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mitjançant l’elaboració del Pla nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, amb la participació de tots els seus 
departaments, i l’impuls de l’Aliança Catalunya 2030, un partenariat 
entre actors públics i privats on es compartiran els compromisos de 
país per fer realitat els ODS.

La resolució de les Nacions Unides Transformar el nostre món: 
l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible estableix que el 
seguiment i l’avaluació dels 17 ODS, i de les 169 fites associades, 
es duran a terme utilitzant un sistema d’indicadors mundials que es 
complementaran amb indicadors regionals i nacionals.

A escala europea, Eurostat disposa d’un sistema d’indicadors que 
s’actualitza i millora cada any a través d’un ampli procés participatiu.

A l’Estat espanyol, el Govern va crear el juliol del 2018 l’Alt Comissi-
onat per a l’Agenda 2030, un organisme que depèn de manera di-
recta del president del Govern espanyol i que té com a principal 
tasca coordinar l’agenda internacional confeccionada per les Naci-
ons Unides per reduir la pobresa, la desigualtat en totes les seves 
formes, contribuir a frenar el canvi climàtic i eliminar l’existència 
d’ocupació precària.

La conferència inaugural va ser impartida per la Sra. Cristina Gallach, 
alta comissionada del Govern espanyol per a l’Agenda 2030, que 
ens va manifestar que digitalització i sostenibilitat són dues paraules 
que són al centre de l’Agenda 2030. La revolució digital de l’econo-
mia és un procés imparable, transversal i global que afecta tota la 
societat, l’economia i el planeta. La digitalització, segons la Sra. Ga-
llach, implica diverses coses: 
i) millora del benestar (tots viurem més bé); 
ii) genera més varietat de béns i serveis (com l’administració digital 
o la bancària); 
iii) implica l’existència de menys barreres, i 
iv) millora la productivitat (atesos els menors costos de producció). 
Però també va fer èmfasi en el fet que no són suficients aquests 
aspectes positius.

E D I T O R I A L
desembre 2019

a Jornada dels Economistes 2019 va néixer, inspira-
da en els conceptes de sostenibilitat i digitalització, 
amb la voluntat de ser el fil conductor entre aquests 
dos conceptes íntimament lligats i que preocupen a 
nivell social pels seus efectes a curt, mitjà i llarg ter-
mini. La sostenibilitat és la capacitat d’alguna cosa 

que ha de ser capaç de continuar per sempre i requereix que vegem 
el món com un sistema que connecta l’espai i temps. Per això, serem 
sostenibles si intentem viure dins dels nostres sistemes naturals 
(medi ambient) amb la garantia que el nostre estil de vida (l’economia) 
no fa mal a altres persones (la societat).

El Col·legi d’Economistes de Catalunya està convençut que no es 
pot entendre l’economia i l’activitat empresarial sense parlar de sos-
tenibilitat. 

La transició cap a una economia sostenible, igual de transversal i 
disruptiva que la digitalització, afectarà el conjunt de sectors de 
l’economia i generarà noves oportunitats però, al mateix temps, 
també importants reptes. En aquest sentit, és important que aques-
ta transició es faci de manera ordenada fixant un marc estable amb 
objectius viables.

En aquest sentit, les Nacions Unides van aprovar, l’any 2015, 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, coneguts com els ODS, 
que tots els països hauran de complir l’any 2030. La coneguda com 
Agenda 2030 fixa així un conjunt d’objectius globals per erradicar la 
pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de tots els seus 
habitants. Els ODS formen part d’una nova agenda de desenvolu-
pament sostenible, cobreixen la dimensió social, econòmica i ambi-
ental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: protegir el pla-
neta, la igualtat entre les persones, assegurar la prosperitat, pau i 
aliances. Es tracta d’un nou contracte social global que no deixi 
ningú enrere.

A la seva vegada, com va esmentar el secretari d’Economia i Hisen-
da en l’acte inaugural, el Govern de Catalunya s’hi ha compromès 

L
carme casablancas i jaume menéndez
Codirectors tècnics de la Jornada dels Economistes 2019 
jornada@coleconomistes.cat

Economia digital i sostenibilitat. 
Els reptes del planeta fins al 2030
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En aquest sentit va fer esment dels reptes de la tercera revolució indus-
trial (la informàtica) com són l’emergència climàtica i les desigualtats.

Quant a la primera, va manifestar que el nombre de desastres na-
turals estan directament correlacionats amb l’increment del PIB i 
que l’emergència climàtica generada per l’impacte del factor humà 
va camí de convertir-se en l’amenaça més gran de la humanitat. 
Així va afirmar que, aquest any, durant els primers dies d’agost ja 
havíem esgotat tots els recursos naturals que ens tocaven per a 
aquest any.

Quant al repte de la desigualtat va assenyalar que en el període 
1979-2018 la productivitat havia augmentat el 69%, però el salari 
per hora, ajustat a la inflació, només va créixer un 11%, indicant 
que, en el cas espanyol, hi ha 12,3 milions de persones que es 
troben en el límit de la pobresa (un 23% de la població), que la 
pobresa infantil afecta més de 2,2 milions de nens, que el 14% de 
treballadors són pobres i que el 55% de les persones té dificultats 
per arribar a final de mes, al marge de les qüestions relacionades 
amb la desigualtat de gènere.

Malgrat tot, i des de l’optimisme, va indicar que es començaven a 
veure alguns senyals de canvi com l’atorgament del Premi Nobel 
d’Economia a uns economistes (dels tres guardonats, un és una 
dona) que han treballat en recerca sobre la pobresa, destacant que, 
entre les seves anàlisis, hi ha les conseqüències de l’accés a l’aigua 
i al sanejament com una de les condicions bàsiques per sortir de la 
pobresa, juntament amb l’ensenyament; que el Premi Nacional de 
Literatura hagi estat obtingut per una dona per escriure una novel·la 
sota la perspectiva de quatre dones amb discapacitat intel·lectual, 
en referència que són de les persones que sempre deixàvem enrere; 
que el Financial Times hagués escrit que els principis capitalistes de 
maximització de beneficis i de generació de valor per a l’accionista, 
encara que romanen essent vàlids, ja no són suficients i que hem de 
repensar el món que ens envolta, i que només aquelles empreses 
que tinguin un propòsit que vagi més enllà del rendiment financer 
(desigualtats, salut, migracions, clima) tindran futur.

La nostra convidada a la Jornada dels Economistes es feia una pre-
gunta: la digitalització, per ella mateixa és suficient? En aquest sentit 
va manifestar que Espanya figura en l’onzè lloc en el rànquing euro-
peu del Digital Economy and Society Index, el sisè en la dimensió de 
la digitalització dels serveis públics i el primer en dades obertes però, 
en canvi, és el 26è en igualtat (només superat per Romania i Bulgà-
ria) i el 27è en pobresa infantil (només superat per Bulgària).

El marc global de la digitalització parteix de tres grans eixos de pro-
grés: el social, el mediambiental i l’econòmic. El progrés que ens 
interessa és el que és sostenible humanament i mediambientalment. 
Els avenços tecnològics oferiran enormes beneficis a la societat però 
sempre que s’enfoquin de manera directa i inequívoca cap al desen-
volupament sostenible.

Així doncs, els ODS són un nou contracte social; són una visió, és 
un pla d’acció i formen part dels to do list del planeta. És per això que 
el títol de la Jornada va lligar perfectament amb el discurs de la Sra. 
Gallach i, en aquest sentit, les sessions estratègiques dutes a terme 
vinculades a l’economia digital i la sostenibilitat van tenir una intro-
ducció excel·lent.

Per a nosaltres, com a codirectors de la Jornada, va ser una experi-
ència enriquidora i volem agrair el suport de la Junta de Govern per 
permetre’ns gaudir d’aquest interessantíssim projecte i de l’apre-
nentatge rebut. n

No es pot entendre 
l’economia 
i l’activitat empresarial 
sense parlar de 
sostenibilitat” 
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Economia digital
i sostenibilitat

Amb motiu de la Jornada dels Economistes 2019, el Col·
legi d’Economistes de Catalunya (CEC) vol fer públic:

l L’activitat empresarial i social està estretament lligada a la digita-
lització i la sostenibilitat, dos conceptes molt vinculats als Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) que les Nacions Unides 
marquen de cara a l’any 2030. El CEC està convençut que actu-
alment no s’entén l’economia sense la sostenibilitat. La UE li-
dera l’aposta per un desenvolupament sostenible i el CEC vol ser 
un dels primers a oferir serveis i formació a les pimes i autò-
noms en qüestions vinculades als ODS com són la transició 
cap a una economia sostenible.

l La transició cap a una economia sostenible, igual de transversal 
i disruptiva que la digitalització, afectarà el conjunt de sectors de 
l’economia generant noves oportunitats però, al mateix temps, im-
portants reptes. En aquest sentit, la sostenibilitat influirà cada ve-
gada més en les decisions de política monetària i considera que és 
important que la transició cap a una economia sostenible es 
faci de manera ordenada i es fixi un marc estable amb objec-
tius viables a llarg termini per al seu desenvolupament que per-
meti donar seguretat i visibilitat a la inversió futura. 

l L’acceleració de la digitalització amb una tecnologia 5G que 
ofereix una latència tendent a zero potencia una mobilitat de per-
sones i de dades més gran, així s’aconsegueix un millor equilibri 
territorial i s’impulsa la telepresència i el teletreball.

l El CEC mostra la seva preocupació per la desacceleració 
del creixement econòmic global, que es veu afectat per diver-
sos factors entre els quals destaquen la guerra comercial oberta 
entre els EUA i la Xina o la incertesa al voltant del Brexit.

l El procés de desacceleració global també afecta Catalunya, on 
aquest fenomen podria ser més acusat que al conjunt de l’Estat a 
causa del major pes del sector industrial, especialment afectat per 
les tensions comercials i les incerteses globals. Malgrat tot, l’eco-
nomia catalana manté taxes de creixement prou robustes, fet 
que permet seguir creant ocupació i reduint els nivells d’atur.

l Pel que fa al Brexit, el CEC espera que la sensatesa i l’inte-
rès general prevalguin i que finalment hi hagi acord, sigui el 31 
d’octubre o més endavant. Amb un acord s’asseguraria una rela-
ció comercial, social i política amb sinergies positives, fet que ge-
neraria confiança a Europa. Una estabilitat molt necessària per 
mantenir les relacions intenses entre el Regne Unit i Catalunya 
en l’àmbit comercial, turístic, d’inversió i d’intercanvi de persones.

l Hi hauria d’haver algun tipus d’acord comercial entre els 
EUA i la Xina que aturi l’escalada de tensions. A més, cal que 

es moderin les tensions comercials entre els EUA i la UE. Els aran-
zels no són bons per a l’economia, ja que el comerç sense 
traves entre països s’ha demostrat saludable. D’altra banda, 
l’entorn geopolític global fa més necessari que mai completar 
l’entramat institucional pendent a escala europea.

l La política monetària ja ha fet molt per recuperar el creixe-
ment econòmic i ara correspon als governs fer polítiques fiscals 
expansives i eficients, especialment en el cas d’aquells països que 
compten amb marge fiscal. Un exemple d’aquestes polítiques pú-
bliques passaria per aprofitar l’actual cost del diner i fer una 
emissió de deute amb l’objectiu de construir habitatge social. 
D’aquesta manera, l’Estat en trauria un rendiment superior al preu 
de l’endeutament i podria amortitzar la inversió a 20 o 30 anys. Es 
tractaria d’una política pública eficient, equitativa i rendible des del 
punt de vista econòmic.

l La revolució digital ha modificat les estructures econòmiques i 
socials a escala global i ha elevat les quotes de benestar en reduir 
els costos d’accés, transmissió i emmagatzematge d’informació. 
Un dels principals vectors d’aquesta transformació és la tec-
nologia 5G, que promet donar suport a una sèrie de desenvolu-
paments tecnològics fins ara limitats, com l’Internet de les coses. 
Altres vectors són la intel·ligència artificial, la computació quàntica 
o el blockchain. La intersecció d’aquestes tecnologies amb el 5G 
contribueix a l’automatització de processos de béns i serveis i, en 
definitiva, a la presa de decisions empresarials. En paral·lel s’espe-
ra que sorgeixin desenvolupaments disruptius com ara els vehicles 
autònoms o les llars i ciutats intel·ligents. 

l Han proliferat nous models de negoci basats en plataformes 
digitals que estan desafiant els marcs reguladors de moltes 
activitats. Juntament amb les seves dinàmiques de concentració, 
com en la majoria de pràctiques monopolístiques, el seu impacte 
en el mercat laboral, la distribució de la renda i la capacitat recapta-
tòria de les administracions tributàries constitueixen una font crei-
xent de preocupació. El disseny d’unes polítiques fiscals transnaci-
onals contribuiria a mitigar els impactes en la recaptació tributària. 

l El disseny coordinat de polítiques públiques en ocupació, 
formació i inclusió digital, innovació o defensa de la competència 
serà decisiu per evitar potencials conflictes socials, maximit-
zar els beneficis de la transició tecnològica i pal·liar els seus 
efectes negatius.

l La digitalització de l’economia hauria de contribuir a afavo-
rir la igualtat de gènere, i no només a les empreses tecnològi-
ques. La bretxa salarial entre homes i dones en posicions directi-
ves és encara massa significativa i s’haurien de dissenyar políti-
ques públiques i privades clares per reduir aquesta bretxa. n

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 9
Nota d’opinió
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SITUACIÓ ECONÒMICA
l L’economia mundial està immersa en un 
procés de desacceleració i Catalunya no n’és 
una excepció. Tot i així, d’ençà de la crisi el 
PIB català ha registrat taxes de creixement 
superiors al 3% durant els anys 2015-2017 
(3,5% de mitjana). Aquest ritme, a més, va 
ser superior al de l’Estat (3,2%) i clarament 
per sobre de la zona euro (2,2%), però es va 
moderar el 2018 fins al 2,6% (2,4% a Espa-
nya i 1,9% a la zona euro). A més, les dades 
trimestrals apunten que la desacceleració a 
Catalunya podria ser més acusada que a 
l’Estat a causa del pes més gran del sec-
tor industrial, especialment afectat per les 
tensions comercials i les incerteses globals. 

l A escala sectorial, durant la primera meitat 
del 2019 els serveis han mantingut un di-
namisme robust (amb un creixement proper 
al 3%) i la construcció ha prosseguit la seva 
recuperació creixent a ritmes propers al 5%. 
Tot i així, la indústria ha disminuït al voltant d’un 
1%, i el sector primari presenta unes variaci-
ons també negatives. Pel que fa a la deman-
da, els agents privats han moderat tant el 
consum com la inversió però, en un context 
d’incertesa, el sector exterior en el segon 
trimestre ha recuperat una contribució po-
sitiva al creixement del PIB català. 

l Malgrat tot, l’economia catalana manté 
taxes de creixement prou robustes, fet 
que permet continuar creant ocupació i 
reduint els nivells d’atur, tot i que a taxes 
inferiors a les dels primers anys de la recupe-
ració econòmica. D’aquesta manera, el 
nombre de persones aturades el segon tri-
mestre és el més baix per aquest període de 
l’any des del 2008, alhora que el nombre de 
persones ocupades és el més elevat en un 
segon trimestre des d’abans de la crisi. En 
comparació amb el conjunt de l’Estat, la taxa 
d’atur es manté menys negativa en el cas 
català (11,2% a Catalunya i 14,0% a l’Estat).

l L’economia espanyola ha mostrat una 
evolució relativament positiva els últims 
anys, amb un creixement del PIB per sobre 
del conjunt de la zona euro i liderat per la 
demanda domèstica amb un clar protago-
nisme del sector serveis. A més, el sector 
privat i el seu accés al finançament es troba 
en una situació més positiva. No obstant 
això, l’economia espanyola s’encamina cap 
a unes dinàmiques de creixement menors 
marcades per la desacceleració d’alguns 
sectors com el de l’automoció i el turisme. 

l Els organismes internacionals mostren una 
creixent preocupació pel creixement eco-

manera, la zona euro ha patit una desaccele-
ració significativa des de començaments del 
2018, fruit principalment de la forta modera-
ció de les exportacions i d’una atonia de les 
inversions. En el segon trimestre del 2019, el 
creixement del PIB va avançar només un 
0,2% trimestral, una xifra que contrasta amb 
el 0,4% observat en el primer trimestre del 
2019. Malgrat això, el consum privat es va 
continuar expandint, impulsat per la relativa 
fortalesa del mercat de treball. Des de la 
perspectiva de l’oferta, les activitats industri-
als es van contraure, mentre que els serveis 
van mantenir un comportament més favora-
ble. Per països, destaca la contracció de 
l’activitat a Alemanya i l’estancament a Itàlia. 

l Un altre focus important per a l’economia 
europea és la guerra comercial i aranzelà-
ria imposada pels EUA. Convé subratllar, 
però, que amb la decisió del tribunal d’arbi-
tratge de l’OMC l’impacte dels aranzels a Es-
panya és moderat i es concentra en l’agroali-
mentària. Concretament, uns 765 milions, 
l’1,6% de les exportacions del sector.

l El Brexit és un altre focus d’atenció de pri-
mer ordre. El 31 d’octubre s’acosta amb la 
incertesa de si finalment hi haurà un acord o 
no, o bé de si es demanarà una nova pròrroga. 
Amb aquesta situació, les empreses britàni-
ques i europees que tenen relacions comer-
cials ja tenen elaborats plans de contingèn-
cia que avaluen el cost i l’estratègia que cal 
seguir en funció dels escenaris que finalment 
es produeixin.

