de litigiositat incideix 
en l’economia mentre que la seguretat jurídi-
ca és imprescindible per als agents interven-
tors si es vol una economia dinàmica i efici-
ent. Les normes, a més de transparents, no 
han d’imposar restriccions innecessàries, i 
han de complir i fer-se complir per aquells 
que han d’aplicar-les. En aquest sentit, és 
necessària l’existència d’una cultura del 
compliment dels contractes, com ara acords 
de tota mena. 

Així mateix, aquells que incompleixin han de 
patir el rebuig social i l’acció de la justícia. 
Una cultura del compliment dels contractes, 
juntament amb un bon funcionament d’una 
justícia que corregeixi i sancioni els desobe-
dients, representa un factor indispensable 
per a un desenvolupament millor i més gran 
dels mercats. 
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aquests economistes haurien de prestar  
el seu assessorament, si així se sol·licita, no 
tan sols al jutge sinó per designació d’aquest 
als funcionaris policials des del primer mo-
ment. 

Probablement, la segona modalitat de pro-
va pericial en importància després de la que 
duen a terme els metges forenses integrats 
als instituts de medicina legal és la pericial 
econòmica; oferint-se el REFOR com l’Ins-
titut d’Economia Forense per als assump-
tes econòmics com és l’IML (Institut de 
Medicina Legal). 

Els economistes experts en els diferents 
sectors de l’economia –la selecció dels 
quals vindria determinada per la capacitat i 
els coneixements relacionats amb els fets 
litigiosos a petició judicial– actuarien com a 
auxiliars dels òrgans jurisdiccionals per tal de 
fer el manteniment de valor d’aquelles uni-
tats econòmiques afectades per conflictes 
socials, bloquejos societaris, fraus, adminis-
tracions deslleials, en benefici d’un interès 
social (treballadors, creditors, consumidors, 
crèdit públic...).

És en aquest sentit que el REFOR pretén unifi-
car la diversitat descriptiva del treball de l’eco-
nomista, ara entès segons les denominacions 
d’interventor, liquidador, expert independent, 
administrador judicial, etcètera, per l’única de 
l’economista expert en economia forense al 
servei de l’Administració de justícia. 

SESSIÓ 4

Empreses 
innovadores:  
com s’ho fan? 
Presidenta: Yolanda Pérez Sáez,* 
directora d’Emprenedoria i BStartup de 
Banc Sabadell.
Introductor: Julià Manzanas,* economis-
ta, vicepresident de la Comissió d’Econo-
mia del Coneixement i Innovació del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
CEO de Smart CC.
Ponents: Jordi Marin Puigpelat,* expert 
en transformació d’organitzacions. 
Luis Lopezbarrena,* director general i 
CEO de Simon Holding, SL. 

La Comissió d’Economia del Coneixement 
i Innovació va proposar aquesta taula rodo-
na partint de la premissa que cada cop la 
competència entre les empreses és més 
ferotge, que s’ha de cercar la diferenciació 
sostenible i que aquesta principalment és 
aportada per la innovació. El procés de glo-
balització econòmic ha dut a una situació en 
què el nombre de competidors es pot mul-
tiplicar amb facilitat. La innovació és una de 
les eines principals que tenen les empreses 
per poder aportar més valor als seus clients. 

Els convidats a la taula rodona van aportar 
cadascú la seva visió i finalment es va obrir 
el torn de paraules i es van apuntar algunes 
conclusions. Com a presidenta de la taula, 
Yolanda Pérez Sáez va obrir l’acte amb 
una introducció sobre l’acceleració del rit-
me d’innovació digital al Banc Sabadell grà-
cies a la innovació oberta i el partnership 
amb emprenedors. Les seves iniciatives es 
dirigeixen principalment a l’àmbit digital 
cercant col·laboració amb fintech start-ups 
i altres empreses en fases inicials.

L’introductor de la taula, Julià Manzanas, 
va aprofitar per recordar les conclusions de 
la comissió de l’Eix 8, el sistema de ciència 
i innovació: realitat i potencial del recent III 
Congrés d’Economia de Catalunya. També 
va fer esment de la iniciativa del Molt Hono-
rable President Sr. Joaquim Torra sobre un 
Pacte Nacional per la Societat del Coneixe-
ment i la necessitat d’una oficina catalana 
per a la dinamització de les patents.

Abans de proposar la seva fórmula d’èxit i 
d’animar cadascun dels assistents a cercar 
la seva, Jordi Marín Puigpelat va il·lustrar 

ant per designació judicial, emetrien informes 
pericials d’equitat en termes objectius. Es 
garanteix així un expert en la matèria contro-
vertida que amb el sistema tradicional d’in-
saculació no s’assegura. 

Aquests informes pericials neutrals podrien 
fins i tot ser previs a la via judicial i podrien ser 
útils en assumptes d’escassa quantia o en 
tràmits interlocutoris. Aquests economistes 
forenses al servei de l’Administració de justí-
cia, facilitats pel REFOR, obeirien a cànons i 
a alts estendards professionals recollits en el 
dret comptable i en les normes internacio-
nals d’auditoria adaptades (IAC i PGC), evi-
tant qualsevol càrrega de subjectivitat, al 
mateix temps que un possible i excessiu 
control de les direccions lletrades que assis-
teixen les parts. 

Aquells, actuant conforme a aquestes nor-
mes de manera inexcusable, arribarien a 
graus d’evidència o de certesa, predicibles 
o de previsibilitat del dret; recordem que 
s’assevera una determinada decisió que 
respon als cànons de seguretat jurídica que 
és congruent amb el requisit d’aquesta o, en 
qualsevol cas, la reforça si és predicible. 

Així mateix, s’ofereixen per a l’organització 
d’equips d’investigació des de l’inici de les 
investigacions que haurien de treballar en 
perfecta coordinació entre els jutges i les for-
ces i cossos de seguretat de l’Estat (la UDEF 
i la UCO en particular). De la mateixa manera, 
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els assistents sobre com cal reflexionar al 
voltant de la transformació digital; coneixent 
molt bé, en primer lloc, la realitat amb tota la 
complexitat de cada empresa després de 
conèixer el seu client en profunditat.

A continuació, Rubén Bonet va explicar 
l’evolució i la història de la seva empresa il-
lustrant com les patents es poden fer servir 
com a trampolins per accelerar la innova-
ció, així com els models de negoci basats 
en el coneixement i amb el suport d’una 
bona estratègia d’investigació i de propie-
tat intel·lectual i industrial.

Finalment, Luis Lopezbarrena va indicar 
que, per ser una empresa innovadora, cal 
cultivar una cultura interna innovadora. És 
precís un know-how fort sobre el qual ba-
sar-se i tenir ambició de lideratge. A partir 
dels canvis tecnològics i de la consciència 
sobre el seu impacte s’ha de construir nou 
coneixement des de l’autoaprenentatge i 
els intercanvis amb tercers aliens a la ma-
teixa organització. 

Com a conclusió, aquesta taula va fer pale-
sa la manca de cultura de propietat indus-
trial a les pimes catalanes amb molt desco-
neixement del funcionament del sistema 
mundial de protecció i apropiació del conei-
xement. Es va esmentar que cinc anys en-
rere era difícil ubicar Catalunya i Barcelona 
al mapa internacional de start-ups, però 
després d’un salt molt important, avui se 
situa en la cinquena posició a Europa. 
Aquest tipus d’empreses juguen un paper 
fonamental per a la creació de nous models 
de negoci; tenen una gran capacitat de 
transformar les empreses tradicionals, i són 
un element crucial per a la competitivitat 
dels països del futur. Per això, la dita innovar 
o morir té cada cop més sentit en una eco-
nomia basada en el coneixement.
 

En una economia 
basada en el 

coneixement, cada cop 
té més sentit la dita 

innovar o morir

SESSIÓ 5

Economies 
d’aglomeració i ciutat
Introductor: Josep Martínez Vila,*  
conseller delegat de Saba.
Ponents: Josep Maria Arauzo,* professor 
titular del Departament d’Economia de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
Elisabet Viladecans-Marsal,* professora de 
la Universitat de Barcelona i directora de la 
Càtedra Smart Cities.
Xavier Monzó,* president de 
22@networkbcn.

La sessió va respondre plenament a les ex-
pectatives creades, atès que ambdós po-
nents van oferir una visió plenament com-
plementària al voltant del paper de les 
economies d’aglomeració en l’àmbit urbà. 

Així, Elisabet Viladecans va parlar bàsi-
cament des d’un punt de vista general i 
mostrant exemples del rol positiu de l’aglo-
meració per a diferents àmbits urbans del 
món, tot fent èmfasi en els mecanismes 
que incideixen en les millores d’eficiència 
en àrees urbanes, mentre que Xavier 
Monzó es va centrar en el cas concret del 
22@, les experiències de diverses empre-
ses que hi són localitzades, els anuncis de 
futures arribades de projectes d’inversió i 
les perspectives globals del districte. 

Pel que fa a les intervencions del públic i de la 
mesa, aquestes van permetre anar una mica 
més enllà pel que fa a qüestions com les es-
tratègies futures del districte 22@, la compe-
titivitat de les àrees urbanes catalanes o l’es-
tratègia global que cal seguir com a país i àrea 
metropolitana en termes d’especialització 
productiva o diversificació sectorial.



E s p e c i a l  D i g i t a l  J o r n a d a  d e l s  E c o n o m i s t e s  2 0 1 8  •  3 1

SESSIÓ 7

Factors 
dinamitzadors dels 
hubs d’emprenedoria
Introductor: Pol Font,* economista, 
president de la xarxa de business angels 
EconomistesBAN del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya i soci fundador 
d’Addenda Capital AV.
Ponents: Xavier López,* director general 
Corporatiu i d’Operacions d’Eurecat 
Centre Tecnològic.
Joan Romero,* conseller delegat 
d’ACCIÓ.
Paco López,* conseller delegat i soci de 
Sputnik Inversiones i Sputnik Capital.

Pol Font va iniciar la sessió explicant que el 
títol de la Jornada dels Economistes 
d’aquest any havia estat el motiu pel qual 
des de la Comissió d’Economia Financera 
havien decidit aprofitar per tractar la qüestió 
del hub d’emprenedoria, ja que els termes 
ciutat, innovació, coneixement i creació es-
tan íntimament relacionats amb l’emprene-
doria. També va destacar l’activitat duta a 
terme per EconomistesBAN des de la seva 
creació com a mostra del compromís en 
l’ecosistema emprenedor per part del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, destacant 
la seva participació en el finançament d’una 
vintena de projectes, que representen una 
facturació agregada de 18,2 M€ i generen 
ocupació directa per a 234 persones, a més 
de 1.618 llocs de treball indirectes. 

Com a factors dinamitzadors dels hubs 
d’emprenedoria es van destacar els ele-
ments que generen activitat emprenedora, i 
com es dona lloc a un cercle virtuós de cre-
ació i creixement de projectes. En aquest 
sentit, es van debatre qüestions relaciona-
des amb les condicions de l’entorn, la pro-
moció pública, les àrees d’interès dels cen-
tres de recerca, la disponibilitat de talent i 
recursos humans, la cerca de projectes in-

D’altra banda, el posicionament internacio-
nal ha evolucionat qualitativament els dar-
rers anys: la ciutat ha passat de ser recone-
guda principalment per la qualitat de vida i 
l’atractiu turístic –els factors soft de compe-
titivitat– a esdevenir un pol emergent d’em-
prenedoria digital, tecnologia i atracció de 
talent al sud d’Europa, amb un gran poten-
cial com a ciutat-innovació. Finalment, en 
aquest context, les polítiques públiques 
han de respondre als reptes específics 
d’una ciutat global de perfil innovador, que 
inclouen l’impuls de sectors estratègics, el 
foment de la innovació social, la gestió de la 
marca de ciutat, l’ús de la contractació pú-
blica com a eina innovadora i una acció 
decidida per tal d’afavorir la cohesió social 
i territorial. 

La segona qüestió, abordada pel professor 
Rafael Boix, ha tractat sobre l’organitza-
ció de la xarxa de ciutats que conformen 
Barcelona en forma policèntrica i el poten-
cial de desenvolupament d’aquesta, no 
només per a la mateixa àrea metropolitana 
sinó per al conjunt de Catalunya. I és que 
considera que la densitat d’aquestes xar-
xes és la que determina l’abast i la massa 
de les metròpolis. 

L’àrea metropolitana de Barcelona és la 
xarxa de ciutats més gran i densa del cor-
redor mediterrani. Aleshores, s’estableix 
una relació entre xarxes de ciutats i capaci-
tat de generació d’innovació, a partir de la 
qual l’organització espacial de la metròpoli 
es revela com un dels elements que deter-
minen i acceleren la productivitat total dels 
factors, i el creixement de la renda i el be-
nestar. Al mateix temps, l’extraordinària 
expansió de la xarxa de ciutats els darrers 
30 anys planteja reptes formidables de ges-
tió de la complexitat i mediambientals, que 
només poden ser resolts en el marc de les 
megaregions en les quals s’insereixen. 

SESSIÓ 6

El factor Barcelona: 
clau per a l’economia 
catalana del segle XXI
President: Joaquín Asensio,* subdirector 
general Econòmic Financer del Port de 
Barcelona.
Introductor: Vittorio Galletto,* cap de 
l’Àrea d’Economia i Territori de l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona 
Ponents: Àngels Santigosa Copete,* 
directora d’Estudis de la Gerència de 
Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l’Ajuntament de Barcelona.
Rafael Boix Domènech,* professor 
d’Economia Aplicada de la Universitat de 
València.

A El factor Barcelona: clau per a l’econo-
mia catalana del segle XXI ens vam plante-
jar abordar bàsicament dues qüestions: 
situar Barcelona, la metròpoli, en el con-
text de les grans ciutats i de metròpolis 
europees; i les tendències que s’estan do-
nant a l’Europa metropolitana. Les metrò-
polis mostren una tendència creixent a 
atreure població, concentrar riquesa i in-
novacions, també a atreure la gent més 
jove i la més formada. En el cas de Barce-
lona, Àngels Santigosa ha destacat qua-
tre idees principals. En primer lloc, que 
Barcelona és avui –per la seva dimensió, 
obertura i projecció– una ciutat-metròpoli 
global, i està posicionada en el context in-
ternacional com a ciutat avançada, com-
petitiva i amb bona reputació. Aquest fet 
suposa un actiu de primer nivell per al con-
junt de l’economia catalana, que té en el 
ple desplegament del potencial de Barce-
lona una de les claus del seu futur. 
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de ciutats és la que 

determina l’abast i la 
massa de les metròpolis
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Cal tenir esperit, que 
existeixi un teixit 

productiu i centres 
que formin els futurs 

emprenedors

vertibles, les possibilitats de finançament 
existents, entre d’altres...

Joan Romero va destacar que ens trobem 
en plena revolució industrial 4.0; una revolu-
ció global amb multitud de canvis. La irrup-
ció de start-ups implica una dinamització del 
sistema empresarial. Per ser innovadors cal 
tenir esperit emprenedor, que existeixi un 
teixit productiu i centres educatius que for-
min els futurs emprenedors. Romero va ex-
plicar que fa temps que es treballa per incen-
tivar l’emprenedoria i que, a Catalunya, 
1.250 start-ups donen feina a 12.000 perso-
nes (de les quals un 23% provenen de l’es-
tranger) amb un nivell de facturació de 1.000 
M€. Tot i així, segons el conseller delegat 
d’ACCIÓ, cal afrontar reptes com fer créixer 
el nombre de start-ups i que aquestes creixin 
en mida; que els inversors es fixin en Barce-
lona per invertir; interconnectar l’ecosistema 
internacionalment, i crear més talent amb 
més formació i acompanyament.