El RU és el cinquè soci comercial per un valor 
d’aproximadament 4.000 milions d’euros, un 
6,4% del total de les exportacions catalanes. 
Per la seva banda, el RU importa productes 
catalans per un valor d’uns 2.600 milions, un 
3,5% del total de les importacions. Els vincles 
doncs són rellevants, especialment en sec-
tors com l’automoció o el turisme. D’aquesta 
manera, un Brexit sense acord representaria 
un llast addicional per a l’economia espanyo-
la i catalana.

ECONOMIA DIGITAL I SOSTENIBILITAT
l Vivim un procés d’acceleració de la 
transformació digital de la societat en el 
qual les tecnologies de la informació tenen 
un paper essencial. En aquest sentit, la UE 
ha de ser el garant d’una Internet de l’interès 
social, més enllà del control privat als EUA i el 
control de l’Estat a la Xina. 

Internet ha fet que la cerca web sigui una ac-
tivitat que no para de créixer. El nombre 
d’usuaris augmenta any rere any a un ritme 

nòmic global davant d’aspectes com la 
guerra comercial entre els EUA i la Xina, l’in-
crement dels aranzels o les conseqüències 
derivades de la incertesa geopolítica i del Bre-
xit. L’FMI apunta un empitjorament de les 
perspectives de creixement de l’economia, 
que passa per “un alentiment sincronitzat”. 
També alerta concretament d’una desacce-
leració al 90% del món, fins al punt que pre-
veu que “caurà a la taxa més baixa des del 
començament de la dècada”. L’OCDE inci-
deix en l’impacte negatiu en l’actual context 
internacional sobre el comerç i la inversió de 
les empreses. L’OMC ha retallat a la baixa per 
tercera vegada consecutiva les previsions so-
bre els intercanvis globals.

l En general, l’activitat global s’ha desac-
celerat els últims mesos, especialment en 
el sector manufacturer, més exposat a les 
dinàmiques de comerç internacional. També 
estan sorgint alguns senyals de desaccelera-
ció en el sector serveis, fet que augmenta els 
dubtes sobre la salut de l’economia mundial.

l En l’àmbit estratègic, vivim un canvi de 
paradigma de les relacions internacionals en 
què passem d’un multilateralisme i coopera-
ció internacionals liderat pels EUA cap a  
un model de competència entre grans 
potències basat en el nacionalisme eco-
nòmic i el qüestionament dels organis-
mes internacionals (inclosa la UE). Tot ple-
gat en detriment de les regles de funciona-
ment de l’OMC que consideren que és posi-
tiu que hi hagi un comerç sense traves entre 
països, el qual s’ha demostrat saludable per 
a l’economia.

l És una paradoxa que coexisteixin polí-
tiques monetàries i fiscals expansives 
sense que s’observin pressions inflacio-
nistes. Apuntar també que ara per ara els 
salaris a Europa, el RU o els EUA estan aug-
mentant i, malgrat això, la inflació es manté 
continguda. En una publicació recent del 
BCE (The link between labor cost and Price 
inflation in the euro area) s’indica que, si bé 
existeix un fort vincle entre costos laborals i 
inflació de preus a la zona euro, el trasllat de 
costos a preus és sistemàticament menor en 
períodes d’inflació baixa (tal com s’ha obser-
vat en el període 2012-2018).

l La zona euro és una de les regions més 
afectades pels vaivens del comerç internaci-
onal fruit de la seva gran obertura a l’exterior. 
Més enllà de les derivades de la guerra co-
mercial, el sector exterior europeu s’està ve-
ient afectat també per la fràgil situació eco-
nòmica de Turquia i pel Brexit. D’aquesta 
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ràpid i es preveu que ho faci encara més els 
anys següents. El nombre de cerques a 
Google és d’una mitjana de més de 4.000 
milions per dia (Internet live stats).

L’ús quotidià d’Internet entre el conjunt de la 
població mundial també s’incrementa. El 
2017, més del 46% va accedir a Internet 
(Search Engine Statistics, Smart Insights). 
Si posem el focus en la UE, l’any 2018 gai-
rebé el 80% dels adults de 16 a 74 anys 
feien servir Internet diàriament, mentre que 
una dècada abans només eren el 40%. Tot 
i aquest ritme de creixement extremada-
ment ràpid, les xifres conjuntes continuen 
ocultant grans diferències entre els diferents 
grups socials, i el que es basa en l’edat és 
el més remarcable. L’any 2018, els usuaris 
diaris van arribar al 95% entre les persones 
de 16 a 24 anys, comparat amb el 53% 
dels que tenien entre 55 i 74 anys. En 
aquest últim grup, el principal factor que ex-
plica la diferència és l’educació: el percen-
tatge arriba al 83% entre les persones amb 
estudis superiors i es queda en un 32% en-
tre aquells amb un nivell de secundària infe-
rior. Les possibles covariables com ara el 
nivell d’adquisició, la ubicació (rural/urbana) 
o el gènere només tenen un impacte més 
baix o insignificant. Per a les generacions 
més joves, les diferències basades en l’edu-
cació són gairebé nul·les.

La diferència entre generacions pel que fa a 
l’ús d’Internet s’acompanya d’una diferència 
similar en la intensitat d’ús. Segons l’Enques-
ta Social Europea (2016), els joves d’entre 14 i 
24 anys passaven aproximadament 4 hores i 
mitja al dia a Internet, per sobre de les 3 hores 
de mitjana per al conjunt dels adults (14+). Val 
la pena assenyalar que a molts dels països 
enquestats, inclosa Espanya, les noies pas-
saven més temps en línia que els nois.

l El progrés de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació, incloent-hi tam-
bé el desenvolupament d’aplicacions mò-
bils, i la reducció dramàtica paral·lela dels 
preus de les mateixes han tingut un paper 
important a l’hora de promoure l’ús universal 
d’aquestes tecnologies. També ha estat clau 
per fomentar la connectivitat constant de la 
ciutadania, que cada vegada desenvolupa 
més activitats en línia.

La caiguda dels preus dels productes TIC 
ha estat igualment impressionant: el cost per 
Gb d’un disc dur va disminuir d’uns 7-8 dò-
lars el 2000 a una mica més de 2 centaus el 
2018. En general, l’accessibilitat dels pro-
ductes i serveis de les TIC s’ha incrementat 

tació quàntica, la robòtica i la intel·ligència 
artificial i les seves implicacions a l’empresa 
són incalculables.

Molts d’aquests temes van ser tractats més 
a fons a la Jornada dels Economistes 2017 
sobre “Intel·ligència artificial i transforma-
ció digital 4.0 a l’economia, a les empre-
ses i a la societat”. En la nota d’opinió que 
va emetre el Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya es ressaltava el següent:

 √ La transformació digital està modificant la 
societat, l’economia i l’empresa de mane-
ra ràpida i profunda, desdibuixant les fron-
teres entre l’esfera física, la digital i la biolò-
gica.

 √ Està provocant canvis a la societat que 
afecten els seus fonaments ètics i regula-
dors, i està modificant la distribució de la 
renda i la generació de drets socials, front 
la qual cosa s’han d’implantar mesures de 
suport a la renda, establir xarxes de segu-
retat dins de la societat i assolir un nou i 
ampli contracte social.

 √ Catalunya posseeix les bases i molts dels 
elements necessaris per ser un referent 
internacional en l’actual revolució digital, 
però té l’obligació ineludible d’adaptar-se a 
ella, afavorint “la inclusió i la transversalitat 
digital”, ja que si no haurà sectors de la 
societat que en quedaran marginats.

 √ Cal habilitar polítiques públiques adequa-
des que permetin repartir els beneficis de 
la Quarta Revolució entre tothom, afavorint 
la inclusió digital i dotant tothom d’eines i 
capacitats per encarar aquesta revolució.

l Actualment ens trobem immersos en una 
nova fase del procés de transformació digi-
tal que fa anys que viu la nostra societat. 
Aquesta etapa està marcada per l’ampliació 
de la fibra òptica i la nova generació de 
xarxes i tecnologies mòbils, la denomina-
da 5G. Una irrupció que revolucionarà el 
món de les comunicacions, però encara 
més l’economia i la indústria en el seu con-
junt. Gràcies a la combinació de l’augment 
de la velocitat, la disminució de la latència i la 
inclusió de l’IoT del 5G apareixen noves pos-
sibilitats que beneficiaran especialment set 
àmbits segons la Net Generation Mobile Net-
works Alliance (NMGN):

 √ L’accés de banda ampla en zones urba-
nes d’alta densitat portarà al desenvolu-
pament del sector audiovisual. 

 √ L’alta velocitat per a usuaris en mobilitat 
portarà a la millora de l’ús de dades en 
trens o avions, així com l’auge de la com-
putació remota.

 √ Un IoT massiu portarà a una millora de 
les xarxes de sensors, la domòtica, els 

considerablement. A la zona euro, a finals del 
2018 l’índex general dels preus al consumi-
dor se situava al voltant d’un 35% superior al 
de l’any 2000. Un percentatge que contrasta 
amb l’increment de només un 15% entre el 
2018 i el 2000 dels preus de productes infor-
màtics i de les telecomunicacions. 

El progrés tecnològic i la reducció dels preus 
unitaris ha derivat en la inclusió de compo-
nents TIC en molts altres productes i 
béns de consum: des de vehicles de pas-
satgers fins a targetes bancàries, productes 
de marca blanca, joguines, eines, rellotges, 
electrodomèstics, roba o robots domèstics.

l Un altre àmbit en clar auge és la robòtica. 
Segons estimacions recents de la Federació 
Internacional de Robòtica (IFR, 2018), el seu 
estoc es va duplicar fins a més de dos mili-
ons entre el 2009 i el 2017, i s’espera que 
s’aproximi als quatre milions el 2021. A les 
principals economies que n’utilitzen, com ara 
Corea del Sud, el 2016 la densitat de robots 
era propera al 4,0% de treballadors de la in-
dústria manufacturera (per sobre de l’1,3 del 
2007), mentre que a Europa era gairebé del 
2,0% a Alemanya i una mica per damunt de 
l’1% a Espanya (superior al 0,6 del 2007) i a 
Itàlia (OCDE, 2019). Els robots de servei van 
créixer encara més, gràcies a les versions 
menys exigents (i més econòmiques) que 
s’utilitzaven en logística. 

Els propers anys es preveu que els robots 
utilitzats actualment en defensa i relacions 
públiques guanyin un terreny significatiu en el 
transport de mercaderies.

l La societat en general i les organitzacions 
i empreses en particular estan immerses en 
un enorme procés de canvi esperonats per 
l’increment de capacitat i l’ús intensiu de 
la tecnologia computacional i per l’aug-
ment de la capacitat d’emmagatzemat-
ge. Tot plegat unit a avenços notoris en la 
robòtica humanoide i la intel·ligència artificial, 
així com a la facilitat d’anàlisi de casos i simu-
lacions d’escenaris lligats al big data. Un al-
tre element destacat és la connectivitat a alta 
velocitat en qualsevol lloc i moment, la baixa 
latència i la integració de l’IoT (Internet de les 
coses) que aporta la tecnologia 5G. El con-
junt de tecnologies esmentades presenten 
unes conseqüències que encara no podem 
preveure del tot. El que sí que sabem és que 
ja comporten canvis en els processos, els 
models productius, l’organització, la gestió i 
la manera de relacionar-se de les empreses 
entre elles i també amb els seus clients. El 
potencial de la supercomputació i la compu-
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wearables o els sistemes de vigilància. 
 √ Els serveis de difusió en temps real po-

tenciaran la informació en cas de grans 
aglomeracions de gent.

 √ L’accés de banda ampla ubiqua propicia 
les comunicacions extremes en temps 
real, fet que possibilita entre d’altres ele-
ments l’impuls del cotxe autònom.

 √ Les comunicacions seran encara més 
fiables i possibilitaran el control total de 
robots i drons. També la supervisió re-
mota en qüestions de salut o seguretat 
pública.

 √ Les comunicacions lifeline portaran a la 
irrupció de serveis per controlar i prevenir 
catàstrofes o situacions extremes com 
ara incendis extraordinaris.

El desplegament del 5G serà lent, ja que re-
quereix d’inversions multimilionàries. D’aques-
ta manera, la implementació del 5G anirà es-
tretament lligada a la generació de models de 
negoci que justifiquin aquestes inversions. El 
desplegament massiu de la fibra òptica i 
del 5G portarà a una gestió integral de les 
empreses, automatitzant els processos de 
producció de béns i serveis i facilitant la presa 
de decisions. En la dècada actual hi ha hagut 
una explosió de la mobilitat, s’ha industrialitzat 
realment l’entorn d’Internet i han augmentat 
les bandes de telecomunicacions, fet que 
possibilita que la gestió en temps real sigui 
una realitat. No obstant això, serà durant els 
propers deu anys quan es calcula que es pro-
dueixi la integració total de l’IoT, la indústria 
4.0, les telecomunicacions 5G, així com una 
escalabilitat de les infraestructures en el núvol. 

l La transformació digital i la latència 
tendent a zero associada al 5G potenciarà 
la mobilitat de persones i dades, aconse-
guint un millor equilibri territorial i impulsant la 
telepresència i el teletreball. Tot plegat deri-
vant en una economia més sostenible.

La millora tecnològica tindrà una afectació en 
el transport i la mobilitat de les persones, ja si-
gui amb transport públic, cotxe o patinet, 
substituint la propietat per l’ús. Un concepte 
de mobilitat que provocarà un canvi en la con-
figuració de les ciutats, així com en la forma de 
viure-hi i desplaçar-nos-hi.

l La digitalització està transformant essenci-
alment el conjunt de la societat i, en conse-
qüència, l’educació. La tecnologia pot ser 
un mitjà per ampliar les possibilitats de les 
persones i de les organitzacions, incorporant 
nous models d’interacció i noves eines que 
permeten un aprenentatge ampliat, persona-
litzat, contextualitzat i escalable.

l La revolució digital continuarà generant 
un augment de la desigualtat. La digita-
lització impulsarà dinàmiques de winner-
takes-it-all que exacerbaran la desigualtat 
entre treballadors i entre empreses. 
Aquesta situació portarà a una pressió po-
lítica i social més alta per a una regulació 
més gran de les empreses tecnològiques. 
Tot plegat es plasmarà en polítiques dirigi-
des a limitar la seva dimensió i àmbit d’ac-
tuació, així com a augmentar-ne la trans-
parència. D’altra banda, poden augmen-
tar també les pressions per la introducció 
de figures impositives només per al sector 
tecnològic. 

l Les BigTech entraran cada vegada més 
clarament en competència amb les enti-
tats financeres tradicionals. A més de 
competidors, les BigTech seran els seus 
proveïdors de serveis tecnològics (com 
per exemple amb el cloud computing), fet 
que pot conduir a tensions basades en 
potencials conflictes d’interès.

l En aquest entorn digital hi haurà una 
importància creixent de les dades i la 
seva propietat. 

l La lluita contra el canvi climàtic és 
una obligació a escala mundial. La 
transició cap a una economia sostenible 
afectarà el conjunt de sectors de l’econo-
mia i generarà noves oportunitats però, al 
mateix temps, també importants reptes.

Tots els països de la UE han presentat els 
seus plans nacionals d’energia i clima a 
Brussel·les amb l’objectiu de complir amb 
els objectius europeus per al 2030: 
(i) reduir un 40% les emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle respecte al 1990; 
(Ii) augmentar el pes de les energies reno-
vables en el consum energètic fins al-
menys el 32%, i
(iii) millorar l’eficiència energètica com a 
mínim en un 32,5%. 

l L’activitat empresarial i social està estre-
tament lligada a la digitalització i a la sos-
tenibilitat, dos conceptes molt vinculats 
als ODS que les Nacions Unides marquen 
de cara al 2030. El CEC està convençut 
que actualment no s’entén l’economia 
sense la sostenibilitat. La UE lidera 
l’aposta per un desenvolupament sos-
tenible i el CEC vol ser un dels primers 
a oferir serveis i formació a les pimes i 
autònoms en qüestions vinculades als 
ODS com són la transició cap a una eco-
nomia sostenible. n

l La digitalització de l’economia hauria de 
contribuir a afavorir la igualtat entre homes 
i dones a les empreses, i no només a les 
tecnològiques. No es tracta únicament d’un 
canvi de sistema, sinó també d’un canvi de 
valors i de cultura empresarials. 