Entre les solucions per abordar aquests rep-
tes s’inclouen els programes de corporate 
venturing, la dinamització de xarxes de busi-
ness angels, l’atracció de centres d’innova-
ció, el foment de la col·laboració publicopri-
vada, la implementació d’acceleradores i el 
treball amb mentors. En aquest punt, va 
destacar que l’Administració és fonamental 
i que actualment es duen a terme accions 
per enfortir aquest ecosistema, com les mis-
sions internacionals, la dinamització de les 
fonts de finançament i l’acompanyament de 
mentors i acceleradores. 

Xavier López va posar de manifest que la 
innovació és la base del creixement econò-
mic i que en qualsevol procés innovador hi 
participen una multiplicitat d’agents. En el 
cas concret de Catalunya, hi intervenen 12 
universitats, 20 parcs científics i tecnolò-
gics, 40 centres públics de recerca, 15 ins-
tituts de recerca hospitalària, a més d’infra-
estructures científiques i tecnològiques 
singulars, centres CSIC i centres tecnolò-
gics com Eurecat, Leitat... 

A Catalunya tenim unes 630.000 empreses 
de les quals només un 0,8% té més de 50 
treballadors. D’aquestes, 4.000 són inno-
vadores. Per tant, existeix un teixit empre-
sarial competitiu però està molt fragmentat, 
diversificat i amb un nivell d’innovació millo-
rable: “La qüestió radica en convertir el co-
neixement científic excel·lent en innovació 
rellevant”. 

Sobre les empreses emprenedores, com 
les joves basades en tecnologies disrupti-
ves, amb creixement ràpid i finançades 
amb fonts de finançament alternatives, ba-
sades en expectatives i de risc molt elevat, 

López considera que per tal que aquests 
hubs d’emprenedoria siguin fonts d’em-
prenedors hi ha una sèrie de requeriments 
que cal complir com la proximitat als cen-
tres de coneixement i tecnologia (millores 
en interconnexió de l’ecosistema local al 
global); el finançament (les possibilitats ac-
tuals resulten insuficients per a projectes en 
estadis d’evolució de fase llavor); un marc 
regulador més flexible que afavoreixi, per 
exemple, la contractació d’estrangers; uns 
mercats accessibles, i finalment hi ha d’ha-
ver cultura emprenedora. A més, López 
també va abordar el paper dels parcs tec-
nològics com a acompanyants dels empre-
nedors, com a socis tecnològics i com a 
facilitadors de personal qualificat i de capi-
tal relacional; i va acabar l’exposició posant 
diferents exemples com el de NEOS Sur-
gery, WatEner i iCardio, destacant el paper 
que han de jugar els economistes en aquest 
ecosistema aportant cultura econòmica, 
gestió i colideratge, generant-se tota 
aquesta cultura ja des de les universitats.

L’última intervenció va córrer per part de 
Paco López, que va aportar la visió de l’in-
versor. Va explicar la seva experiència en la 
inversió de 24 projectes, dels quals ha ve-
nut cinc i en queden 14, i haver diversificat 
les seves participades i haver invertit també 
en sectors que “no estan tan de moda” els 
ha aportat bons resultats. També va desta-
car el fet que inverteix en emprenedors i no 
en projectes, ja que al seu darrere hi ha 
d’haver una educació molt lligada a la cul-
tura i a l’educació, la tecnologia, l’emprene-
doria, l’economia... No en va, per  a ell, CEO 
no ha de voler dir altra cosa que “empresa-
ri gestionant una empresa”. 

Així mateix, pel que fa a l’equip promotor 
d’un projecte emprenedor, resulta clau tenir 
clarament identificat quin dels membres 
n’és el líder. En relació amb les capacitats 
de finançament, en la seva opinió, un bon 
projecte sol trobar inversors, i en l’ecosiste-
ma emprenedor hi ha diners per invertir, 
inclòs finançament públic per part d’Enisa, 
l’ICF, el CDTI, etcètera. “De fet, de vegades, 
hi ha més diners disponibles que bons pro-
jectes”, assegura. 

Pel que fa al repte, el conseller delegat de 
Sputnik Inversiones va destacar que la clau 
de l’èxit dels hubs d’emprenedoria són el 
fet de crear emprenedors. Com a punts de 
millora, va destacar que actualment Barce-
lona té un problema important amb el hou-
sing i també, de vegades, per trobar talent 
suficient. n
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Tarragona

Barcelona

Girona

Lleida

La seu territorial del Col·legi va cele-
brar a Tarragona el 18 d’octubre la 
Jornada i el Sopar dels Economis-

tes 2018, amb el patrocini del Port, Banc 
Sabadell i Esofi tec-Wolters Kluwer, i la col-
laboració de la URV.

Van donar la benvinguda el president terri-
torial, Miquel Àngel Fúster, i el degà de la 
FEE de la URV, Antonio Terceño. 

La conferència principal, El futur de les ciu-
tats mitjanes a l’entorn d’una gran conurba-
ció, va anar a càrrec de Jordi Angusto, qui 
va explicar les noves tendències i els falsos 
mites econòmics. L’economista i assessor 
de la Vicepresidència del Govern va posar 
l’accent en la necessitat de “la ciutat en xar-
xa”, amb innovació, transports i infraestruc-
tures per consolidar-la i amb entesa entre les 
ciutats mitjanes (Tarragona, Reus, Valls, et-
cètera), que no han de ser subalternes de 
Barcelona sinó un complement, en el qual 
infraestructures i transports són bàsics per 
aconseguir-ho. En un món on encara exis-
teixen els cicles econòmics, la xarxa de ciu-
tats ha de ser un element dinamitzador (per 
la seva fl exibilitat, més qualitat de vida, espe-
cialització...). La Catalunya-ciutat necessita 
una Tarragona potent que integri totes les 
ciutats com una mena d’àrea metropolitana.

A continuació hi va haver una taula rodona 
amb tres ponents experts en diferents àm-
bits. 

Josep Maria Arauzo, professor de la FEE 
de la URV, va explicar els models de ciutats 
en xarxa. El Camp de Tarragona és el segon 
generador de renda de Catalunya (amb una 
important indústria) i ha de tenir un pla a 
llarg termini, amb una articulació basada en 
un sistema integral de transports, sense la 
congestió de la gran ciutat. L’actuació en 
xarxa en sentit ampli (gestió del talent, cul-
tura...) és la base del model de desenvolu-
pament sostingut de la nostra demarcació, 
amb estratègies col·lectives, coordinació 
dels agents socials i col·laboració entre ad-
ministracions.

Agustí Segarra, catedràtic de la FEE de la 
URV, ens va parlar dels avantatges compe-
titius de cada territori, centrant-se en la ne-
cessitat que el coneixement sigui útil per in-
crementar la productivitat. També va insistir 
en què la tecnologia ha de permetre vèncer 
els obstacles de mobilitat i la congestió i que 
el futur del Camp de Tarragona com a xarxa 
de cooperació poliurbana passa per la diver-
sifi cació de sectors a llarg termini que aportin 
valor afegit, tot mantenint el nostre dinamis-
me i qualitat de vida.

TARRAGONA

“Ciutats en xarxa, l’element 
dinamitzador de la 
Catalunya del futur”

A continuació hi va haver una taula rodona 

“Ciutats en xarxa, l’element Tarragona

Inauguració:
Miquel Àngel Fúster, president de la seu de 
Tarragona del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.
Antonio Terceño, degà de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira 
i Virgili.

Conferència:
El futur de les ciutats mitjanes a l’entorn de grans 
conurbacions
Jordi Angusto, economista, assessor de la 
Vicepresidència i Conselleria d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Taula rodona:
Els factors que orientaran i condicionaran el futur 
de les ciutats mitjanes.
Cap on anem i amb quina velocitat. El proper 
model econòmic del territori
Josep M. Arauzo, professor titular del 
Departament d’Economia de la Universitat 
Rovira i Virgili.
Vida, treball i lleure a l’entorn de les nostres 
ciutats
Agustí Segarra, catedràtic d’Economia 
Aplicada a la Universitat Rovira i Virgili. 
El model urbanístic i les infraestructures de les 
ciutats mitjanes del segle XXI
Joan Llort, arquitecte expert en urbanisme.

Moderadora:
Mercedes Teruel, economista, professora del 
Departament d’Economia de la Universitat 
Rovira i Virgili, directora de la Càtedra per al 
Foment de la Innovació Empresarial.

Cloenda:
Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 8
La Jornada a les seus territorials

La Jornada, més 
a prop del territori
La Jornada dels Economistes també se celebra 
a les diferents seus territorials: el 18 d’octubre, a 
la seu territorial del Col·legi a Tarragona; el 15 de 
novembre, a la de Girona, i el 22 de novembre, a 
la de Lleida 
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El darrer ponent, Joan Llort, arquitecte 
expert en urbanisme, va emfatitzar en la 
necessitat de cohesió en una morfologia 
territorial complexa i d’arribar a coordinar 
les diferents administracions implicades en 
infraestructures i plans urbanístics amb 
l’objectiu de vertebrar el territori, cercant 
multiplicitat d’usos, cohesió social, compa-
citat i viabilitat econòmica. 

Va tancar la Jornada el degà del Col·legi, 
Anton Gasol, apuntant la necessària col-
laboració pública i privada i entre ciutats 
mitjanes d’aquesta xarxa urbana (es van 
apuntar exemples de model de xarxa: els 
Països Baixos, Suïssa o Suècia). 

Seguidament es va celebrar el Sopar, on es 
va atorgar el premi a la trajectòria professi-

onal a Merche Dalmau, gerent del celler 
Clos Galena, ambaixadora dels nostres 
vins (que fi ns i tot ha situat un vi negre del 
Priorat, Formiga de Vellut, a la taula dels 
Premis Nobel). Va explicar el procés per 
aconseguir el reconeixement en l’àmbit in-
ternacional, amb múltiples distincions els 
darrers temps.

També es van donar les distincions al millor 
expedient acadèmic als companys amb 25 
o 50 anys de col·legiació, als que enguany 
compleixen 65 anys, i per últim un detall a 
l’expresident territorial del Col·legi de Tarra-
gona, el Dr. Pere Segarra; l’acte el va tan-
car el president de Tarragona i el degà. n

Un any més, la Jornada dels Economistes 
va visitar Tarragona.

LLEIDA

“La innovació i l’economia 
del coneixement”

nova generació d’emprenedors innovadors, 
amb talent, predisposició a cooperar i connec-
tats al món. El doctor en Arquitectura Josep 
Bunyesc va explicar que el seu despatx està 
centrat a desenvolupar “cases positives” que 
generen més energia que la que gasten. Du-
rant l’exposició, va descriure diversos exem-
ples d’edifi cis de Lleida, Barcelona i el Prepiri-
neu, així com les ampliacions de dos refugis 
d’alta muntanya que, amb un bon aïllament 
–de 14 a 25 cm de gruix és l’òptim–  capten al 
màxim l’energia solar en totes les estacions i 
aconsegueixen excedents energètics que es 
poden destinar, per exemple, a la càrrega d’un 
cotxe elèctric. 

El doctor enginyer agrònom Víctor Falguera 
va afi rmar que les tres empreses que ha im-
pulsat amb els seus socis (Akis Research, 
E-stratos Geosystems i Inaptek Automation) 
estan basades en l’especialització en la ges-
tió del coneixement; destaca que és tan im-
portant saber desenvolupar tecnologies in-
novadores com saber transferir el 
coneixement tecnològic als productors i em-
presaris agrícoles parlant un llenguatge ade-
quat als pagesos.

Lleida
Inauguració:
María José Puyalto, degana de la Facultat 
de Dret i Economia de la Universitat de Lleida.
Josep Maria Riu i Vila, president de la seu de 
Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Introductor:
Xavier Ticó i Camí, president de la Comissió 
d’Empresa Agroalimentària i Cooperatives 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
i coordinador de la Jornada.

Ponents:
Jordi Garcia Grustenga, economista director 
d’operacions d’Enisa i expert en ecosistemes 
d’innovació, Universitat de Barcelona. 
Josep Bunyesc, doctor en Arquitectura 
Sostenible. Expert en cases passives i efi ciència 
energètica. Bunyesc Arquitectes. 
Víctor Falguera, doctor en Ciència i Tecnologia 
Agroalimentària i doctor en Enginyeria i 
Tecnologies Avançades. Soci fundador d’Akis 
Research, Inaptek Automation i E-Strtos 
Geosystems.
Francisco Sáenz, enginyer industrial. CEO i 
Innovation Manager d’IDI Eureka i de Desplek 
Construction i soci de Bound4Blue.

Moderador:
Joan Picanyol i Tarrés, economista i vocal del 
Comitè Executiu de la seu del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

Cloenda:
Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. 

La innovació i l’economia del coneixe-
ment basada en l’especialització, en 
la diferenciació i en la seva transferèn-

cia adaptada a les necessitats dels clients 
potencials van estar molt presents en les po-
nències presentades a la Jornada dels Eco-
nomistes 2018 a Lleida.

Jordi Garcia Brustenga, director d’operaci-
ons d’Enisa i expert en ecosistemes d’innova-
ció de la UB, va afi rmar que “fi ns ara les ciutats 
no han estat percebudes dins del sistema d’in-
novació per part de les regions i països; una 
realitat que està començant a canviar a Cata-
lunya amb els projectes de foment de la inno-
vació que incorporen l’escala local, com ara els 
plans estratègics de competitivitat territorial 
(PECT)”. Així, “la inclusió sistemàtica de ciutats 
mitjanes com Lleida podria millorar l’estratègia 
d’innovació de Catalunya i aconseguir: 1) que 
esdevingui un node local dins d’un ecosistema 
regional i internacional, 2) una visió més com-
partida i transversal, i més col·laborativa entre 
agents i l’Administració pública, 3) una gover-
nança amb més consens i equilibri, 4) verita-
bles especialitzacions com a components lo-
cals en el marc de regions diversifi cades, i 5) 
guanyar nous socis en l’ecosistema d’innova-
ció. L’objectiu han de ser ciutats especialitza-
des connectades amb xarxes diversifi cades”.

El centenar d’assistents a la Jornada va poder 
constatar que, a Lleida, s’està consolidant una 
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LLEIDA

“La innovació i l’economia  
del coneixement”

Amb vuit patents registrades, l’enginyer 
Francisco Sáenz, especialista en càlcul es-
tructural, percep la innovació com: 1) cercar 
una nova necessitat, 2) cercar necessitats 
actuals mal cobertes, 3) cercar el que és dis-
ruptiu, quelcom que canviï la vida de les per-
sones i 4) voler fer-ho! Sense deixar de banda 
destinar temps per parar-se a pensar.

De les solucions tècniques desenvolupades 
des de la seva enginyeria IDi Eureka, amb 
seu a Lleida, ha sorgit l’empresa Bound-
4blue, amb seu a Rubí, que ha desenvolupat 
una vela-ala rígida per propulsar vaixells que 
poden arribar a estalviar fins a un 40% de 
combustible, i ha aconseguit 4,8 M€ en ron-

des de finançament, ha construït dos vaixells 
amb aquesta tecnologia i preveu arribar als 
8,1 M€ en una ampliació de capital en curs. 
D’altra banda, també ha creat l’empresa 
Desplek Construction, amb seu a Sara-
gossa, amb un sistema disruptiu de cons-
trucció que ja s’està emprant en dos edificis. 