En l’actualitat, el 4% dels directius d’empre-
ses dedicades a les professions STEM (cièn-
cia, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i 
medicina) són dones, així com aproximada-
ment el 30% de les professions d’IT. Per 
aconseguir un grau més alt d’igualtat i una 
millor adaptació al món digital, cal que tots 
els actors comencin a gestionar les oportuni-
tats en funció de les capacitats dels seus col-
laboradors i no pel seu gènere.

l La tecnologia del blockchain tindrà un 
impacte molt gran en el dia a dia de les per-
sones i en diversos sectors com ara el ban-
cari, el de les telecomunicacions, el sanitari, 
l’energètic, la indústria manufacturera, les 
assegurances, el legal, el transport i la logísti-
ca o la indústria musical. Tots aquests àmbits 
ja estan adaptant els seus models de negoci 
i utilitzant la tecnologia de la cadena de 
blocs. Tasques com l’auditoria o la compta-
bilitat es veuran modificades gràcies al po-
tencial per transformar els reportings corpo-
ratius i el rol de la funció financera. 

l El fenomen de les plataformes digitals 
comença a ser molt conegut en el nostre 
temps. Com en la majoria de pràctiques mo-
nopolístiques, aquestes plataformes poden 
generar unes dinàmiques de concentració 
que no són positives. Una alternativa a aques-
tes males praxis són les economies de plata-
forma, que consisteixen en la translació a 
l’àmbit digital de les característiques definitòri-
es de les cooperatives: democràcia i partici-
pació. Tot plegat incorporant una política tec-
nològica que permeti la transparència i l’ac-
cessibilitat a les dades així com una responsa-
bilitat social respecte dels impactes que es 
generin de manera inclusiva i acomplint amb 
els criteris de responsabilitat mediambiental. 

l La digitalització també ha portat a una 
revolució en el sector del comerç. L’auge 
i consolidació de nous operadors on-line 
plantegen un repte majúscul al comerç físic 
en l’àmbit fiscal —a diferència dels primers, 
els comerços físics estan subjectes a taxes, 
llicències i impostos—, així com també quant 
al model de negoci. D’altra banda, des del 
punt de vista de la sostenibilitat, l’activitat lo-
gística i de distribució massiva d’aquests 
nous operadors genera una important petja-
da ecològica a escala mundial.
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Nomenaments Col·legiats

La Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya ha acordat 
distingir com a Col·legiades de Mèrit i d’Honor 2019 dues dones

Col·legiades de Mèrit 
i d’Honor 

Montserrat Casanovas i Cristina GallaCh 

MONTSERRAT 
CASANOVAS, 
COL·LEGIADA DE MÈRIT

El Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya va reconèixer la Dra. Montserrat 
Casanovas com a Col·legiada de 

Mèrit per les seves aportacions en mercats 
financers, valoració d’empreses i finançament 
empresarial. També valora la seva tasca do-
cent i el mestratge en la formació de moltes 
fornades de nous economistes. A més desta-
ca el seu suport a la professió d’economista i 
la col·laboració i implicació constants amb 
l’organització col·legial dels economistes a 
Espanya i, en particular, amb el Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya, ja que ha format part 
de la seva junta de govern durant molts anys.

Llicenciada en Ciències Polítiques i Comer-
cials per la Universitat de Barcelona, doctora 
en Ciències Econòmiques i Empresarials 
per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
acadèmica de número de la Reial Acadèmia 
Europea de Doctors, Montserrat Casano-
vas és catedràtica d’Economia Financera i 
Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, 
economista, analista financera, auditora i 
European Financial Adviser. Ha treballat en 
el món de l’empresa, de les institucions fi-
nanceres i en diferents universitats.

Actualment és presidenta de la Comissió 
d’Economistes Docents i Investigadors i 
del Fòrum d’Economistes en Mercats Fi-
nancers del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, vicepresidenta de la Comissió 
Financera del Registre d’Economistes As-
sessors Financers del Consell General 
d’Economistes i coordinadora del seu 
Observatori Financer. A més, és vocal de 
l’Associació Catalana de Comptabilitat i 
Direcció (ACCID), del Registre d’Econo-
mistes Docents i Investigadors (REDI) del 
Consell General d’Economistes i del Con-
sell de Redacció de la Revista Econòmica 
de Catalunya (REC). n
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Col·legiades de Mèrit 
i d’Honor 

El Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya distingeix l’alta comissiona-
da per a l’Agenda 2030, Cristina 

Gallach, com a Col·legiada d’Honor en re-
coneixement a la seva dilatada trajectòria 
professional en els camps de la comunica-
ció, les relacions internacionals, la segure-
tat, la defensa i les polítiques de desenvo-
lupament, a més d’una demostrada 
capacitat de lideratge i gestió. 

Nascuda a Sant Quirze de Besora (Oso-
na), Cristina Gallach és llicenciada en Ci-
ències de la Informació per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i màster en Rela-

CRISTINA GALLACH, COL·LEGIADA D’HONOR

cions Internacionals per la Universitat Co-
lúmbia de Nova York (EUA). Alta funcionà-
ria de la Unió Europea en excedència, 
actualment coordina la implementació dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU) a Espanya com a alta comissionada 
per a l’Agenda 2030 del Govern espanyol. 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
destaca la seva tasca com a secretària ge-
neral adjunta de Nacions Unides per a la 
Informació i la Comunicació Pública. Gran 
coneixedora de les institucions europees, 
a les quals es va incorporar l’any 1999, és 

l’única dona espanyola que ha estat en 
llocs de rellevància en les tres grans orga-
nitzacions internacionals: la UE, l’ONU i 
l’OTAN.

Apassionada de la igualtat de gènere i la 
promoció de la diversitat i la inclusió en les 
institucions europees, Cristina Gallach 
també és mentora de joves professionals 
per mitjà de diverses organitzacions no go-
vernamentals amb les quals ha col·laborat 
intensament, en particular, la Women in In-
ternational Security (WIIS), de la qual va ser 
presidenta de la seva seu europea a 
Brussel·les. n 
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Premis de Reconeixement

La distinció a Joan Cavallé reconeix la seva trajectòria al capdavant de Caixa 
d’Enginyers i el seu lideratge en la modernització i creixement de l’entitat financera 

En la 17a edició del Premi de Reco·
neixement a l’Economista d’Em·
presa, el jurat va acordar atorgar 
el guardó al col·legiat i director 

general de Caixa d’Enginyers, Joan Cavallé, 
per la seva trajectòria al capdavant de l’enti·
tat financera que destaca pel fet de ser una 
cooperativa de crèdit en què el soci és alho·
ra client i propietari.

Un guardó per a la banca 
cooperativa de proximitat
MILLOR EcOnOMISTA D’EMpRESA 2019

Director general d’aquesta entitat des 
del gener de l’any 2006 i col·legiat des del 
1981, Joan Cavallé ha liderat la modernitza·
ció de Caixa d’Enginyers, així com el seu 
creixement durant uns anys marcats per les 
turbulències financeres i la creixent regula·
ció del sector. 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
destaca l’aposta de Joan Cavallé per fer de 

la Caixa d’Enginyers una referència de la 
banca cooperativa de proximitat, alhora 
que també n’ha impulsat la transformació 
digital. 

A més, l’entitat ha estat pionera també 
en l’impuls de les finances socialment res·
ponsables. Un equilibri que ha servit 
d’exemple per a altres entitats financeres 
de referència. n
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El jurat reconeix l’oferta de serveis professionals de referència a les comarques 
de Lleida del despatx professional EADe Consultors i la societat d’auditoria 
AudiEquip, liderades pel col·legiat Jordi Vilalta

El Premi de Reconeixement al Des·
patx Professional de l’Any s’ha 
atorgat enguany a Jordi Vilalta, col·
legiat de les comarques de Lleida 

amb més de 40 anys d’exercici professional i 
professor del Departament d’Administració 
d’Empreses a la Facultat de Dret, Economia i 
Turisme de la UdL, on imparteix docència des 
de les seva constitució l’any 1991.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
en destaca a més la sensibilitat per la forma·
ció constant i millora contínua dels professi·
onals. També el seu compromís amb el CEC 
—d’on és col·legiat des de l’any 1981— i el 
Consell General d’Economistes, fet que el va 
portar a ser membre de la Junta de Govern 
del Col·legi, així com president de la seu de 
Lleida del 1995 al 2007. n

Jordi Vilalta, un 
premi a la consolidació
MILLOR DESpATX pROFESSIOnAL DE L’AnY 2019

Jordi Vilalta és soci fundador del despatx 
professional EADe Consultors i de la socie·
tat d’auditoria AudiEquip, totes dues amb 
seu a Lleida, des d’on ha aconseguit conso·
lidar una oferta de serveis professionals de 
referència a les comarques lleidatanes, ofe·
rint un assessorament basat en una filosofia 
proactiva d’implicació i compromís envers 
els clients.
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Els millors universitaris 
d’Economia i Empresa
de l’any 2019 a 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 9
Premis de Reconeixement

n any més, el Col·legi d’Econo- activament en la comunitat d’ESADE col- d’Economia i Empresa de la Universitat Rovi-

mistes de Catalunya, ha volgut laborant sovint amb les iniciatives organitza- ra i Virgili amb una nota mitjana de 9,14.

reconèixer, en el marc de la Jor- des per la Direcció del Grau en ADE. Va par-

nada dels Economistes 2019, ticipar en una experiència de     ha 

els millors estudiants de cadascuna de les en el Global Business Leadership Program cursat la doble titulació 

�acultats d’Economia i Empresa de les univer- de la Universitat de Texas a Austin i en un ADE més Economia i Ges-

sitats catalanes: intercanvi semestral a la Wharton School de tió d’Empreses a la Univer-

la Universitat de Pennsilvània. sitat Abat Oliba CEU amb 

una nota mitjana de 8,85.

Graduada en Administra-

ció i Direcció d’Empreses , Graduat en Admi-

per l’IQS School o� Mana- nistració i Direcció d’Em- graduada en 

gement de la Universitat preses pe a Facultat Administració i Direcció r l

Ramon Llull amb una nota d’Empresa i Comunica- d’Empreses amb una 

mitjana de 8,72. Ha �et ció de la Universitat de Vic nota mitjana de 8,33 i 

pràctiques a di�erents empreses. amb una nota mitjana de 8,84. Va �er les també en Economia amb 

pràctiques a distància a l’empresa de recur- una nota mitjana de 8,30 per la Facultat de 

, sos humans WiPjobs, on va culminar amb la Ciències Econòmiques i Empresarials de la 

Graduat en Economia per seva contractació laboral. Universitat de Girona.

la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresa-

rials de la Universitat Pom- , Gradua- Grau en Administració i 

peu Fabra amb una mitja- da en Màrqueting i Inves- Direcció d’Empreses per 

na de 9,54. Va �er tigació de Mercats per la la Facultat de Ciències 

pràctiques durant quatre mesos al Departa- Universitat Oberta de Ca- Econòmiques i Socials 

ment de Transaccions de PriceWaterhouse- talunya amb una nota mit- de la Universitat Interna-

Coopers (PwC) i també a l’Ajuntament de Los jana de 9,5. cional de Catalunya amb una nota mitjana 

Angeles i actualment està �ent unes pràcti- de 8,83. Va �er les pràctiques en el Departa-

ques al Capitoli dels EAU a Washington, DC. , ment de Desenvolupament de Negoci e-

Graduat en ADE, cursat en commerce de Bershka BSK España, SA. Va 

, anglès per la Facultat   culminar amb la seva contractació de treball 

Graduada del doble Grau d’Economia i Empresa de en un altre departament.

en ADE i Dret de la Facul- la Universitat Autònoma 

tat de Dret, Economia i de Barcelona amb una 

Turisme de la Universitat nota mitjana de 9,40. Va �er les pràctiques Grau d’Economia per la 

de Lleida amb una nota com a integrant de l’equip de negoci de l’em- Facultat d’Economia i 

mitjana de 9,27. presa Alternative Energy Innovations. Empresa de la Universitat 

de Barcelona amb una 

, , nota mitjana de 8,5. Ha 

Graduada en Bachelor in ha cursat la doble titulació obtingut una qualifcació 

Business Administration- de Grau en Administració i de 10, matrícula d’honor, en el Treball Final 

BBA per ESADE Business Direcció d’Empre- de Grau. 

School amb una nota mit- ses  (ADE) i Finances i 

jana de 8,96. Ha participat Comptabilitat a la Facultat 

Ane Madina Campa

Leonor Arregui Gómez, 
Mounir El Haddouchi 
Tahiri Nikoleta Raykova 

Kostova, 

Carles Aulés Blancher

María de los Ángeles Clara Usandizaga Prat, 
Gálvez Serrano

Carles Hidalgo Pinilla

Marina Barranco Aresté

Carles Vila Martínez, 

Meritxell Camp García Anna Iglesias Llaberia

n

study abroad

El Col·legi va acordar atorgar el guardó de reconeixement 

als millors currículums dels estudiants de les universitats 

catalanes d’Economia i Empresa

U
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Anàlisi econòmica i financera del sector de 
la fleca i la pastisseria, període 2008-2017, 
de Jordi Masmitjà Solanas de la Universitat 
de Vic. 

Finalistes
D’altra banda, el jurat del Premi Jornada dels 
Economistes al Millor Treball de Final de 
Grau va proposar a la Junta de Govern que, 
atenent a l’originalitat de la temàtica, el marc 
teòric utilitzat i la seva qualitat, acordés no-
menar com a TFG finalistes els tres treballs 
següents:

Análisis de las características personales 
que provocan segregación de género en el 
mercado laboral español 

Fintech - The present and future of the finan-
cial Services Industry 

The euro’s effect on welfare 

Guanyador
Com a treball guanyador del Premi Jornada 
dels Economistes al Millor Treball de Final de 
Grau del curs acadèmic 2018-2019 va pro-
posar que s’acordés guardonar amb el Mi-
llor Treball de Final de Grau el TFG presentat 
per Georgina Roca, d’ESADE, Fintech - 
The present and future of the financial 
Services Industry. 

El jurat va destacar d’aquest treball, a més a 
més de l’originalitat, la qualitat del treball i un 
marc teòric molt elaborat, “... que és un tre-
ball innovador i actual sobre un factor que 
repercuteix profundament en un sector com 
el de la banca. Cal remarcar els cinc escena-
ris barrejats: 
a) Fintechs relegant els titulars; 
b) Fintechs adquirint altres empreses i com-
petint; 
c) Col·laboració parcial; 
d) Estratègia per evitar la competència per  a 
les fintechs; 
e) Bancs que es converteixen en agrega-
dors de serveis. n

Feeling under the weather? A propensity 
score approach of the effects of natural dis-
asters on elections, de Carles Aulés Blancher 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

US GDP and S&P500. An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Econometric Re-
lation between GDP and Stock Market in 
the US, de Jordi Mora Ros de la UPF.

China’s Decarbonization, d’Anna Pellicer 
Duró d’ESADE.

Fintech - The present and future of the fi-
nancial Services Industry, de Georgina 
Roca Martorell d’ESADE.

The euro’s effect on welfare, d’Andreu Sa-
font Bagué de la Universitat de Girona.

Cooperatives i crisi del 2007: estratègies 
de resiliència, de Marta Cunillera Moliné de 
la Universitat de Lleida.

Temporal analysis of asymmetric volatility 
in cryptocurrencies, d’Ignasi Merediz Solà 
de la Universitat Rovira i Virgili.

El jurat del Premi Jornada dels 
Economistes al Millor Treball de 
Final de Grau (TFG), sota la pre-
sidència de la Dra. Montserrat 

Casanovas, Col·legiada de Mèrit i catedrà-
tica de la Universitat de Barcelona, va acor-
dar concedir Menció Específica als se-
güents dotze seleccionats entre els 40 
treballs que s’havien presentat al premi en 
l’edició d’enguany: 

Análisis de las características personales que 
provocan segregación de género en el merca-
do laboral español, de Luisa Rosa Morales 
Grima de la Universitat de Barcelona (UB).

Determinants of foreign tourism demand 
in Catalonia, d’Helena Linares Arlanzón de 
la Universitat de Barcelona (UB).