Una de les aportacions de la Jornada és que 
la diferència entre ciutats prové del fet que al-
gunes com Lleida, a banda d’ocupar-se de 
promoure l’adaptació de les empreses a les 
innovacions que inventen altres, també “in-
venta” i així es converteix en un node de xarxes 
globals de transformació del sector agroali-
mentari, l’edificació, l’eficiència energètica, la 

Foto de família dels ponents i participants 
a la Jornada dels Economistes de Lleida.

sostenibilitat i l’aplicació de les tecnologies per 
a necessitats detectades, amb emprenedors 
que tenen molt talent i, com es va poder cop-
sar en les presentacions, també molta passió. 

Tal com va expressar el degà del Col·legi, An-
ton Gasol, l’aportació de Lleida a la Jornada 
dels Economistes 2018 ha estat “convidar 
tres emprenedors orientats a millorar la con-
dició de vida de les persones en general i de 
les terres de Lleida en particular”. n



3 6  •  E s p e c i a l  D i g i t a l  J o r n a d a  d e l s  E c o n o m i s t e s  2 0 1 8

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 8
La Jornada a les seus territorials

GIRONA

“Innovació i transformació 
de les ciutats”

bril, ara hauria de ser producció intel·lectual 
i cultural, però el paper de centres de pro-
ducció és cabdal”. Segons el parer d’Anto-
ni Vives, “l’urbanisme ha de ser un punt de 
trobada de diferents disciplines (economis-
tes, inclosos) i no pas una matèria reserva-
da exclusivament als arquitectes”.

Més que en la innovació en abstracte, Alfons 
Cornella va posar l’èmfasi en el paper dels 
innovadors. Va explicar l’origen de les ciu-
tats com a punt de trobada, d’interacció i 
cooperació entre individus i iniciatives. 
“Aquest és l’origen de les ciutats, el seu actiu 
principal i allò que cal preservar per garantir 
el seu futur”. Cornella va establir una distin-
ció molt clara entre les tasques de gestió del 
dia a dia i la del disseny estratègic de futur, 
ambdues necessàries, però necessitades 
d’habilitats i competències diferents.

Tot seguit van intervenir els membres de la fi la 
zero, Isabel Granell (arquitecta i directora 
de l’Observatori de la Rehabilitació i Regene-
ració Urbana), Josep Carreras (president 
de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Res-
tauració de Girona) i Oriol Puig (cap de re-
dacció del Diari de Girona). Per problemes 
meteorològics, no vam poder comptar amb 
la presència de Marta Madrenas, alcaldes-
sa de Girona. A l’hora de buscar aspectes de 
síntesi, va haver-hi coincidència general en 
què avui les ciutats afronten temps extraor-
dinàriament complexos i en la necessitat de 
“la política”, entesa en el sentit de disseny 
realista d’un guió de futur.

El debat posterior entre ponents i públic va 
ser viu. El problema de l’habitatge a les ciu-
tats, amb els desequilibris socials que ge-
nera, la pressió urbanística creixent, la mo-
ratòria d’algunes iniciatives turístiques, 
entre altres aspectes, va centrar el debat. 

Com ja és costum arrelat en les Jornades 
dels Economistes a Girona, el debat va 
continuar al hall de la Facultat d’Econòmi-
ques tot compartint una copa de cava. n

La Jornada dels Economistes 2018 a 
la seu de Girona ha estat dedicada 
a la innovació i a la transformació de 

les ciutats, amb el doble objectiu d’analitzar 
la transformació viscuda per les ciutats 
–que acaba precipitant-se en els proble-
mes comuns que pateixen avui dia moltes 
ciutats– i, alhora, discutir les perspectives i 
polítiques de futur.  

El plantejament global de la qüestió es va en-
carregar a tres ponents de reconegut prestigi: 
Xerardo Estévez (arquitecte i urbanista, al-
calde de Santiago de Compostel·la des del 
1987 fi ns al 1998 i actualment coordinador 
dels projectes de millora dels camins de Sant 
Jaume per al Xacobeo 2021); Antoni Vives 
(economista, consultor empresarial i escrip-
tor, tinent d’alcalde d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment de Barcelona 2011-2015), i Alfons 
Cornella (físic, fundador d’Infonomia).

Xerardo Estévez va destacar el progrés 
enorme de les ciutats en la història recent i 
la situació actual de vibrant i complex im-
pàs. Si bé no hi ha models generals, sí que 
hi ha bones pràctiques i el paper de la polí-
tica és d’una importància cabdal: “La polí-
tica ha d’anar un pas endavant, ha de defi -
nir un guió, un relat que conciliï els diferents 
interessos i perspectives”. 

Per la seva banda, Antoni Vives va alertar 
sobre els perills de melangia de les ciutats 
en zones de confort, com és la vella Europa. 
Una causa principal és la pèrdua que han 
patit del seu tradicional paper de produc-
ció. “Si abans era producció artesanal i fa-

Inauguració:
Quim Salvi, rector de la Universitat de Girona.
Anna Garriga, degana de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials de 
Girona.
Marta Madrenas, alcaldessa de Girona.
Lluís Bigas de Llobet, president de la seu de 
Girona del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.

Coordinadors:
Modest Fluvià, economista i professor de la 
Universitat de Girona.
Manel Serra, economista.

Ponents:
Xerardo Estévez, arquitecte i urbanista. 
Alcalde de Santiago de Compostel·la 
(1987-1998). Coordinador dels projectes 
de millora dels camins de Sant Jaume per al 
Xacobeo 2021.
Antoni Vives, consultor empresarial i escriptor. 
Tinent d’alcalde d’Urbanisme de l’Ajuntament 
de Barcelona (2011-2015).
Alfons Cornella, llicenciat en Física i fundador 
d’Infonomia.

Interlocutors:
Marta Madrenas, alcaldessa de Girona. 
Isabel Granell, arquitecta i directora de 
l’Observatori de la Rehabilitació i Regeneració 
Urbana.
Josep Carreras, president de l’Associació. 
d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona
Oriol Puig, cap de redacció del Diari de 
Girona.

Cloenda:
Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.

Girona

Quim Salvi, Anna Garriga i Lluís Bigas de 
Llobet, durant la inauguració de la Jornada 
dels Economistes a Girona.
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La transformació digital ha arribat com una 
onada que ha submergit tots els àmbits de la 
nostra societat. Des de l’àmbit de l’economia 
podem analitzar l’abast d’aquest canvi  
i cap a quins horitzons ens pot portar

Ciutat i innovació:
espai de coneixement
i de creació
JORNADA DELS 
ECONOMISTES 2018

Amb motiu de la JORNADA DELS ECONOMISTES 2018, 
el Col·legi d’Economistes de Catalunya vol fer públic el següent:

l L’economia catalana ha mantingut un important dinamisme 
els últims anys i ha registrat un creixement superior al 3% des 
del 2015. Un increment per sobre de l’experimentat tant per la 
zona euro com pel conjunt de l’Estat espanyol. El sector indus-
trial passa de tenir un pes del 19,74% del VAB català l’any 
2014 a situar-se en el 21,5% el 2017, amb un creixement sos-
tingut. En cinc anys Barcelona s’ha situat en cinquena posició 
en nombre de start-ups a Europa.

l La recuperació econòmica es manifesta de forma desigual 
entre la població, ja que augmenten els desequilibris econò-
mics i socials. D’altra banda, un conjunt de tecnologies amb 
gran potencial disruptiu s’estan desenvolupant accelerada-
ment arreu del món i és extraordinàriament difícil preveure’n els 
impactes en l’ocupació, la distribució de la renda, els models 
de negoci, els estils de vida, etcètera. 