Trigonometric Adjustment on Relative Vola-
tility (TARV), de Paula Rodó i Vila de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La viabilitat econòmica de les taxes negatives 
de tipus d’interès, de Josep Punga Tandu, de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El premi Jornada dels Economistes 2019 va 
distingir una dotzena de Treballs de Final 
de Grau amb menció específica

Premi al Millor  
Treball de 
Final de Grau 
reConeixement als tfg de l’any
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Premis Joan Sardà Dexeus
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PREMI AL MILLOR LLIBRE D’ECONOMIA I EMPRESA 2019

El guardó que atorga 

la 

del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya 

va premiar enguany 

dues obres 

Revista Econòmica 

de Catalunya

ex aequo 

 

‘L’economia catalana al segle XXI. 

‘The Oxford Handbook 
of 

Balanç 2000-2017 
i perspectives 2030’

Productivity 
Analysis’

D

T

’una banda es va premiar fns a l’últim any amb dades estadístiques 

disponibles. L’anàlisi s’estructura a l’entorn 

 de tres eixos �onamentals: la productivitat, la 

elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics i competitivitat i l’equitat en el context d’un 

In�raestructures de la Cambra de Comerç de sistema econòmic en evolució. A més, es �a 

Barcelona i que o�ereix una visió global de una comparativa amb els dotze països �un-

l’evolució de l’economia catalana des de la dadors de la zona euro i amb el conjunt de 

integració a la Unió Econòmica i Monetària l’economia espanyola. 

ambé va rebre el guardó de la productivitat . El volum duu a terme un 

, estudi complet de la importància del crei-

una obra editada pel pro�essor de la xement de la productivitat per als negocis, 

Universitat Autònoma de Barcelona Emili l’economia i el progrés econòmic social. 

Gri�ell-Tatjé conjuntament amb C. A. Knox També analitza com es defneix , es mesura 

Lovell i Robin C. Sickles de les universitats i s’implementa la productivitat . D’altra 

de Queensland (Austràlia) i Rice University banda, aborda la dispersió de la producti-

(Estats Units) , respectivament. Resultat de vitat a través del temps i l’espai i investiga 

quatre anys de �eina, aplega articles de 46 sobre els �actors i els obstacles al seu crei-

especialistes d’arreu del món en el camp xement! 

L’econo-

mia catalana al segle XXI. Balanç 

2000-2017 i perspectives 2030

The Oxford 

Handbook of Productivity Analysis

n

n
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Premis Joan Sardà Dexeus

En la XXIV edició dels premis que atorga la Revista Econòmica de Catalunya del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya es van reconèixer ex aequo un professional vinculat a 
la ràdio i una revista especialitzada en economia

PREMI A LA MILLOR TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
EN LA DIFUSIÓ DE L’ECONOMIA 2019

Guardons per a Víctor
Bottini i la revista
‘Alternativas Económicas’

D’una banda es va premiar l’econo-
mista i relacions públiques Víctor 
Bottini, molt unit al món de la rà-

dio. Des del 2014 dirigeix i presenta setma-
nalment l’Econòmix a RNE-Ràdio4, un 
programa especialitzat en economia i em-
presa. Prèviament també havia dirigit d’al-
tres programes econòmics a Onda Cero 
Catalunya. 

El jurat del premi reconeix que en tots ells 
ha facilitat i ha potenciat sempre la partici-
pació d’economistes de les diferents Co-

missions i Grups de Treball del Col·legi. 
Destaca a més els encerts en la comunica-
ció de les diverses Jornades dels Econo-
mistes i del 3r Congrés d’Economia i Em-
presa de Catalunya com a responsable del 
gabinet de premsa del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya del 2015 al 2019.

El Premi també va ser ex aequo per a la re-
vista Alternativas Económicas en reco-
neixement a la tasca d’aquesta revista men-
sual que explica l’economia amb rigor i 
independència del poder polític i econòmic. 

Nascuda el 2013, Alternativas Económi-
cas posa èmfasi en els efectes de l’econo-
mia en la vida de les persones, analitzant 
per exemple els canvis en la regulació la-
boral o fiscal, en pensions, sanitat, educa-
ció o habitatge. 

La publicació s’organitza com una coope-
rativa de treball associat i està integrada 
per periodistes de llarga trajectòria a mit-
jans de comunicació com ara El País, El 
Periódico de Catalunya i Público amb An-
dreu Missé al capdavant. n
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Crònica del Sopar

L’Hotel Majestic va acollir el 30 d’oc-
tubre el Sopar dels Economistes 
organitzat pel Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya (CEC), la cita 

anual que permet als col·legiats trobar-se i re-
conèixer la feina i trajectòria d’economistes i 
d’altres professionals del sector. 

En la benvinguda del Sopar, el degà 
del Col·legi, Anton Gasol, va nomenar 
“algunes distòpies econòmiques”, entre 
les quals va destacar que “l’any 2018 
l’execució pressupostària de l’Estat a 
Catalunya no va arribar ni al 58% mentre 
que a Madrid, en el període 2015-
2018, l’execució pressupostària va ser 
del 114%, amb 521 milions més dels 
previstos”. El degà també va citar Oscar 
Wilde per afirmar que “el progrés és la 
realització de les utopies” i va compartir el 
desig “d’un món de pau i justícia i llibertat, 
on el creixement econòmic sigui sostingut, 
inclusiu i sostenible i amb un elevat grau 
d’equitat en la distribució de la riquesa; on la 
pobresa desaparegui; els joves tinguin una 
feina satisfactòria i un habitatge adequat 
on poder viure; tothom rebi una educació i 
una atenció sanitària de qualitat; la bretxa 
de gènere s’hagi dissipat; el consum sigui 

(TARV), Josep Punga de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona per La viabilitat econò-
mica de les taxes negatives de tipus d’inte-
rès, Carles Aulés de la Universitat Pompeu 
Fabra per Feeling under the weather? A pro-
pensity score approach of the effects of natu-
ral disasters on elections, Jordi Mora de la 
Universitat Pompeu Fabra per US GDP and 
S&P500. An Inquiry into the Nature and 
Causes of the Econometric Relation be-
tween GDP and Stock Market in the US, 
Anna Pellicer d’ESADE per China’s Decar-
bonization i Jordi Masmitjà de la Universitat 
de Vic per Anàlisi econòmica i financera del 
sector de la fleca i la pastisseria, període 
2008-2017. Luisa Rosa Morales de la Uni-
versitat de Barcelona va recollir el diploma 
com a finalista pel seu treball Análisis de las 
características personales que provocan se-
gregación de género en el mercado laboral 
español, mentre que l’altre finalista, Andreu 
Safont, va recollir la distinció pel seu treball 

            Sopar 
dels Economistes 

nova 
edició del

Més de 200 persones van assistir al sopar que el Col·legi organitza 
en el marc de la Jornada dels Economistes i en què es van 
distingir diversos professionals de l’economia i de l’empresa

CLARA bASSoLS, 
Responsable de Premsa i Comunicació  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
cbassols@coleconomistes.cat

El degà Anton Gasol va 
citar Oscar Wilde per 

afirmar que �el progrés és la 
realització de les utopies�

responsable, i la temperatura del planeta 
no hagi augmentat”. 

Millor Treball de Final de Grau
Després del sopar, a càrrec del xef Nandu 
Jubany, es van lliurar els diversos reconei-
xements de la nit en un acte presentat pels 
directors tècnics de la Jornada dels Econo-
mistes 2019, Jaume Menéndez i Carme 
Casablancas.

En primer lloc, el degà, Anton Gasol; el pre-
sident del Consell General d’Economistes, 
Valentí Pich, i el vicedegà, oriol Amat, 
van fer entrega del premi al Millor Treball de 
Final de Grau a Georgina Roca d’ESADE 
per FinTech – The present and future of the 
financial Services Industry. 

A més es van atorgar mencions específiques 
a Helena Linares de la Universitat de Bar-
celona per Determinants of foreign tourism 
demand in Catalonia, Paula Rodó de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona per Trigono-
metric Adjustment on Relative Volatility 

1. Georgina Roca va rebre el Premi al Millor 
Treball de Final de Grau.

1
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The Oxford 

Handbook of Productivity Analysis, 

Revista Econòmica de 

The euro’s effect on welfare Catalunya

Revista Econòmica de Catalunya  

Revista Econòmica de 

Catalunya

ex aequo 

L’economia catalana al segle XXI. 

Balanç 2000-2017 i perspectives 2030 

de la Universitat Internacional de Catalunya elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics 

i  de la Universitat de Barcelona. i Infraestructures de la Cambra de 

Comerç de Barcelona i per a 

A continuació es van lliurar els guardons codirigit pel professor de la Universitat 

que atorga la Autònoma de Barcelona Emili Grifell-Tatjé  

 durant el Sopar  del Col·legi d’Economistes i editat per Oxford University Press. El 

dels Economistes de Girona. de Catalunya i que patrocina el Banc director del Gabinet d’Estudis Econòmics 

Sabadell. El degà, Anton Gasol; el director i Infraestructures de la Cambra de Comerç 

de la , de Barcelona, , va 

Seguidament Anton Gasol, Valentí Pich i ; el secretari del Consell voler compartir el premi amb tot el seu 

Oriol Amat van fer entrega dels diplomes de Redacció de la equip posant de relleu “el compromís 

als millors expedients universitaris que , , i la membre institucional de la Cambra amb la tasca 

enguany van ser per a  de del Consell d’Administració del Banc de conèixer i donar a conèixer l’economia 

l’Institut Químic de Sarrià,  Sabadell,  , van ser catalana amb independència, rigor i 

de la Universitat Pompeu Fabra, els encarregats d’entregar els diversos objectivitat”. 

 d’ESADE,  premis. 

de la Universitat de Vic, 

 de la Universitat Oberta de El premi en la modalitat de Millor Llibre 

Catalunya, de la Universitat d’Economia i Empresa va ser 

Autònoma de Barcelona,  de la per a 

Universitat Abat Oliba,  

Premis Joan Sardà Dexeus 2019 

Millors currículums universitaris

Carles Vila

Joan Ramon Rovira
Martí Parellada

Antoni Garrido
Leonor Arregui

Carles Aulés Teresa Garcia-Milà
Meritxell 

Camp Mounir El Haddouchi
María de los 

Ángeles Gálvez
Carles Hidalgo 

Ane Madina
Clara Usandizaga

2 i 3. Josep Punga i Paula Rodó 

van rebre sengles Mencions 

Específques pel seus TFG. 

4. Carme Casablancas, 

codirectora tècnica de la 

Jornada.

5. Jaume Menéndez, codirector tècnic de la 

Jornada dels Economistes 2019. 

6. Els universitaris guardonats amb els 

Premis de Reconeixement als Millors 

Currículums Universitaris. 

7. Els guanyadors  del Premi Joan Sardà 

Dexeus al Millor Llibre d’Economia i Empresa.        

8. Els guanyadors  Premi Joan Sardà  del

Dexeus a la Millor Trajectòria Pro�essional en la 

Di�usió de l’Economia.  

 

ex aequo

ex aequo

2 3 4

5 6

7 8
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Per la seva banda, el professor Emili 
Grifell-Tatjé va subratllar que el handbook 
“compta amb 24 capítols on s’aborden 
aspectes metodològics, microeconòmics 
i macroeconòmics relacionats amb la 
productivitat” i va demanar que “els 
diversos agents socials col·laborin 
estretament per facilitar les millores de 
productivitat necessàries per aconseguir 
un progrés econòmic i social”.

El Premi Joan Sardà Dexeus 2019 a 
la Millor Trajectòria Professional en la 
Difusió de l’Economia va ser enguany 
també ex aequo per a l’economista i 
relacions públiques Víctor bottini i per 
a la revista Alternativas Económicas. 
Bottini va reivindicar “el paper de la ràdio 
en la difusió de l’economia” i va agrair “la 
col·laboració de tots els economistes que 
participen habitualment en els programes 
que dirigeixo i presento”. El periodista i 
soci fundador d’Alternativas Económicas, 
Andreu Missé, va assegurar que 
“des dels inicis creiem i apostem per 
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Crònica del Sopar

El vicepresident Pere 
Aragonès va afirmar que 

es �necessita els 
economistes del país en 

plena forma�

Lleida del Col·legi, Josep Maria Riu. 
Enguany el premi va ser per al soci 
fundador dels despatxos professionals de 
Lleida EADe Consultors i AudiEquip, Jordi 
Vilalta, qui va recordar com “fa 40 anys 
vam començar fent declaracions de renda 
i ara oferim un ampli ventall de serveis 
fiscals, jurídics i econòmics a l’empresa” 
i va afegir que “hem crescut de la mà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i de 
l’excel·lent formació que s’imparteix a la 
seva Aula d’Economia”. 

Economista d’Empresa  
A continuació, Anton Gasol i Jaume Collboni 
van lliurar el Premi de Reconeixement a 
l’Economista d’Empresa 2019 al director 
general de Caixa d’Enginyers Joan Cavallé, 
qui va fer extensiu el premi “al conjunt del 
món cooperatiu i de l’economia social” i va 
subratllar “el rol de les empreses com a motor 
de transformació social”. Cavallé també va 
destacar que “els economistes assumim un 
paper central en la gestió dels processos 
de canvi social, participant activament en 
l’anàlisi de la realitat econòmica i empresarial 
que ens envolta, tot gestionant la incertesa 
de cada cicle”. 

Col·legiada d’Honor   
Els dos grans reconeixements de la nit es 
van lliurar a la part final del sopar per part 
del vicepresident i conseller d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Pere 
Aragonès, i del degà del CEC, Anton Gasol. 

En primer lloc es va nomenar Col·legiada 
d’Honor l’alta comissionada per a 
l’Agenda 2030 Cristina Gallach, qui no 
va poder assistir al sopar però va agrair per 
vídeo la distinció demanant “el suport dels 
economistes en l’impuls dels Objectius 

l’economia social que té dos principis 
molt clars: anteposa els interessos de les 
persones als del capital i està governada 
democràticament”.

Relleu a la Revista Econòmica
de Catalunya
Durant el Sopar dels Economistes 
2019 el degà Anton Gasol va anunciar 
canvis en la direcció i el secretariat de la 
Revista Econòmica de Catalunya (REC), 
que seguirà formada per professors 
universitaris col·legiats. 

D’aquesta manera, Guillem López 
Casasnovas serà el nou director en 
substitució de Martí Parellada, el qual va 
intervenir per explicar als assistents que 
havia decidit cedir aquesta responsabilitat 
després de 33 anys al capdavant de la 
publicació. També va explicar que Judit 
Vall serà la nova secretària del Consell de 
Redacció, rellevant en el càrrec Antoni 
Garrido. En aquest sentit, Gasol va fer 
entrega de reconeixements a la seva tasca 
a Martí Parellada i Antoni Garrido, així 
com a la secretària Carme Cuartielles i 
al membre del Consell de Redacció de la 
REC i secretari del Consell de Redacció de 
la revista del 1986 al 2004 Joan Trullén, 
qui va excusar l’absència al sopar. 

Despatx professional  
Després del lliurament dels diplomes als 
universitaris i dels Premis Joan Sardà 
Dexeus va ser el torn del lliurament del 
Premi de Reconeixement al Despatx 
Professional 2019, un guardó atorgat pel 
primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament 
de Barcelona, Jaume Collboni; el degà 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
Anton Gasol, i el president de la seu de 

9. El degà Anton Gasol va fer entrega de 
reconeixements a la tasca de Carme Cartielles, 
Martí Parellada i Antoni Garrido al capdavant de 
la Revista Econòmica de Catalunya.
10. Jordi Vilalta va rebre el Premi al Millor 
Despatx Professional.

109
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, qui va agrair al Col·legi 

d’Economistes de Catalunya el seu 

compromís social i va assegurar que 

“necessitem els economistes del país en 

plena �orma per �er �ront als grans reptes de 

país com ara la desacceleració econòmica 

de Desenvolupament Sostenible inclosos global, la trans�ormació en els sistemes de 

en l’Agenda 2030”. L’enginyer industrial producció i de consum, la digitalització 

especialista en innovació i en economia accelerada, la robotització, el canvi 

del coneixement  va recollir climàtic, l’augment de les desigualtats, les 

la distinció en nom seu. Cal recordar que noves i velles concentracions empresarials 

el nomenament de Col·legiat d’Honor és o el retorn del proteccionisme”. 

una distinció que reconeix pro�essionals 

de disciplines que no són la de l’economia El vicepresident també va a�rmar que 

però que �an aportacions destacades a la “des del Govern de Catalunya estem 

pro�essió. treballant en uns pressupostos per a l’any 

2020 que incorporen l’Agenda 2030 com 

un dels eixos �onamentals” i va a�egir que 

Finalment, Pere Aragonès i Anton Gasol “són uns pressupostos moderadament 

van �er entrega de la distinció de Col·legiada expansius, de reducció de les desigualtats 

de Mèrit 2019 a la catedràtica d’Economia i de recuperació de la capacitat inversora 

Financera i Comptabilitat de la Universitat de la Generalitat de Catalunya”.

de Barcelona , qui 

va agrair el reconeixement destacant que 

“el Col·legi d’Economistes de Catalunya és 

com una segona casa per a mi” i a�rmant 

que “seguiré sempre a disposició de 

l’entitat per al que necessitin”.

El sopar va comptar amb l’assistència 

del vicepresident i conseller d’Economia 

i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 

En aquest sentit , Collboni va demanar 

“la col·laboració i la implicació dels 

economistes a l’hora de traslladar propostes 

i refexions en la construcció d’aquest 

nou model”. Finalment va posar en valor 

“el paper imprescindible de les grans 

empreses, les pimes i els autònoms a l’hora 

de �er ciutat” i va posar en relleu “la llarga 

tradició de Barcelona en la col·laboració 

publicoprivada”. 

Per la seva banda, el primer tinent d’alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona, , 

va intervenir a l’acte per apuntar com “el 

context social i mediambiental �a necessària 

la generació d’un nou model econòmic i de 

producció més pròsper, sostenible i equitatiu 

que impulsi també un nou model de ciutat”. 

Pere Aragonès

Antoni Garrell

Montserrat Casanovas

Jaume Coll�oni

Col·legiada de Mèrit 

Parlaments d’autoritats   

11. L’enginyer Antoni Garrell va recollir en nom 

de Cristina Gallach la distinció de Col·legiada 

d’Honor.

12. La catedràtica Montserrat Casanovas va 

re�re la distinció de Col·legiada de Mèrit.

13. El primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de 

barcelona, Jaume Coll�oni.

14. El vicepresident i conseller d’Economia i  

Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Pere 

Aragonès.

15. Joan Cavallé va re�re el Premi al Millor 

Economista d’Empresa 2019.

11 12

13

15 14

n
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A la inauguració de la jornada hi van inter-
venir el degà del CEC, Anton Gasol, el 
president del Consell General d’Economis-
tes, Valentí Pich, i el secretari general del 
Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda de la Generalitat de Cata-
lunya, Albert Castellanos. 

El degà va destacar que “a Espanya, la cri-
si i la posterior recuperació ha ampliat la 
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Inauguració i conferència inaugural de la Jornada

L’Hotel Crowne Plaza Barcelona 
- Fira Center va acollir el passat 
25 d’octubre la 24a edició de la 
Jornada dels Economistes que 

organitza anualment el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya (CEC) i que enguany 
es va plantejar com un fil conductor entre 
l’economia digital i la sostenibilitat, con-
ceptes lligats que preocupen a escala 
social.

bretxa entre les regions espanyoles i la resta 
de la Unió Europea” i va afegir que “Espanya 
també perd força en innovació per la manca 
d’inversió i estratègia”. 

D’altra banda, Gasol va afirmar que “les in-
versions de l’Estat a Catalunya segons els 
imports pressupostats i els executats s’as-
semblen com un ou amb una castanya”. En 
aquest sentit va concretar que “amb dades 

Un miler de professionals de l’economia i de l’empresa 
van assistir a la 24a edició de la Jornada dels Economistes 
a Barcelona en què es van abordar diversos aspectes al 
voltant de l’economia digital i la sostenibilitat  

clArA bAssols,  
Responsable de Premsa i Comunicació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
cbassols@coleconomistes.cat

Els EconomistEs dEbatEn sobrE 

Economia digital  
i sostenibilitat



El degà Anton Gasol va 
destacar que Espanya 

perd f orça en innovació 
per la manca

d’inversió i estratègia 

de la Intervenció General de l’Estat (IGAE), compartits per persones amb sensibilitats i 
es posa en relleu que els darrers sis anys  molt di�erents dins de l’espectre posicions

polític, i per això apel·lem a la responsabilitat (2013-2018) l’Estat ha deixat d’invertir a  
Catalunya 2.214 milions respecte a la xi�ra dels grups parlamentaris per poder aprovar 
pressupostada” i va subratllar que “només els pressupostos del 2020 després de les 
l’any 2018 es van deixar d’executar 555 eleccions del 10-N”.
milions d’euros”. 

Gasol va posar èm�asi en el �et que “a Ca- La con�erència inaugural de la Jornada dels 
talunya patim un de�cient sistema de �nan- Economistes 2019 va anar a càrrec de l’alta 
çament autonòmic” i va criticar que “la tan comissionada per a l’Agenda 2030, 

El president del Consell General d’Economis-promesa re�orma sigui al calaix des del . Gallach va recordar que “la revolu-
2014”. “Amb dades del 2017, Catalunya és tes va destacar que “�er �uturologia hauria ció digital implica millora del benestar, més 
la tercera comunitat en aportació, 2.757 € d’estar prohibit en la pro�essió de l’economia, béns i serveis, menys barreres i més produc-
per habitant, i la desena en rebre, 2.468 € ja que l’únic que podem �er és descriure les tivitat sobretot pels menors costos de pro-
per habitant”, va recordar el degà del CEC. variables que poden infuir”. D’altra banda va ducció” i va a�egir que “els dos grans reptes 

apuntar que “les idees que transmetem com de la tercera revolució industrial són l’emer-
El degà també va ressaltar que “Espanya a economistes han de ser clares i precises, gència climàtica i la desigualtat”. L’alta comis-
està incomplint de manera fagrant l’objec- des d’una posició d’independència i destri- sionada per a l’Agenda 2030 va a�rmar que 
tiu que va assumir segons l’Estratègia Eu- ant clarament el que és essencial del que és “Espanya ocupa bones posicions en ràn-
ropa 2020 de situar la pobresa al �nal del accessori”. Finalment, Pich va explicar que quings europeus de digitalització o ús de da- 
2019 en tres punts per sota de la que “properament des del Consell General des obertes, però en canvi ocupa les p j hi  it ors 
havia el 2009”. És per això que va demanar d’Economistes presentarem un manual per a en igualtat o pobresa in�antil”. 
“analitzar les di�erents propostes sindicals i la implantació dels Objectius de Desenvolu-
de l’AiREF de cara a avaluar la introducció pament Sostenible a les empreses”. D’altra banda, va apuntar que “el capitalisme 
d’una renda mínima per �er �ront a la pobre- de lliure empresa vindrà supeditat per l’obten-
sa severa”. Finalment va apuntar que “cal Seguidament, el secretari general del De- ció de bene�cis amb propòsit” i va a�egir que 
un nou contracte social semblant al que es partament de la Vicepresidència i d’Econo- “la memòria de sostenibilitat de les empreses 
va aconseguir després de la Gran Depres- mia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, no és su�cient, ha d’estar en els centres dels 
sió dels anys 30 i de la Segona Guerra Mun- comptes de les companyies i també al centre , va ressaltar que 
dial, mitjançant el qual aquells que els ana- “l’Agenda 2030 marca el camí que hem de de les polítiques públiques”. “La sostenibilitat 
va bé es van comprometre a no deixar seguir en el �utur per avançar cap a un crei- no és un a�egit, és el pilar central”, va recalcar 
enrere ningú”. xement més igualitari, inclusiu, sostenible i Gallach. En aquest sentit, va assegurar que 

respectuós amb la diversitat”. També va a�e- “els avenços tecnològics o�eriran enormes 
El president del Consell General d’Economis- gir que “des del Govern estem tan conven- bene�cis a la societat sempre que s’en�oquin 
tes, , va assegurar que “els eco- çuts que aquest ha de ser el camí que els de manera directa i inequívoca cap al desen-
nomistes som útils quan intervenim en el de- volupament sostenible”. En relació amb els pressupostos de la Generalitat per al 2020 
bat social, transmetent idees i conceptes vincularan, per primera vegada, les prioritats 17 Objectius de Desenvolupament Sosteni-
perquè les persones, empreses i institucions del Govern als objectius del desenvolupa- ble (ODS) aprovats per unanimitat a les Naci-

ment sostenible de l’Agenda 2030”. puguin avaluar amb la màxima certesa quins ons Unides i que tots els països s’han com-
són els seus objectius i mitjans”. Pich va a�egir promès a complir de cara al 2030, Gallach va 
que “els economistes també tenim la respon- Segons Castellanos, “aquesta és la manera a�rmar que són els  del planeta. Tam-
sabilitat d’introduir una cultura econòmica i de garantir que els compromisos del Govern bé va destacar que la nova Comissió Europea 
�nancera al conjunt de la societat a � i e�ecte amb el desenvolupament sostenible van més ha apostat clarament per l’Agenda 2030 i que 
que els nostres governants puguin prendre enllà d’una declaració d’intencions”. També a Espanya es dona una vertical d’acceleració 
mesures poc populars a curt termini”. va a�rmar que “són prioritats que poden ser de la seva implementació. 

conferèn�ia inaugural

cristina 

Galla�h

Albert castellanos  

Valentí Pi�h

to do list

n

Albert castellanos, se�retari general de Valentí Pi�h, president del consell General cristina Galla�h, alta �omissionada per a  

Vi�epresidèn�ia i d’E�onomia i Hisenda. d’E�onomistes. l’Agenda 2030.



En el marc de la 24a Jornada dels Economistes del passat 25 
d’octubre es van organitzar un total de 14 sessions de treball 
relacionades amb el lema de la Jornada dels Economsites o bé 
amb temes d’actualitat

Economia digital 
i sostenibilitat

SeSSió 1

Els impactes fiscals 
del Brexit
Introductor: Francesc Escoda, membre 
del Comitè Permanent de la Comissió 
d’Assessors Fiscals del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Ponents: Xavier Ferrer, economista, 
doctor per la UB, politòleg, president de la 
Comissió d’Economia Internacional i Unió 
Europea del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i president del Consell Català 
del Moviment Europeu.
Jordi-Andreu Solé, cap d’equip 
d’Inspecció de Duanes i Impostos 
Especials de l’AEAT a Catalunya.

Primer torn de sessions
La sessió va comptar amb la participació del 
col·legiat Xavier Ferrer Junque, econo-
mista, doctor per la UB, politòleg, president 
de la Comissió d’Economia Internacional i 
Unió Europea del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i president del Consell Català del 
Moviment Europeu. En la seva exposició va 
comentar que la realitat ens va demostrar 
que les previsions de Cameron de fer un re-
ferèndum per la permanència del Regne Unit 
a la Unió Europea van ser errònies i ens han 
portat a situacions complexes, dins del Reg-
ne Unit i també a la Unió Europea, impensa-
bles només fa cinc anys. I ara ens trobem 
amb un Brexit a punt de produir-se i amb 
multitud d’incògnites que ningú no sap ben 
bé com ha d’afrontar ni les conseqüències 
polítiques, econòmiques i socials que poden 

esdevenir. Així les coses, des del punt de vis-
ta polític, esdevindrà una Unió Europea més 
dèbil perquè haurà perdut la capacitat militar 
d’un Estat molt potent en aquest àmbit.

Des del punt de vista econòmic, es preve-
uen efectes negatius a l’àmbit de la inversió 
i la logística empresarial, i molt importants 
si el resultat és un Brexit sense acord, tenint 
en compte que aquests efectes econòmics 
seran molt més grans per a les empreses i 
ciutadans del RU. Pel que fa a l’aspecte so-
cial, els tres milions d’europeus residents al 
RU i el 1.200.000 britànics que resideixen a 
Estats de la UE veuran afectat el seu esta-
tus, depenent del tipus d’acord que es faci. 
En el marc de Catalunya, 3.000 empreses 
interactuen habitualment amb el RU, fet 

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 9
Sessions de Treball



e s p � c i a l  d i g i t a l  J o r n a � a  � � l s  e c o n o m i s t � s  2 0 1 9  •  2 5

que representa un 5% de les exportacions, 
a més dels 2.100.000 ciutadans britànics 

venen de vacances a Catalunya, tot  que 
plegat ens a�ectarà, i molt més, si no hi ha 
acord. 

La segona ponència de la sessió de treball 
va anar a càrrec de , 
cap d’equip d’Inspecció de Duanes i Im-
postos Especials de l’AEAT a Catalunya, 
que va insistir en el �et que el Brexit impac-
tarà de manera rellevant tant les economies 
de la Unió Europea com les nostres empre-
ses. Tanmateix, l’impacte més gran serà 
per als mateixos britànics, ja que el seu co-
merç amb la Unió és molt superior que no 
pas des de la vessant de la Unió Europea.

Pel que �a a les empreses europees i espa-
nyoles, la incidència del Brexit dependrà, 
lògicament, del grau d’interrelació econò- 
mica que tinguin amb el Regne Unit. règim suspensiu d’aquests impostos i el 

sistema EMCS.
Sigui quin sigui el desenllaç fnal, però, a la 
pràctica només hi ha dues �ormes possibles En cas de moviments de viatgers, el canvi 
que els britànics abandonin Europa: amb un també serà notable:
acord negociat i pactat amb la Unió o de Sotmetiment als controls i �ormalitats en 
�orma abrupta, sense acord, que és el que �rontera propis dels viatgers procedents de 
s’anomena el Brexit dur o salvatge. països tercers, aplicació de la normativa 

sobre control de moviments d’e�ectiu i apli-
En cas de sortida negociada, les conse- cació de normativa molt més restrictiva en 
qüències del Brexit seran les que es deter- cas de viatjar amb animals de companyia.
minin en el mateix acord, tot establint un A canvi, es podran utilitzar, per part de les 
període transitori. persones que no siguin residents del lloc on 

�acin les compres, els sistemes de  
En el cas d’un Brexit sense acord el Regne i de m a la UE., tant al RU co
Unit serà tractat com un tercer país a tots els 
e�ectes, inclosos els duaners i tributaris. I I, en el cas dels impostos directes, ja no 
això, sense que hi hagi cap règim transitori. s’aplicaran als ciutadans residents a la 

Gran Bretanya dos tipus de mesures fscals 
Això voldrà dir que, des de la data de sorti- di�erents: les aprovades de manera excep- La sessió va tenir gran interès i ho va 
da, s’hauran de tractar les operacions amb cional per la mateixa UE per eliminar traves demostrar que s’omplís la sala d’assis-
el RU com a operacions de comerç exterior. a la llibertat d’establiment dins de la UE i les tents. I, a més, va haver-hi ressenyes en 

aprovades de manera unilateral pels Estats di�erents mitjans de comunicació, com ara 
En cas d’intercanvis comercials de merca- membres, en la mesura que, en molts ca- el diari .
deries, això suposarà: sos, igualen la situació dels residents a Es- La valoració d’empreses de base tecnolò-

Aplicació de la normativa duanera: decla- panya amb la dels residents a la UE per gica, és a dir , és un tema nou, com-
racions duaneres, identifcació de l’opera- evitar discriminacions per raons de nacio- plex i polèmic, jaque acostumen a ser empre- 
dor (EORI) , càlcul i pagament de l’aranzel i nalitat o de residència. ses amb pocs actius, equip humà, poca 
altres possibles drets de duanes o que es experiència de gestió, poc fnançament i es 
perceben a la �rontera, etcètera. basen en una idea que moltes vegades man-

E�ectes en l’impost sobre el valor a�egit, ca d’un pla de negoci. No obstant això, les 
ja que les operacions ja no seran intraco- expectatives de retorn de la inversió són altes.
munitàries sinó de règim exterior. En qual- El nivell de risc és molt alt. La majoria d’es-
sevol cas, s’hi hauran d’aplicar les �ormali- tudis indiquen que la mortalitat de les 
tats duaneres.  és del 90% tot i que el nivell de creixe-

En cas de mercaderies subjectes a im- ment és molt alt a les que tenen èxit.
i postos especials (hidrocarburs, alcohols Per seleccionar una inversió en aquest ti-

tabac), el tractament de les operacions pus d’empresa en l’etapa de recerca i desen-
com de règim exterior comportarà que ja no volupament, es poden utilitzar di�erents mè-
es podran declarar i controlar usant l’àgil todes de valoració:   és a 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

tax-free

duty-free

Expansión

start-ups

start-

ups

La mortalitat de les 
‘start-ups’ és del 90%, 

tot i que el creixement 
és molt alt a les que 

tenen èxit

Jordi-Andreu Solé

SeSSió 2

Valoració d’empreses 
de base tecnològica
Introductor: 

Ponents:

Emilio Álvarez, president de 
la Comissió d’Auditors de Comptes del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

 Oriol Amat, vicedegà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, 
vicepresident de l’ACCID i degà i 
catedràtic d’Economia Financera i 
Comptabilitat de la Barcelona School o� 
Management (UPF).
Pol Font, president d’EconomistesBAN i 
Co-Founder & Managing Partner 
d’Addenda Capital, AV, SA.

a) Valor comptable:
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ar un ecosistema digital mòbil, amb una mo-
bilitat definida com a CASE (connectada, 
autònoma, serveis, elèctrica). Per impulsar 
aquest ecosistema que faciliti l’ús del cotxe 
connectat, el vehicle autònom o els serveis de 
transport públic, és imprescindible el desple-
gament del 5G. El 5G no és una tecnologia 
més, és una eina disruptiva que canviarà la 
manera d’organitzar la mobilitat a les ciutats.