l Cal potenciar encara més la indústria i recuperar el consens 
en matèria d’estratègia industrial a Catalunya, consens que ha 
tingut fites recents tan destacades com el Pacte + Indústria i el 
Pacte Nacional per la Indústria. Cal prioritzar un model produc-
tiu assentat sobre altes taxes de creixement de la productivitat.  
Això exigeix prioritzar la base industrial i exportadora.

l La nova competitivitat econòmica s’estableix en bases de 
creativitat, coneixement, qualitat de vida i innovació, mentre 
que la del passat està basada en el preu i per tant en els recur-
sos que permeten produir a un cost més baix.

l La creativitat esdevé un component crucial per a societats i 
economies d’èxit basades en la innovació. La innovació, ente-
sa com a factor clau per al desenvolupament econòmic, s’està 
plantejant cada cop més en perspectiva urbana. La creativitat 
i el coneixement com a motors del canvi i del desenvolupa-
ment caracteritzen el nou paradigma competitiu dels agents 
econòmics. 

l Cal ordenar els desequilibris econòmics i socials que genera 
l’avenç d’alguns models empresarials relacionats amb l’econo-
mia col·laborativa i de low cost per evitar posicions de domini, 
competència deslleial i ajudar a la transformació digital dels 
comerços tradicionals i d’altres empreses. Per altra banda, 
l’aparició de plataformes en matèria de producció i consum  
pot ajudar a una millora de la sostenibilitat i de l’eficiència eco-
nòmica.

l La transició del model energètic, l’impuls de les TIC i la digi-
talització creixent canvien els hàbits dels ciutadans de manera 
accelerada i generen unes externalitats en termes de contami-
nació, distribució urbana de mercaderies, gestió de residus, 
etcètera, que el sector públic ha de saber catalitzar i el sector 
privat internalitzar. En aquest sentit, un nou model estratègic 
per a la metròpoli de Barcelona podria articular-se sobre la idea 
de creixement inclusiu urbà.

l En un entorn sota pressió com la ciutat de Barcelona i el seu 
àmbit més immediat, els reptes per garantir l’accés a l’habitat-
ge dels joves i de les famílies amb risc d’exclusió s’han d’abor-
dar a l’escala real del que és la metròpoli de Barcelona, més 
enllà dels límits administratius estrictament municipals, que no 
tenen la capacitat de donar-hi resposta de manera aïllada.

L’economia catalana ha man-
tingut un important dinamis-
me els últims anys i ha regis-
trat l’any 2017 un creixement 

superior al 3% anual per tercer any 
consecutiu. Es tracta d’un creixement 
per sobre de l’experimentat tant per la 
zona euro com pel conjunt de l’Estat espa-
nyol. Aquest creixement s’ha aconseguit 
amb un model més equilibrat que en l’an-
terior període expansiu (2000-2007), ja 
que el sector exterior fa dos anys que con-
tribueix al creixement del PIB de forma po-
sitiva. Així mateix, l’intens creixement eco-
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El 2018, el creixement 
industrial mitjà ha 

estat del 5,1% pel 3,5% 
de la resta de l’Estat

Per un altre costat, si bé és cert que el vo-
lum de les nostres exportacions ha regis-
trat evolucions força favorables darrera-
ment, no és menys cert que sobretot aug-
menten en els productes de moderat con-
tingut tecnològic, mentre que l’augment de 
les exportacions en els segments de més 
valor afegit i contingut tecnològic sobre el 
conjunt de les exportacions catalanes són 
moderats.

La recuperació econòmica es mani-
festa de forma desigual entre la pobla-
ció, ja que augmenten els desequili-
bris econòmics i socials. 

Si bé les regles de disciplina fiscal són fo-
namentals i ineludibles per no tornar a cau-
re en la situació que ens va portar a la llar-
ga crisi de les finances públiques cal trobar 
l’equilibri entre aquestes i les mesures ne-
cessàries per estimular el creixement eco-
nòmic i reequilibrar el repartiment social de 
la riquesa traslladant el creixement a les 
famílies. En especial, cal impulsar políti-
ques conjuntes a escala europea per a 
la creació de llocs de treball estables i 
de qualitat, augmentant els nivells de 
renda i garantint les bases principals 
de l’estat del benestar. Per altra banda, 

amb una forta capacitat d’atracció de talent 
internacional (un 23% dels treballadors i un 
14% dels fundadors de start-ups a Catalu-
nya són estrangers). Fa cinc anys era difí-
cil ubicar Catalunya i Barcelona al 
mapa internacional, però s’ha fet un 
salt molt important i avui se situen en la 
cinquena posició en nombre de start-
ups a Europa. Ara el repte és aconseguir 
retenir aquesta capacitat d’atracció i millo-
rar les polítiques de mobilitat i d’infraestruc-
tures per continuar atraient talent i inversió.

Pel que fa al xoc d’incertesa produït a 
la tardor passada arran dels esdeveni-
ments polítics a Catalunya, aquest ha 
tingut en el curt termini uns impactes 
limitats i temporals sobre l’economia 
catalana. L’efecte més notori s’ha con-
centrat en el comportament d’alguns indi-
cadors relacionats amb el turisme que, per 
altra banda, també poden estar influenci-
ats  negativament pels atemptats terroris-
tes de l’agost passat. La bona dinàmica 
mostrada per les exportacions i la produc-
ció industrial en aquest període suggereix 
que el sector exterior va poder compensar 
en bona mesura l’impacte negatiu del xoc 
d’incertesa. Ara bé, cal diferenciar els im-
pactes de la inestabilitat política a curt ter-
mini d’aquells que poden tenir un efecte 
més a llarg termini. Així, s’hauria de tenir en 
compte els costos en termes d’inversió 
domèstica i estrangera que pot tenir una 
situació de difícil governabilitat i d’incertesa 
perllongada en el temps. Per altra banda, 
caldria fer un seguiment de l’impacte eco-
nòmic que pugui arribar a tenir el trasllat de 
seus empresarials en termes, per exemple, 
d’atracció de talent.

La dinàmica actual de l’economia catalana 
presenta força coses positives, però tam-
bé hi ha aspectes no tan optimistes en de-
terminats àmbits com ara la situació del 
sistema sanitari català, la paràlisi en la re-
novació de les plantilles dels centres de 
primària i secundària, les restriccions pres-
supostàries de les nostres universitats pú-
bliques o la deriva dels centres de transfe-
rència tecnològica.

nòmic ha permès una forta recuperació del 
mercat laboral, que ha situat la taxa d’atur 
en mínims no registrats des de l’any 2008 
(3T18: 10,6% de la població activa).

En el període que va des del primer trimes-
tre del 2015 fins al segon trimestre del 
2018 l’economia catalana ha enregistrat 
creixements del PIB amb una mitjana del 
3,6% (3,2% a Espanya), segons informa-
ció estadística disponible de l’Idescat, un 
registre molt alt en comparació amb la UE. 
El darrer any (del tercer trimestre del 2017 
al segon trimestre del 2018) el creixement 
mitjà ha estat del 3,3% (3,0% a Espanya).

El sector industrial ha crescut els darrers 
14 trimestres a un ritme mitjà interanual del 
5,1% i la construcció al 3,8%, mentre que 
els serveis, tradicionalment més estables, 
han crescut a una taxa interanual del 2,8%. 
Els darrers dos anys el creixement industri-
al mitjà ha estat del 4,8%; el darrer any ha 
estat del 5,1%. Aquest dinamisme és força 
superior a l’exhibit pel conjunt de l’Estat 
(3,5%). Tot plegat ens situa en un sec-
tor industrial que, de tenir un pes del 
19,7% del VAB català l’any 2015, s’ha 
situat en el 21,5% el 2017, amb un crei-
xement sostingut.