Finalment, Albert del Valle, un recent gra-
duat d’Empresa i Tecnologia que va fer el 
Treball de Grau sobre el 5G i que, de ben 
segur, serà un dels líders del desplegament 
del 5G, ens va emfasitzar la importància del 
5G per fomentar plataformes digitals com 
les de Google o Amazon, però aplicades a la 
salut, com poden ser els quiròfans contac-
tats i va poder fer intervencions a distància 
en tenir una latència quasi cero, o bé plata-
formes al sector educatiu.

Tot plegat, apassionant, de tal manera que 
el debat posterior, de molt nivell i interès, va 
reflectir que ens hagués agradat a tots tenir 
més temps per continuar somiant amb un 
futur que ja és aquí.

SeSSió 4

Gestió empresarial 
integral en temps real
President: Josep Bagué, senior advisor 
de Suez.
Introductor: Josep Rof, assessor en IT i 
millores de negoci basats en Innovació i 
Tecnologia-Innovement.
Ponents: Jaume Hugas, professor titular 

dir, actiu menys passiu. El factor clau és la fi-
abilitat dels comptes. b) Valor de cost: es pot 
valorar l’empresa a partir dels costos que hi 
hagi hagut fins aquest moment, incloent-hi 
una retribució dels emprenedors. c) Mètode 
venture capital: aquest mètode és útil per als 
emprenedors de les start-ups. Valor final de la 
start-up/rendibilitat objectiva. En el venture 
capital la rendibilitat objectiva és molt elevada, 
ja que, com que la majoria d’inversions fra-
cassen, es tracta de rendibilitzar amb una 
taxa d’èxit reduïda tota la inversió efectuada 
en diferents start-ups.
• Els mètodes de valoració anteriors varien si 
es troben en una etapa d’inici d’operacions, 
increment de clients i vendes, etapa de con-
secució de l’EBITDA positiu o en l’etapa de 
consecució dels primers beneficis.
• També es va destacar durant la sessió 
l’aportació extrafinancera de l’smart mo-
ney: a) assessorament estratègic del pla de 
negoci; b) coneixements i experiència en 
gestió operativa, financera, legal i fiscal; c) 
relació de contactes; d) atracció de talent 
des de RH fins a nous socis; e) exigència de 
supervisió i reporting de seguiment, cosa 
que contribueix a un rigor professional més 
alt en l’execució de projecte; f) credibilitat 
del projecte, i g) atracció de nous inversors.
•Al final de la sessió van quedar molts dubtes. 
És una oportunitat de negoci? És factible la 
inversió? És invertible?

SeSSió 3

Revolució del 5G
President: Joan Manel Espejo, director de 
Tecnologia i Sistemes de Saba.
Introductor: Ramon Salabert, economista 
i conseller assessor de SII Concatel.
Ponents: Mercedes Fernández, gerent 
d’Innovació de Telefónica España.
César de Marco, responsable de 5G 
Connected Car de SEAT.
Albert del Valle, graduat d’Empresa i 
Tecnologia. Treball Final de Grau sobre 
5G. Oportunitat de negocis i serveis.

En el marc de les XXIV Jornada dels Econo-
mistes 2019, es va considerar oportú tractar 
amb profunditat la imminent revolució que 
suposarà la progressiva implementació del 
5G a la nostra societat. 

Estem assistint a una etapa de permanent 
transformació digital i a ritmes molt ràpids, 
només cal recordar que ara fa set anys de la 
irrupció del primer mòbil 4G, i ja estem parlant 
del 5G. Els aspectes més ressenyables que 

incorpora són l’augment de la velocitat, (po-
drem descarregar una pel·lícula 3D en sis 
segons) i la latència (el temps de resposta a 
qualsevol ordre es farà amb un mil·lisegon). I 
obre les portes a multitud de serveis derivats 
de l’augment de la connectivitat, l’Internet de 
les coses, si tenim en compte que s’estima 
que l’any 2025 hi haurà més de 50.000 mio 
d’aparells connectats.

Per parlar de tot plegat vam tenir un panel de 
ponents extraordinaris, així, Mercedes Fer-
nández, gerent d’Innovació de Telefónica 
España, ens va apassionar amb la seva inter-
venció quan ens explicava que el 5G perme-
trà desplegar serveis de manera massiva i 
serà molt rellevant en la interacció entre ma-
quines i dispositius. Encara que abans cal 
reconfigurar l’espai radioelèctric (les freqüèn-
cies que caldrà subhastar) per pogué utilitzar 
pel 5G.

El ritme de desplegament serà selectiu i pro-
gressiu, adequat a les necessitats dels nego-
cis que es vagin configurant amb aquesta 
tecnologia, de manera que el volum d’inversi-
ons que es requereixen per part dels opera-
dors pugui garantir retorns acceptables.

Actualment s’estan fent pilots a la Indústria 4.0 
en llocs com Navantia, SEAT Indústria o ADIF, 
també hi ha aplicacions en realitat augmenta-
da i intel·ligència artificial en el sector turístic, a 
més d’experiències en el sector salut.

Per la seva banda, Cèsar de Marco, respon-
sable de 5G Connected Car de SEAT, ens 
indica que, en el futur, el 65% de la població 
mundial serà urbana, per tant les exigències 
per millorar i facilitar una mobilitat eficient i 
sostenible són màximes. Cal treballar per cre-
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La IA f a que avancem 
cap a la intel·ligència 

col·laborativa i que 
es puguin repensar o 

crear models de negoci 

En aquesta sessió, presidida per 

 i coordinada per , vam tenir 

tres con�erenciants. Jaume Hugas ens va 

parlar de la 

n Reixach, d’; Joa

 i Antoni Díaz, sobre 

.

Per a , l’adveniment de la Indús- Un altre concepte és el creixent ús del bessó tenir plantes resistents a plagues, l’ús de 

tria 4.0 suposarà un canvi gegantí i ràpid. En digital ( ), que permet �er simulacions biosensors o de nanomaterials per �er trac-

aquest entorn, la indústria avançada ja està abans d’haver-hi res �ísic. Així mateix, l’ús de la taments ftosanitaris.

treballant en un model d’integració, tant vertical IA �a que avancem cap a la intel·ligència col-

com horitzontal, pràcticament en temps real. laborativa i que es puguin repensar o crear Recordant els eixos d’aquestes jornades, 

Així mateix, tecnologies que han madurat com models de negoci: des de �abricació fns a co- , hi ha una 

la IA o el , que no eren al model d’In- merç i sanitat. I per acabar, responent a una de creixent digitalització en tots els sectors, tant 

dústria 4.0, són utilitzades per les empreses les preguntes prèvies a la sessió sobre la velo- en la indústria com en el comerç i també a 

més avançades. Aquestes eines, juntament citat i radicalitat dels canvis, va posar com l’agricultura. Aquesta digitalització implica 

amb el proper desplegament de la 5G, �aran exemple l’adveniment de l’automoció als EUA, trans�ormacions, moltes radicals, en la ma-

que també apareguin nous models de negoci. on en només 13 anys (1900-1913) el cavall va joria de sectors. I la digitalització també és 

quedar completament substituït per l’automò- crítica per a la sostenibilitat: menys ús d’ai-

Un altre aspecte que va destacar és la impres- bil, que generava nous sectors derivats (petro- gua en l’agricultura, menys ús de materials i 

sió 3D, que ja serveix també per a sèries peti- li, construcció de carreteres, tallers, etcètera). la gestió integral del reciclatge en la indústria 

tes. Però si a�egim el disseny generatiu a la   o l’optimització del transport en el comerç.

impressió 3D, es pode  ens va parlar de les eines de  n �er nous productes 

que seria impossible �er-los amb les tecnolo- gestió en temps real de les quals avui dia po-

gies productives clàssiques. den disposar les pimes comercials. Va �er es-

pecial èm�asi en el comerç al detall �armacèu-

tic, que ha so�ert un canvi de paradigma. El 

negoci ja no és despatxar receptes. Eines 

com la gestió en temps real, la geolocalització 

juntament amb l’ús de targetes de fdelitat pot 

ajudar el petit comerç a di�erenciar-se i com-

petir amb els gegants del comerç.

I aquest nou �utur digital necessita gent pre-

parada per a aquests nous entorns. I per �or-

mar-los va explicar casos de noves eines, 

com ara els jocs de rol sense atzar, que per-

meten �omentar i seguir en temps real les 

competències dels alumes en coneixement 

econòmic i cultura emprenedora. 

Finalment,  va explicar les 

creixents necessitats d’aigua en el món 

actual, sobretot derivat de les necessitats 

creixents per a l’alimentació. Com que l’ai-

gua és un bé escàs i, a més, només un 3% 

de l’aigua és dolça, s’ha optimitzar el seu 

ús. En aquest sentit , podríem parlar d’Agri-

cultura 4.0. Així, avui dia, ja es �an servir 

eines predictives basades en , 

sensòrica i robòtica per a la presa de deci-

sions, eines com el  per a la tra-

çabilitat en temps real, ’l edició genètica per 

Indústria 4.0 i nous models de 

negoci Innovació en el co-

merç i la formació, Agri-

cultura i tecnologia

digital twin

Economia digital i sostenibilitat

blockchain

big data

blockchain

Josep Ba-

gué Josep Rof

Jaume Hugas

Joan Reixach

Antoni Díaz

d’Operacions, Innovació i Data Sciences 

d’ESADE Business School.

Joan Reixach, soci �undador de Kidnelis i 

director d’Expansió del Grup Busquets.

Antoni Díaz, director general de Suez-

Agriculture Iberia.

 Manuel Tresánchez, director 

general adjunt i director de Marketing & 

Business Trans�ormation de Banc Sabadell.

 Antoni Garrell, enginyer 

industrial, especialista en gestió i en 

economia del coneixement, i director de la 

Fundació per l’ESDI.

Alberto San�eliu, director de la 

Unitat d’Excel·lència Maria de Maeztu de l’IRI, 

Institut de Robòtica i In�ormàtica Industrial.

Rosa Orriols, directora de Seguretat 

Sanitària en Higiene Laboral a l’Hospital 

Universitari de Bellvitge i membre de la 

Direcció de la Comissió Internacional de 

Salut Laboral (ICOH).

Mateo Valero, director del Centre de 

Supercomputació de Barcelona (Marenos-

trum, supercomputació).

SeSSió 5

Intel·ligència 
artifcial, 
supercomputació 
i nous perfls 
pro�essionals 
a l’empresa

President:

Introductor:

Ponents: 



Quan s’analitza la ciutat des de l’òptica del  

metabolisme urbà (Cli�t et al., 2015), ente-

nent aquest darrer com la visió orgànica de 

conjunt de la ciutat on es consideren els 

seus consums i recursos necessaris, un 

dels elements cabdals és la mobilitat, pel 

consum energètic i en les emissions que 

comporta. 

En les dècades anteriors s’han produït uns 

creixements rellevants de la mobilitat i les Aquest repte cal situar-lo en un moment 

perspectives de �utur marquen una tendèn- on estan tenint lloc dues trans�ormaci-

cia continuista. Això planteja un canvi pro- ons: una transició del model energèt ic 

�und en la manera de moure’ns, que per- vers una dependència més baixa dels 

meti comptabilitzar l’augment de la combustibles �òssils i un gran impuls de 

mobilitat, positivament correlacionada amb les noves tecnologies de la comunicació 

el creixement econòmic, amb una conten- i la in�ormació. 

ció, si no reducció, de les externalitats ne-

gatives vinculades a la mobilitat (pol·lució, Precisament en aquest marc de canvis, una 

congestió, etcètera) . de les múltiples respostes al repte de la mo- 

bilitat s’està produint a l’entorn del concep-

te de mobilitat com un servei (més conegut 

amb el nom anglès de , 

Les previsions indiquen un creixement cons- MaaS). Aquest el podem defnir com “un 

tant de la població mundial i que aquesta es sistema en el qual una empresa o�ereix un 

concentrarà a les ciutats (el 2015 el 70% de ampli espectre de serveis de mobilitat als 

la població vivia en elles, segons l’ONU). Es clients a partir de l’o�erta existent” (Heikkila, 

planteja, doncs, la necessitat de garantir un 2014). De �et, és una evolució natural del 

creixement de població amb unes mínimes  servei actual de di�erents operadors de 

condicions de qualitat de vida. transport públic d’o�erir una tari�a integrada 

o un sistema de pagament integrat. El pas 

subsegüent és integrar a aquest sistema 

serveis de mobilitat proveïts per operadors 

privats (taxis, , etcètera) i que 

complementin l’o�erta de transport públic 

o�erint serveis de darrera milla. 

De manera natural, dins del concepte 

MaaS s’integren altres tendències de la 

mobilitat urbana, com és l’electromobilitat 

(si bé les vendes dels vehicles elèctrics han 

SeSSió 6

El nou paradigma  
de la mobilitat com a 
servei

President:

Introductor: 

Ponents:

 Josep Aragonés, director 

general de Wolters Kluwer.

Sergi Saurí, economista, 

director del CENIT.

 Roger Boada, business 

development / Start-up & tech / Strategy 

& Coperations Consultant / MBA IESE.

Víctor València, CEO i co�undador d’UFO.

Damián Martín, director de Rental 

Business de Cooltra.

Joan Viaplana, director d’Integració,  

Projectes i Mobilitat de Saba.

Anna Xicoy, sotsdirectora general 

d’Operacions de BSM.

mobility as a service

carsharing

Hi ha reptes a resoldre, 
com la regulació 

dels nous serveis de 
mobilitat i el paper de 

les administracions

Una de les múltiples 
respostes al repte de 

la mobilitat s ’està 
produint a l’entorn del 

concepte MaaS
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augmentat els darrers anys, les ràtios enca-
ra són modestes) i la mobilitat compartida, 
com el carsharing i el bikesharing. 

A la sessió de la jornada vam tenir l’oportu-
nitat de conèixer de primera mà dues ves-
sants d’aquestes tendències: l’experiència 
d’empreses de mobilitat compartida en 
motocicletes i cotxes i el valor afegit que 
poden oferir els aparcaments en aquests 
nous serveis de mobilitat més enllà de l’es-
tacionament dels vehicles (punts de recàr-
rega elèctrica, estacionament de vehicles 
compartits, etcètera). 

Si bé en les intervencions es va posar de 
manifest la proliferació dels servies de mo-
bilitat compartida els darrers anys (els per-
fils són encara joves, però amb tendència 
a una franja d’edat més alta) i la necessitat 
de millorar l’oferta de serveis de valor afegit 
als aparcaments, encara hi ha reptes im-
portants que cal resoldre, com la regulació 
d’aquests nous serveis i el paper de les ad-
ministracions públiques, així com els mo-
dels de negoci vinculats a la mobilitat com-
partida. Així mateix, cal tenir en compte 
que en última instància un futur model de 
mobilitat sostenible no es pot basar tan 
sols en aquest tipus de solucions, atès que 
cobreixen un segment concret de les ne-
cessitats, especialment en la mobilitat ur-
bana i no interurbana. 

SeSSió 7

Transformació digital 
i educació superior
President: Enric Fernández, economista 
en cap de CaixaBank.
Introductor: Javier Asenjo, vicepresident 
de la Comissió de Docents i Investigadors 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Ponents: María Jesús Martínez, directora 
dels estudis d’Economia i Empresa de la 
Universitat Oberta de Catalunya.
Giuseppe Auricchio, director executiu de 
la Learning and Innovation Unit d’IESE.
Genís Roca, president de Roca Salvatella.
Iván Bofarull, director de Global Insights 
and Strategic Initiatives d’ESADE.

Enfocaments variats i complementaris: 
una universitat on-line, dues escoles de 
negocis globals i un especialista en l’àrea 
d’innovació, un docent investigador i un alt 
directiu del sector financer.

Algunes idees força del panel:

Enric Fernàndez (CaixaBank) 
Els nous escenaris requereixen noves ma-
neres d’aprendre i noves competències 
professionals transversals per millorar 
l’eficiència i els coneixements.

María Jesús Martínez (UOC) 
Creix l’e-learning pels avantatges d’esca-
la, no obstant això apareixen nous reptes 
com la personalització mitjançant la IA, la 
certificació amb blockchain i l’aprenentat-
ge en xarxa.