Pel que fa a la construcció, el creixement 
mitjà dels darrers 14 trimestres ha estat del 
3,8%. Ara bé, la recuperació d’aquest sec-
tor tan castigat ha anat in crescendo els 
darrers trimestres. El darrer any va créixer 
a una taxa mitjana del 6%; els darrers dos 
anys la taxa va ser del 4,6%. I en el quart 
trimestre del 2017 va ser el més alt de tot 
el període considerat, concretament el 
6,4%. 

El bon comportament del sector industrial 
en aquesta fase del cicle ve acompanyat 
d’indicadors relacionats, com són la dinà-
mica del consum de les llars (creixement 
interanual mitjà del 2,8%), però sobretot la 
inversió en equipament i altres actius 
(5,5%), i l’exportació (que no para de batre 
rècords i que en el període considerat va 
créixer a una taxa mitjana del 5,2%). Pel 
que fa a la construcció, pel costat de la 
demanda, la inversió va créixer a una taxa 
del 5,2% interanual.

Cal destacar també el creixent ecosistema 
de start-ups de Barcelona i Catalunya. Se-
gons dades d’ACCIÓ, actualment ja hi ha 
més de 1.250 identificades a Catalunya que 
facturen 1.100 milions d’euros i ocupen 
12.000 treballadors de forma agregada, 



E s p e c i a l  D i g i t a l  J o r n a d a  d e l s  E c o n o m i s t e s  2 0 1 8  •  3 9

es fa necessària la millora del disseny de 
les polítiques actives d’ocupació, les quals 
necessiten una orientació més individualit-
zada i específica i un focus més gran en 
els grups de més difícil reinserció laboral. 
Així mateix, és necessària l’avaluació dels 
resultats d’aquestes polítiques per tal 
d’evitar l’assignació de recursos públics a 
polítiques ineficients.

Cal reivindicar de nou un finançament 
més equitatiu per a Catalunya perquè 
altrament les seves polítiques públiques 
vindran llastrades per la insuficiència pres-
supostària. Tot això seguint implementant 
les reformes estructurals necessàries per  
corregir les ineficiències de les estructures 
administratives.

Els desequilibris econòmics i socials, a 
més de l’avenç d’alguns models em-
presarials relacionats amb l’economia 
col·laborativa i de low cost, provoca 
una desacceleració del consum privat en 
els comerços tradicionals com a conse-
qüència d’una disminució de la renda dis-
ponible, que afecta les activitats econòmi-
ques urbanes que tenen molt a veure amb 
el consumidor final. Per poder pal·liar, en 
part, las seves conseqüències cal orde-

nor dinamisme del sector turístic, influït 
per la recuperació d’altres destinacions 
competidores i un creixement més baix 
d’alguns socis comercials.

El comportament de l’economia catalana  
s’ha d’emmarcar en un context en el qual  
l’economia europea ha mostrat una evolu-
ció favorable i en què l’economia mundial 
en el seu conjunt ha mantingut un creixe-
ment elevat. Aquest context econòmic es 
presenta, en qualsevol cas, vulnerable a 
un entorn polític i geopolític complex i l’im-
pacte en l’activitat i en els mercats finan-
cers adquireix més protagonisme a mesu-
ra que els bancs centrals avancen en 
l’abandonament de les polítiques monetà-
ries extremadament acomodatícies dels 
últims anys. Entre els principals focus 
d’atenció es pot fer referència al notable 
augment de les tensions comercials en 
l’àmbit global, a la incertesa al voltant del 
Brexit, al qüestionament de les regles fis-
cals europees per part d’Itàlia o al viratge 
polític en alguns països de Llatinoamèrica. 

Existeixen en el context internacional es-
deveniments que poden ocasionar en el 
mitjà termini un deteriorament notable de 
les dinàmiques de creixement. Dins l’Estat 

nar-les per evitar posicions de domini, 
competència deslleial i ajudar la 
transformació digital.

L’ordenació demana aconseguir que els 
beneficis generats en un lloc tributin en el 
lloc on s’han generat. Cal evitar, des de 
l’urbanisme, les grans concentracions 
d’oferta, ja que desertitzen els barris de 
les grans ciutats i els dels municipis con-
frontants. Cal ordenar la distribució física 
dels productes al domicili del consumidor 
final tant per sostenibilitat, contaminació 
atmosfèrica i congestió de trànsit com 
pels residus que genera. Per altra ban-
da, l’aparició de plataformes en matè-
ria de producció i consum pot ajudar 
a una millora de la sostenibilitat i de 
l’eficiència econòmica.

Durant la primera meitat del 2018, 
l’economia ha continuat creixent a ta-
xes robustes, tot i que una mica inferi-
ors a les registrades l’any passat. Així 
mateix, durant el tercer trimestre s’està 
observant una certa moderació en la dinà-
mica de creixement d’alguns indicadors 
d’activitat, com en el ritme d’afiliacions a la 
Seguretat Social. Aquesta moderació del 
creixement és fruit, entre d’altres, del me-
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espanyol aquest deteriorament de l’activi-
tat pot agreujar-se per la persistència de 
dèficit pressupostari i el deute públic acu-
mulat. Davant aquesta possibilitat cal po-
tenciar encara més la indústria i recu-
perar el consens en matèria d’estratè-
gia industrial a Catalunya, consens 
que ha tingut fites recents tan desta-
cades com el Pacte + Indústria i el 
Pacte Nacional per la Indústria. Cal 
prioritzar un model productiu assen-
tat sobre altes taxes de creixement de 
la productivitat. Això exigeix prioritzar 
la base industrial i exportadora. La po-
tenciació de la indústria permet generar 
llocs de treball estables i de qualitat i és 
una oportunitat per fer front a riscos deri-
vats, per exemple, d’una davallada del 
sector turístic, responsable d’una gran 
creació d’ocupació els últims anys.

D’altra banda, un conjunt de tecnologies 
amb gran potencial disruptiu s’està desen-
volupant acceleradament arreu del món i 
és extraordinàriament difícil preveure’n els 
impactes en l’ocupació, distribució de la 
renda, models de negoci, estils de vida, et-
cètera. El Col·legi vol tenir un paper 
protagonista en la reflexió sobre 
aquests impactes, la seva vigilància i el 
disseny d’estratègies per anticipar o 
corregir les possibles conseqüències 
negatives i treure’n el millor profit per 
al desenvolupament econòmic i la mi-
llora de les condicions de vida. 

En tot aquest entorn, les administracions 
públiques han de tenir un paper fonamental, 
han de saber adaptar-se a les noves circum-
stàncies, prenent la governança com a eix 
bàsic. És un deure ètic de qui gestiona els 
recursos públics fer-ho amb la màxima efici-
ència. És per això que el Col·legi aplau-
deix les recents iniciatives impulsades 
per algunes administracions públiques 
d’introduir instruments de revisió per-
manent de la despesa per trobar finan-
çament en les ineficiències pròpies o 
en polítiques de baix valor afegit.

La presa de decisions vers la inversió en 
infraestructures cal fonamentar-la sota cri-
teris d’eficiència i de rendibilitat social, am-
biental i econòmica de la inversió, assegu-
rant la seva sostenibilitat financera en el 
llarg termini i garantint el finançament per 
al funcionament eficient de les ja construï-
des i el seu manteniment.

Els models de finançament de les infraes-
tructures han de permetre la participació 

model productiu de les organitzacions 
empresarials i en els eixos que fonamen-
ten la seva competitivitat econòmica. La 
ciutat com a escenari i objecte de la inno-
vació assoleix més que mai una rellevàn-
cia cabdal com a variable explicativa tant 
de l’èxit com dels conflictes associats a 
aquest canvi de model. Aspectes com ara 
la diversitat, la cohesió, el talent o la multi-
culturalitat contribueixen a generar una 
creativitat més gran a la ciutat; els canals i 
els mitjans de què disposi la ciutat perquè 
la creativitat es converteixi en innovació, 
tant empresarial com social, determinaran 
el posicionament de la ciutat en el panora-
ma urbà internacional. En aquest sentit, és 
especialment rellevant el paper que juga 
l’Administració a l’hora d’eliminar i de faci-
litar els tràmits burocràtics a empreses in-
novadores que, sovint, no s’emmarquen 
dins dels models clàssics de negoci.

La competitivitat econòmica del passat 
basada en el preu, i per tant en els recur-
sos que permeten produir a un cost més 
baix, ha donat lloc a una nova competitivi-
tat assentada en bases de creativitat, co-
neixement, qualitat de vida i innovació. 
L’escenari que dibuixa aquesta nova com-
petitivitat fa que els actors principals de la 
ciutat (empreses, institucions, ciutadania) 
concentrin els esforços en la producció (i 
aplicació) d’innovació. 

Mentre les empreses requereixen la inno-
vació tant en procés com en producte per 
ser competitives i mantenir-se en el mer-
cat, dinàmic i canviant, les institucions i la 
ciutadania necessiten la innovació per cre-
ar estructures de governança més flexi-
bles i properes, reduir els desequilibris 
generats pel mateix creixement o facilitar 
la convivència diversa i multicultural. Així 
doncs, la necessitat de produir innovació 
per a un seguit d’agents urbans fa de la 
creativitat font d’inspiració i motor per a la 
generació de disrupció, un element clau 
per al desencadenament i l’acceleració de 
processos innovadors. La creativitat es-
devé un component crucial per a soci-
etats i economies d’èxit basades en la 
innovació.

El títol de la jornada, Ciutat i Innovació. 
Espai de coneixement i de creació, 
evoca les ciutats com a clústers de conei-
xement, però aquest creixement ha de 
venir acompanyat de la consolidació de 
polítiques socials i de gestió de la mobilitat 
sostenibles i integradores. La complexitat 
d’aquests processos és que la implemen-

Les administracions 
públiques han de saber 
adaptar-se a les noves 

circumstàncies

pública i privada vinculada a l’eficiència de 
la seva gestió i a la creació de valor públic. 
La interrelació entre els agents pú-
blics i privats resulta una condició ne-
cessària en el sistema econòmic de 
les economies avançades i, més en-
cara, amb les limitacions inversores i 
de despesa actuals de les administra-
cions públiques. A més a més, la col-
laboració de l’Administració amb el sector 
privat és una bona manera de compartir 
riscos en un moment de profund canvi 
tecnològic i d’incertesa com l’actual.

El març del 2018 va entrar en vigor la nova 
Llei de contractes del sector públic (Llei 
9/2017). Aquesta llei, tot i que no exempta 
de millores, amplia el marge a les adminis-
tracions públiques per tal que, preservant 
la necessària competència, introdueixin 
clàusules que preservin altres valors de 
proximitat, qualitat, innovació i aspectes 
socials per davant de les condicions eco-
nòmiques. El Col·legi demana, doncs, 
que s’aprofiti l’oportunitat per impul-
sar una modernització dels processos 
de contractació pública, i equilibrant 
també el teixit empresarial al servei 
de les administracions preservant els 
valors de la proximitat de les petites i 
mitjanes empreses i conjugant-los 
amb la flexibilitat empresarial de les 
grans corporacions. 

La innovació, entesa com a factor 
clau per al desenvolupament econò-
mic, s’està plantejant cada cop més 
en perspectiva urbana. La nova econo-
mia del coneixement també s’orienta cada 
cop més en clau urbana impulsada per 
una tendència a localitzar la nova activitat 
econòmica més innovadora en el nucli 
central de les noves metròpolis. La creati-
vitat s’impulsa des dels espais urbans i 
actua com a factor activador de la innova-
ció. 

La creativitat i el coneixement com a mo-
tors de canvi i desenvolupament caracte-
ritzen el nou paradigma competitiu dels 
agents econòmics. Aquest fet ha repre-
sentat importants transformacions en el 
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Barcelona-Lió ha 
esdevingut l’onzena 

megaregió del planeta 
en termes de PIB

tació de les solucions moltes vegades va 
més enllà de l’espai de les mateixes ciu-
tats i requereix la coordinació de diferents 
administracions. És per això que el Col-
legi reclama a les administracions pú-
bliques que es coordinin per tal de 
poder implementar polítiques basa-
des en l’evidència com els parcs de 
lloguer social o la gestió del transport 
públic i la mobilitat. 

La millora de la competitivitat econòmica 
en un mercat global i canviant no entén de 
fronteres administratives locals i demana 
actuar a l’escala del territori en el qual s’es-
tableix el gruix dels fluxos econòmics. Els 
grans sistemes i corredors d’activitat eco-
nòmica s’han d’ordenar i reordenar a partir 
de l’escala metropolitana que els corres-
pon, amb la visió integradora de totes les 
capes administratives (Generalitat, comar-
ques i municipis) però amb l’autoritat a l’es-
cala que requereixen les xarxes.

El paper propulsor de l’espai urbà i metro-
polità també agreuja velles patologies com 
el creixement de les desigualtats, la gentri-
ficació i les bombolles immobiliàries amb 
el problema de l’habitatge. Una societat i 
una ciutat innovadora per ser sosteni-
bles han de ser inclusives.

La mobilitat urbana es configura com un 
dels reptes principals, més dinàmics i can-

viants de les ciutats del segle XXI. La 
transició del model energètic, l’impuls 
de les TIC i la creixent digitalització 
canvien els hàbits dels ciutadans de 
manera accelerada i generen unes ex-
ternalitats en termes de contamina-
ció, distribució urbana de mercaderi-
es, gestió de residus, etcètera, que el 
sector públic ha de saber catalitzar i 
el sector privat internalitzar.

L’economia catalana i també el con-
junt de l’economia espanyola tenen 
en la metròpoli de Barcelona un dels 
punts forts per explicar la seva com-
petitivitat. La megaregió Barcelona-Lió, 
que inclou Tolosa de Llenguadoc i que es 
relaciona també amb València i el conjunt 
de l’eix mediterrani, ha esdevingut l’onze-
na megaregió del planeta en termes de 
PIB. La xarxa de ciutats que articula la me-
tròpoli de Barcelona i que inclou Girona, 
Reus-Tarragona, Lleida i Manresa, consti-

tueix el nucli central d’aquesta megaregió 
europea, i és ja clau en el funcionament de 
l’economia no només catalana sinó del 
sud d’Europa.

En un entorn sota pressió com la ciutat de 
Barcelona i el seu entorn més immediat, 
els reptes per garantir l’accés a l’habitatge  
dels joves i de les famílies amb risc d’ex-
clusió s’han d’abordar a l’escala real del 
que és la metròpoli Barcelona, més enllà 
dels límits administratius estrictament mu-
nicipals, que no tenen la capacitat de do-
nar-hi resposta de manera aïllada. 

L’OCDE i ONU-Habitat estan postulant la 
necessitat d’abordar el creixent problema 
de la desigualtat però des d’una perspecti-
va urbana. També aquí Barcelona ha estat 
pionera en els estudis sobre la relació entre 
creixement econòmic i distribució de la ren-
da. Un nou model estratègic per a la 
metròpoli de Barcelona podria articu-
lar-se sobre aquesta idea de creixe-
ment inclusiu urbà. Es tracta d’un model 
d’impuls a la nova activitat econòmica que 
té unes conseqüències sobre la distribució 
de la renda positives. Seria no una estratè-
gia tradicional de caràcter redistributiu sinó 
una estratègia predistributiva. Cal reforçar 
el pla estratègic metropolità de Barcelona  
i aconseguir un consens en la definició  
del model estratègic per a la metròpoli de 
Barcelona. n