Giuseppe Auricchio (IESE) 
Aprendre és un viatge amb multitud de mi-
croexperiències a totes hores, a tot arreu i 
amb tot tipus de formats.

Les institucions hauran de desenvolupar un 
nou model: una nova relació amb les perso-
nes usuàries, l’aparició d’una nova figura 
d’acompanyament (assessor personal 
d’aprenentatge), nous formats (augmentar 
la cartera educativa), pay per use, noves mè-
triques (traçabilitat), contractes a partir de 
resultats obtinguts... Els centres formatius 
seran facilitadors de la curiositat permanent.

Genís Roca (Roca Salvatella)
La digitalització en molts casos és una excusa 
o comodí per justificar els canvis: culturals, de 
plans, sistèmics, de reenginyeria, etcètera. 

La universitat és un sector regulat i sobre-
protegit mitjançant l’exclusiva de la certifica-
ció. Desaprofiten recursos: quin sentit té que 
les dotze universitats públiques catalanes tin-
guin cadascuna una secretaria tècnica, una 
unitat de màrqueting i que estiguin duplica-
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des, triplicades o quadruplicades geogràfica-
ment? No seria probablement millor compar-
tir-les amb mitjans digitals? I aprofitar les 
millores logístiques per desenvolupar un 
mapa multicampus, sense duplicitats (per 
exemple, Girona: turisme, Tarragona: químic, 
Lleida: agroalimentari, Barcelona: serveis)? 

Les universitats han de passar d’una cultura 
del producte a una altra de servei. Deixar 
d’estar centrades en si mateixes (i en el seu 
catàleg) i passar a centrar-se en els usuaris. 
En aquest cas, podran sorgir oportunitats 
per a proveïdors de servei i es produiran fu-
sions per construir marques globals, que 
incrementin el volum i donin serveis d’alt va-
lor afegit. El digital té tendència a utilitzar una 
dada en temps real per personalitzar i esca-
lar. Per tant, tendeix a proliferar en mercats 
molt fragmentats i poc regulats.

Variables Passat Present i futur

K (knowledge): Estoc, capsa que cal emplenar Flux
Coneixement

UX (user experience): Cafè per a tothom Personalització
experiència d’usuari

V (validation): certificació Títol per a tota la vida Certificacions descentralitzades
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Ivan Bofarull (ESADE):
Fórmula: (K+UX)V 

Exemples disruptius:
• El Netflix de l’educació: 
https://www.masterclass.com/
• Minerva, una universitat creada de zero 
com una start-up: 
https://www.minerva.kgi.edu/
Creixeran els entorns personals d’aprenen-
tatge virtuals (personal learning cloud). El 
valor de la certificació tendirà a disminuir en 
un aprenentatge postinstitucional. Els cen-

tres seran curadors d’experiències i acom-
panyaran en el viatge d’aprenentatge.

Javier Asenjo (CEC, IQS)
Com apunta Alfons Cornella (Infonomia), 
en processos automàtics, no podem com-
petir amb les màquines. Per tant, les per-
sones haurem de desenvolupar les com-
petències que ens fan més humanes, com 
ara creativitat, sensibilitat, empatia, llibertat 
d’elecció... D’aquesta manera, en combi-
nar-nos amb les màquines (robots, ordina-
dors, sensors...), obtindrem una combina-
ció guanyadora: “humans x màquines”. 
Per això es necessita una bona educació 
que ens permeti adaptar-nos a les noves 
complexitats.

Les universitats han de 
deixar d’estar centrades 

en si mateixes (i en el 
seu catàleg) i passar a 

centrar-se en els usuaris

https://www.masterclass.com/
https://www.minerva.kgi.edu/
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Cal destacar un canvi 
en la concepció actual 

de l’administrador 
concursal, j a que podrà 
ser designat per un jutge

SeSSió 1

El nou marc europeu 
sobre la 
reestructuració 
preventiva
President: 

Introductor:

Ponents:

Al�red Albiol, president 
d’EC-CGE.

 Rodrigo Cabedo, membre 
del Comitè Permanent de la Comissió de 
Mercantil, Concursal i Experts Judicials 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

 Tomàs Nart, advocat associat 
de l’Àrea de Dret Concursal de Rousaud 
Costas Duran.
Xavier Domènech, economista.

“El nou marc europeu sobre la rees-

tructuració preventiva, exoneració de 

deutes i inhabilitacions, i sobre mesu-

res per augmentar l’efciència dels 

procediments de reestructuració, in-

solvència i exoneració de deutes”

Plans de reestructuració.

Protecció del fnançament. 

Suspensió de les execucions sin-

gulars

Alertes primerenques

Exoneració dels deutes i les inhabi-

litacions.

Marcs de reestructuració preventi-

va.

Al darrer XV Fòrum Concursal del Col·legi plantació de plans de viabilitat elaborats per Els creditors i els representants dels tre-
d’Economistes de Catalunya es va abordar experts economistes s’aplicaran marcs de balladors mitjançant prèvia petició po-
el contingut de la Directiva europea de la in- reestructuració preventiva per evitar el tan- dran conèixer el contingut del marc de 
solvència (UE) 2019/1023, de 20 de juny de cament, la liquidació i l’extinció de llocs de reestructuració.
2019. A partir d’aquesta data cada país treball. En relació amb els expedients de  El procés 
membre té un termini de dos anys per adop- segona oportunitat, la directiva redueix el d’adopció de les condicions per a la seva 
tar la directiva, publicar-la i complir amb el termini de la condonació dels deutes res- ratifcació per part de l’autoritat judicial o 
que s’hi estableix, de manera que l’han de pecte dels actuals cinc anys fns a tres, amb administrativa i la possibilitat de convertir-
transposar en el seu ordenament jurídic, si la qual cosa a�avoreix la creació de nous se en vinculant per als creditors dissidents.
bé té un caràcter de mínims adaptables. llocs de treball i la integració en l’activitat Tant el nou 
Aquest termini pot prorrogar-se un any més econòmica d’aquells empresaris amb pro- com el provisional, així com les operacions 
per a tots aquells Estats membres que tin- jectes �allits. Amb tot, com a aspecte nega- relacionades amb la reestructuració, no 
guin difcultats fns al 17 de gener de 2021. tiu es va destacar la �alta de desenvolupa- poden ser nuls o anul·lables en una poste-

ment en la directiva d’un capítol específc rior insolvència. Estaran exempts de res-
La directiva re�orça la intervenció dels eco- dedicat a les pimes i a les microempreses. ponsabilitat civil, administrativa i penal els 
nomistes en tant que considera els meca- prestataris del nou fnançament. 
nismes de l’alerta primerenca de la insol- Cal destacar un canvi en la concepció ac-
vència basada en la reestructuració tual de l’administrador concursal, ja que . Amb la � inalitat de �acilitar i a�a-
d’aquelles co pa y es econòmicament m n i vorir les negociacions d’un pla de rees-podrà ser designat per un jutge o bé per una  
no efcients. Mitjançant el disseny i la im- autoritat administrativa. tructuració amb una durada màxima de 

quatre mesos. Ampliable a dotze mesos 
Altres consideracions: mitjançant autorització judicial o admi-

. El deutor dis- nistrativa a petició del deutor, d’un credi-
posarà d’eines encaminades a detectar tor o, si escau, d’un administrador en 
situacions d’insolvència imminent per a la matèria de reestructuració.
reestructuració de la companyia o la seva 
continuïtat.  Els empresaris (se n’exclouen 

les persones �ísiques no empresàries con- 
 S’organitzen amb l’objectiu d’evitar la sumidores) endeutats tindran accés com a 

insolvència i garantir la viabilitat, la protec- mínim a un procediment, sempre que com-
ció del lloc de treball i l’activitat empresarial. pleixi les condicions establertes aconse-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Segon torn de sessions



3 2  •  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 9

guiran l’exoneració de la totalitat dels seus 
deutes en un termini no superior a tres 
anys. Quan l’empresari insolvent hagi ac-
tuat de mala fe o de manera deshonesta 
segons la normativa de cada Estat mem-
bre aquests podran determinar limitacions 
a la plena exoneració o períodes més llargs 
d’inhabilitació. 
-------------------

SeSSió 2

Esports i e-sports, 
5G i la immersió en 
la realitat virtual
President: Ramon Agenjo, patró-director 
de la Fundació Damm.
Introductor: Jaume Vilà, economista, 
membre del Comitè Permanent de la 
Comissió d’Economia i Finances de 
l’Esport del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i soci gerent de Wealia Mana-
gement, SLU.
Ponents: Francisco Asensi, Head of 
eSports & Digital Business, DeAPlaneta.
Ander Pérez, responsable de Patrocinis + 
eSports de Telefónica.
Sergi Mesonero, VP Corporate, Regula-
tory and Institutional Relationships a LVP 
– Lliga de Videojocs Professional.
Fernando Piquer, founder & CEO de 
Movistar Rider Esports.
Jordi Moix, vicepresident i responsable de 
l’Espai Barça del FC Barcelona.

el públic assistent van llançar diverses pregun-
tes als ponents, que van anar responent, tot 
s’ha de dir, de manera didàctica i entenedora.

De totes les intervencions fetes, es poden 
destacar diverses conclusions:
• Gràcies a la tecnologia 5G es veuran 
molts canvis, sobretot en la forma de viure 
l’experiència, tant de l’assistència als es-
deveniments esportius com, sobretot, en 
la retransmissió i seguiment dels especta-
cles esportius, cosa que permetrà a l’usu-
ari interactuar de manera directa i personal 
en el mateix espectacle.
• La tecnologia està creant nous nínxols de 
negoci, en els quals moltes empreses ja s’hi 
estan fixant i posicionant per aconseguir una 
situació que els permeti sortir amb avantat-
ge a l’hora de generar beneficis, però en els 
quals ningú no té clar quins seran els que 
acabaran despuntant ni els que més opor-
tunitats clares de negoci generaran, per la 
qual cosa cal prendre iniciatives arriscades.
• La incorporació dels nadius digitals o gene-
ració Z al mercat de treball, i per tant a l’obten-
ció de renda, farà variar els hàbits de consum 
cap a noves formes d’oci més tecnològic, en  
què estan competint tots els actors, ja sigui 
modernitzant estadis, com el cas del Barça, 
com creant nous mitjans de continguts com és 
el cas de Telefónica o DeAPlaneta.

Per tant, queda clar que encara s’haurà de 
parlar molt sobre el tema i és possible que, 
en un futur no tan llunyà, alguns dels actu-
als actors principals en el sector de l’esport 
es vegin substituïts per d’altres que estan 
emergent en aquests moments o que fins i 
tot encara estan per néixer.

Per primera vegada la Comissió d’Econo-
mia i Finances de l’Esport ha participat en 
la Jornada dels Economistes amb l’organit-
zació d’una sessió temàtica. La sessió en 
concret es va anomenar Esports, ‘e-
sports’, 5G i la immersió en la realitat virtual.

Amb aquesta sessió es va voler fer una mi-
rada al futur dels esports. Veure com les no-
ves tecnologies fan aparèixer nous models 
de negoci en les entitats que practiquen es-
ports tradicionals, com permeten l’aparició i 
evolució dels anomenats esports electrò-
nics i com, per una banda, generadors i dis-
tribuïdors de continguts i, per l’altra, regula-
dors es posicionen i busquen estratègies 
per millorar o no perdre posicions en un pas-
tís que cada vegada genera més ingressos.

Així es va comptar, per la banda de les en-
titats que practiquen esports, amb dues de 
les més importants a escala mundial en el 
seu sector, com és el FC Club Barcelona en 
els d’esports tradicionals i Movistar Riders 
per part dels esports electrònics. 

Per la banda dels creadors i distribuïdors de 
continguts es va comptar amb la presència 
de dos monstres del sector, com són Tele-
fònica i DeAPlaneta

Finalment, per la banda dels reguladors es 
va comptar amb la presencia de la Lliga de 
Videojocs Professional, que és un dels or-
ganitzadors de lligues d’esports electrònics 
més importants d’àmbit europeu.

La sessió es va organitzar en format de taula 
rodona, on tant el presentador de la taula com 
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SeSSió 3

Gènere i 
transformació digital
Presidenta: M.ª Ángeles Tejada, directora 
general de Public Affairs de Randstad.
Introductora: Ariadna Suñol, economis-
ta, presidenta de la Comissió d’Organitza-
ció i Sistemes d’Informació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i partner 
d’AFINIOS.
Ponents: Joana Barbany, directora 
general de Societat Digital del Departa-
ment de Polítiques Digitals i Administració 
Pública de la Generalitat de Catalunya.
Cèlia Hil, consultora i conferenciant en 
Feina i Recursos Humans 2.0, Linkedln i 
Marca Personal. Posant en valor el talent 
sènior des de Talento Cooldys.
Núria Salán, presidenta de la Societat 
Catalana de Tecnologia i sotsdirectora de 
Promoció Institucional i Estudiantat de 
l’ESEIAAT.
Selva Orejón, especialista en ciberrecerca 
i protecció de la identitat digital.
Ponent-moderador: Lluís Juncà, 
director general de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació de la Generalitat 
de Catalunya.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ad-
met que el percentatge de dones col-
legiades és encara baix, però detecta un 
canvi en aquesta tendència que està pre-
parat per potenciar. És un fet evident que 
encara avui les xifres posen de manifest les 
desigualtats existents entre homes i dones 
en l’àmbit laboral. Si concretem encara una 
mica més, pel que fa als comitès de direcció 
d’empreses encara el tant per cent de pre-
sència femenina en els òrgans de direcció 
de les empreses és mínima i es redueix a 
responsabilitats en l’àmbit dels recursos 
humans. 

Quan es tracta de transformació digital 
s’ha posat de manifest que en el moment 
en què els projectes que es duen a terme 
tant en els àmbits empresarials com en els 
acadèmics són duts a termes per equips 
en què el talent es combina independent-
ment del gènere, el resultat és molt més 
brillant, ja que es permet aglomerar les 
diferents aproximacions al treball que 
aporta cada una de les personalitats i té 
com a benefici addicional que la dona que 
en forma part no se sent aliena al treball 
que es realitza.

alment és on més se socialitza, convertint-se 
per tant en el principal motor del canvi en la 
igualtat. Sens dubte s’ha de fomentar la di-
versitat en l’àmbit empresarial, però al ma-
teix temps s’ha de poder gestionar aquest 
canvi de manera eficaç per tal que esdevin-
gui un èxit. En ocasions la conciliació es con-
verteix en un obstacle en el desenvolupa-
ment professional de la dona, i aquest fet es 
pot transformar també des de l’empresa.

Per últim, i per tal de donar un missatge po-
sitiu, el canvi de tendència que ja s’ha posat 
de manifest és molt evident en les noves ge-
neracions que s’incorporen ja al mercat la-
boral, que ja no comprenen ni admeten se-
gons quines discriminacions, no només 
relacionades amb el gènere, sinó de qualse-
vol altre tipus. A més, d’aquí a només dos 
anys, caldran a Espanya 1,2 milions de per-
sones en professions STEM (pel seu acrò-
nim en anglès science, technology, engi-
neering and mathematics) i actualment hi ha 
només 55.000 estudiants en aquestes car-
reres majoritàriament d’homes, per tant po-
tenciar la presència de la dona en aquestes 
professions clarament de futur és una ne-
cessitat evident. 

Les noves generacions 
que s’incorporen al 

mercat ja no comprenen 
ni admeten segons 

quines discriminacions

Per tal que aquesta tendència es consolidi 
per arribar als objectius de paritat desitja-
bles en qualsevol dels entorns que formen 
part de l’economia, es posa de manifest  
la necessitat d’actuar en els àmbits se-
güents:
• Cal un canvi de paradigma en la societat 
que permeti que els estereotips de la per-
sonalitat femenina s’eliminin com a element 
valoratiu, impulsant així sistemes de cor-
responsabilitat familiar per tal que la priorit-
zació necessària de determinats aspectes 
de la vida de les dones deixi de ser un obs-
tacle per impulsar les seves carreres pro-
fessionals.
• L’educació ha de ser el gran impulsor 
d’aquest canvi de mentalitat, modificant de 
manera significativa els models que es do-
nen als infants, de manera que no existeixin 
carreres professionals típicament femenines 
o masculines.
• Augmentar la visibilització de la presència 
de les dones en l’àmbit laboral que permeti 
normalitzar la presència femenina en tots els 
terrenys possibles, tant en els òrgans de di-
recció d’empreses com en la seva presència 
en l’esfera política, com òbviament en el 
camp científic i tecnològic.
• La digitalització pot ser una eina per acos-
tar el coneixement a les dones, que ajudi a 
trencar barreres de gènere, d’edat, d’estrat 
social i de localització. És, per tant, una opor-
tunitat per tal d’aconseguir que moltes do-
nes aconsegueixin estar plenament forma-
des en qualsevol de les capacitats que triïn 
en la seva trajectòria professional.
• El paper de les empreses com a transmis-
sores de valors és fonamental, ja que actu-
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de la Comissió d’Economia del Coneixe- micropimes i empreses quant a digitalitza-

ment i Innovació del CEC. ció i creixement del sector TIC.

El plantejament era apro�undir en temes  ha introduït la trans�ormació di-

claus vinculats a la trans�ormació digital en gital juntament amb el replantejament del rol 

sectors estratègics on el sector públic és de l’escola i dels mestres, associat als can-

rellevant, com és l’Administració pública vis d’entorn de la vida quotidiana. També el 

—com a organisme gestor i com a impulsor propòsit de creixement personal i pro�essi-

de polítiques empresarials—, el sector salut onal, i l’oportunitat de desenvolupar perso-

i el sector educació. nes crítiques, amb criteri propi, i responsa-

bles socialment. La tecnologia com a motor 

 ha exposat l’increment sig- de canvi l’ha vinculat amb valors clau, com 

nifcatiu de tramitacions i reducció de pre- és el respecte entre alumnes, l’autoritat dels 

sentacions en paper al món local i ha plante- educadors i la responsabilitat social. Ha in-

jat el gran repte que la trans�ormació digital troduït l’evolució de nadius digitals a usuaris 

esdevingui motor de canvi cultural i de la �or- digitals i creadors digitals en un marc de da-

ma de treball a l’Administració, més enllà de des obertes. Finalment també ha presentat 

la digitalització dels serveis a la ciutadania. El un model de maduresa digital per a les es-

desenvolupament l’ha en�ocat integrant coles amb exemples d’avaluacions reals.

quatre àmbits: persones, processos, dades 

i tecnologia, que s’entrecreuen a partir de   ha explicat 

nous models de relació, de gestió i d’innova- l’evolució de la trans�ormació de la digitalit-

ció tecnològica. També integrant el treball zació al sector salut, partint de la mateixa 

virtual i presencial, amb noves metodologies digitalització dels proveïdors, serveis digi-

i lideratge directiu. Finalment ha compartit tals (consultes, història mèdica, etcètera) i 

projectes en els di�erents àmbits comentats. la interoperabilitat. També ha compartit les 

principals barreres en la trans�ormació digi-

, que ha substituït Daniel Mar- tal, com són els aspectes reguladors, des-

La sessió ha comptat amb les ponències co, ha plantejat el benefci de les tecnologies coneixement dels benefcis i avantatges de 

d’Ester Manzano, directora d’Administració digitals i intel·ligents a escala de país, expo- la digitalització, manca de visió estratègica 

Digital de la Generalitat de Catalunya; Joan sant els set objectius de l’estratègia Smart- en l’àmbit directiu, manca de talent i com-

Duran, coordinador del Programa de Ciutats Catalonia, que a�ecta l’economia digital a petències digitals, etcètera. Finalment ha 

i Territoris Intel·ligents a la Secretaria de Po- escala normativa, de col·laboració entre ad- comentat els reptes de �utur, centrats en 

lítiques Digitals de la Generalitat; Coral Regi, ministracions en iniciatives  a escala l’experiència de client, efciència de proces-

directora de l’Escola Virolai, i Francesc Gar- de ciutats i territoris, els entorns empresari- sos i organitzacions més àgils, amb teleser-

cia Cuyàs, adjunt a la Direcció Mèdica de als digitals i intel·ligents ( veis i serveis personalitzats. També ha pre-, IoT, IA, 5G, 

l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, etcètera) i el Govern Obert, entre d’altres. sentat el projecte CORTEX, on la IA en 

amb la presidència de , respon- Ho ha concretat en iniciatives, esdeveni- temps real pot aportar importants �acilitats 

sable de despatxos pro�essionals a SAGE, i ments, empreses i entitats involucrades. per �acilitar i millorar les decisions a escala 

la moderació de , vicepresident Finalment també ha presentat la situació de mèdica, de pla nifcació i gestió.

Coral Regi

Ester Manzano

Francesc Garcia-Cuyàs

Joan Duran

Marc Rius

Jordi Martí

smart

big data

SeSSió 4

Transformació 
digital a Catalunya: 
visió i reptes 
en sectors claus

President:

Introductor: 

Ponents:

 Marc Rius, Senior Sales 

Manager-Accountants de SAGE.

Jordi Martí, vicepresident de 

la Comissió d’Economia del Coneixement 

i Innovació del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya.

 Ester Manzano, directora 

d’Administració Digital de la Generalitat de 

Catalunya.

Joan Duran, coordinador de projectes de 

Ciutats i Territoris Intel·ligents a la Secreta-

ria de Polítiques Digitals i Administració 

Pública de la Generalitat de Catalunya.

Coral Regí, directora de l’Escola Virolai.

Francesc Garcia, adjunt a la Direcció 

Mèdica de l’Hospital Sant Joan de Déu  

de Barcelona.
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La sessió s’havia plantejat per tenir una tes i pro�essionals és acompanyar, assesso-

aproximació a la trans�ormació digital en rar els nostres clients (empreses, 

aquests sectors estratègics, revisant la situ- emprenedors, administracions...) i per tant és 

ació actual, principals reptes i barreres, així imprescindible el conèixer i comprendre, no 

com el valor per als usuaris i organitzacions.  tant de manera tècnica sinó pràctica, totes les 

Quant a les microempreses ha estat desta- possibilitats que o�ereix aquesta trans�orma-

cable la in�ormació de millora en digitalitza- ció que “la cadena de blocs” està provocant 

ció, també en empreses creades i ocupació en di�erents sectors econòmics com el 

al sector TIC, com exposava Duran. , empreses logístiques, entitats �nance-
res, companyies asseguradores, sector sani-

En l’àmbit institucional cal destacar el gran tari, energètic, telecomunicacions, etcètera. 

repte, amb plans i projectes especí�cs, de 
trans�ormar l’Administració, que tradicio- La jornada estava estructurada en tres 

nalment ha estat percebuda com a estruc- parts di�erenciades amb tres ponents 

tura rígida, jer qar uitzada i burocratitzada. amb visions i experiències di�erents i 

Cal destacar la necessitat de vincular la complementàries:

trans�ormació digital a una trans�ormació 
cultural i organitzativa, des de dins i basa- , pro�essora de Comptabili-

da en projectes, com exposava Manzano. tat i Finances a la UPF Barcelona School o� 

També a partir de canvis de rols i una base Management i directora del Postgrau en 

clara de valors compartits, com plantejava Blockchain i altres DLT a la UPF Barcelona 

Regi. Uns àmbits on l’e�càcia dels proces- School o� Management, ens va situar en el 

sos continua sent determinant però on la La sessió celebrada el passat 25 d’octubre marc teòric d’aquesta tecnologia, �ent un 

trans�ormació digital cada vegada està en el marc de la Jornada dels Economistes repàs als conceptes bàsics principals: ca-

més orientada a �acilitar decisions, també tenia com a objectiu principal refexionar dena de blocs, , toke-, P2P

amb intel·ligència arti�cial i en temps real. sobre el món tecnològic i els canvis que nització, descentralització, seguretat, im-

Necessàriament amb la involucració di- s’estan produint en l’àmbit empresarial. mutabilitat, auditabilitat.

rectiva i orientada a l’experiència de l’usu- Ens vam �xar en una nova tecnologia, el 

ari, com explicava Garcia-Cuyàs. , que està canviant models de , Co-Founder de la Europe-
negoci. Més enllà de la seva aplicació en an Blockchain Convention, inversora pro-

En aquest sentit el tema de �ons, més enllà l’àmbit de les criptomònades (bitcoin, �essional i emprenedora, ens va situar el 

d’eines i tecnologia, ha estat com es �a la ethereum i d’altres) , el que ens interessava sector a Barcelona i amb re�erència a la res-

trans�ormació organitzativa cultural ne- era conèixer més en pro�unditat el potenci- ta d’Europa gràcies a la seva experiència i 

cessària, que indubtablement a�ecta les al d’aquesta trans�ormació digital que es- coneixements en les edicions de la Euro-

persones i en depèn i requereix capacitats tem vivint i com a�ecta i canvia els paradig- pean Blockchain Convention, un gran es- 

col·laboratives i innovadores. mes econòmics/empresarials que �ns ara deveniment sobre tecnologia que reuneix 
hem treballat. els principals actors de l’ecosistema: cor-

poracions, inversors, overns, , g
La jornada no pretenia ser una refexió tècni- institucions públiques i desenvolupadors. 
ca ni teòrica sobre l’univers , sinó Per a l’any 2020 està prevista una nova 
un acostament pràctic i �uncional per enten- edició de la convenció a Barcelona, el 20 i 
dre com poden canviar els processos en les 21 de gener, amb la presència de més de 
empreses i, perextensió,els seus models de   600 assistents.
negoci. També quines noves oportunitats 
sorgeixen gràcies a la nova tecnologia estu- , enginyer industrial i màster 
diada. Una de les �uncions com a economis- per la UPC, consultor d’IT a eSonde Group 

SeSSió 5

Blockchain, present i 
futur d’una 
tecnologia que canvia 
els models de negoci

Presidenta: 

Introductor: 

Ana Hoyos, directora del 
Departament d’Aplicacions de l’Àrea de 
Sistemes d’In�ormació i Tecnologia de 
Caixa d’Enginyers.

Josep Maria Riu, president 
de la seu de Lleida del Col·legi d’Econo- 
mistes de Catalunya i membre del Comitè 
Permanent de la Comissió d’Economia 
Financera del Col·legi.
Victoria Gago, Co-Founder de la Europe-
an Blockchain Convention, inversora 
pro�essional i emprenedora.
Luz Parrondo, pro�essora de Comptabili-
tat i Finances a la UPF Barcelona School 
o� Management i directora del Postgrau 
en Blockchain i altres DLT a la UPF 
Barcelona School o� Management.
Jaume Solé, enginyer industrial i màster 
per la Universitat Politècnica de Catalu-
nya, consultor d’IT a eSonde Group i 
expert en  i DLT.blockchain

fn-

tech

smart-contracts

blockchain

start-ups

blockchain

Luz Parrondo

Victoria Gago

Jaume Solé  



d’Instruments Financers. Va presidir la ses-
sió , president del Regis- 
tre d’Experts Comptables, i en va ser l’ intro-
ductor Martí Garcia, president de la 
Comissió de Comptabilitat del Col·legi. 

La ponència a càrrec de  va 
�er un recorregut per les diverses ftes asso-
lides les darreres dècades, tant en l’àmbit 
local com en l’internacional.

La implantació de les NIIF 9 Instruments f-
nancers, NIIF 15 Ingressos i la NIIF 16 Arren-
daments suposa un gran pas cap a l’harmo-
nització comptable internacional, malgrat 
els obstacles culturals, politicoeconòmics i 
en de�ensa de la sobirania dels països per 
elaborar les seves pròpies normes. 

Tot i així, hi ha pocs països que han accep-
tat sense reserves les NIIF. En molts casos 
coexisteixen dos marcs d’in�ormació fnan-
cera, amb unes NIIF completes per a les 
entitats cotitzades i una normativa local per 
a les entitats no cotitzades, que tot i estar 
alineades amb els estàndards internacio-

i expert en  i DLT, ens va �er un nals no els assumeix en la seva totalitat.
recorregut per di�erents models de negoci 
existents que ja utilitzen la tecnologia en els Pel que �a a Espanya, es preveu que l’1 de 
seus processos. Des de despatxos pro�es- gener de 2020 entri en vigor la modifcació 
sionals d’advocats fns a con�raries de pes- del Pla general de comptabilitat per adoptar 
cadors, passant per empreses alimentàries íntegrament la NIIF 15 i la NIIF 9 de manera 
i una institució pública com és la Generalitat parcial, sense que s’hi incorpori el nou con-
de Catalunya. La sessió simultània organitzada per la Co- cepte de la pèrdua esperada i mantenint el 

missió de Comptabilitat sota el títol criteri de la pèrdua incorreguda. La NIIF 16 
Finalment vam concloure la sessió amb un joc  va de moment no es transposarà. 
per entendre el concepte de mineria de les comptar amb la participació com a ponents 
criptomonedes i especialment el bitcoin. Du- d’Àngels Fitó, economista i vicerectora de També va �er re�erència a la rellevància de la 
rant deu minuts ens vam sentir miners bus- Competitivitat i Ocupabilitat, i de Felipe Her- in�ormació no fnancera de cara al �utur. La 
cant resoldre un algoritme proposat per acon- ranz, economista, president de la Comissió sostenibilitat, la diversitat, els criteris soci-
seguir la nostra recompensa que, en aquest de Comptabilitat del Col·legi d’Economis- als, etcètera, prenen una importància que 
cas, era el plaer de conèixer, entendre i sentir- tes de Madrid i president del Fòrum AECA pot ser decisiva en l’anàlisi fnancera.
nos partícips d’un univers tecnològic que ens 
�arà canviar a tots la nostra manera d’entendre 
els negocis, l’economia i qui sap si la societat 
en la qual vivim.

Francisco Gracia

Felipe Herranz

Ponents:

President: 

Introductor:

 Àngels Fitó, economista i 
vicerectora de Competitivitat i Ocupabili-
tat de la Universitat Oberta de Catalunya.
Felipe M. Herranz, economista, auditor 
de comptes i president del Fòrum AECA 
d’Instruments Financers (FAIF) .

Francisco Gracia, president 
d’EC-CGE.

 Martí Garcia, president 
de la Comissió de Comptabilitat CEC-
ACCID del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.

blockchain

La nova 

comptabilitat o la comptabilitat del futur

SeSSió 6

La nova comptabilitat 
o la comptabilitat del 
futur
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l’anomenada intel·ligència arti�cial o la gestió 
basada en el tractament massiu de dades. La 
capacitat de disposar de més dades i més  
capacitat i velocitat en la seva anàlisi ens per-
met desenvolupar noves mètriques, noves 
capacitats analítiques i nous llenguatges visu-
als de transmissió d’in�ormació. 

Al marge d’atributs que en aquest nou context 
s’intensi�quen com la capacitat de lideratge, 
de treballar i infuir en entorns multidisciplinaris, 
o la d’integrar aquestes noves tecnologies,  
pren especial protagonisme la vinculada amb 
l’ètica i la transparència. En un entorn cada cop 
més digitalitzat, on l’algoritme té més presèn-
cia en la presa de decisions, la capacitat de 
l’expert comptable per generar i transmetre 
relacions de con�ança esdevé �onamental. 

Segons Felipe Herranz, un dels reptes de la Tanmateix, i tal com s’ha vist en altres camps, 
comptabilitat és la di�erència entre grans i un cop superat l’escepticisme inicial i �ent 
petites empreses. No tenen res a veure les una anàlisi més pro�unda dels canvis que 
necessitats d’in�ormació que ha de submi- s’albiren, es poden aï llar tres grans reptes 
nistrar una gran corporació amb una em- que els pro�essionals de la comptabilitat 
presa mitjana o petita. Les simpli�cacions hauran d’entomar:  les noves oportunitats 
parcials existents és possible que no siguin tecnològiques, globalització  el procés de 
les més apropiades. en les pràctiques de , i  les noves 

�ormes de regulació.
La ponència d’  es va centrar  
en el �utur de la pro�essió comptable. La Aquests tres reptes, que condicionen el 
nova onada tecnològica, que incorpora �utur de la pro�essió, requereixen  la inte-
més velocitat , més interconnectivitat , més gració de noves tecnologies i  l’adquisi-
capacitat de tractament de dades i més ció de noves competències. 
capacitat d’autoaprenentage, pot ser ini- 
cialment percebuda com una onada des- Pel que �a a la integració de les noves tecno-
tructiva que amenaça amb l’extinció de la logies, cal �er esment especí�c de l’impacte 
pro�essió. que poden tenir els sistemes intel·ligents o  

Àngels Fitó

a)

b)

c)

1)

2)

reporting

SeSSió 7

Economies de 
plataforma en 
l’àmbit de l’economia 
social

President:

Introductora: 

Ponents: 

 Albert Alberich, vocal de la 
Junta Directiva de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya.

Maite Soler, coordinadora 
de la Comissió d’Economia Social del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Ricard Jornet, president de 
Som Mobilitat.
Mayo Fuster, doctora en Economia Digital 
i pro�essora a la UOC.
Álvaro Porro, comissionat d’Economia 
Social, Desenvolupament Local i Polítiques 
Alimentàries, Ajuntament de Barcelona.n
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Tarragona

Barcelona

Girona

Lleida

La seu territorial del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya va celebrar a la 
Casa Miret de Tarragona el passat 7 

de novembre la Jornada i el Sopar dels 
Economistes 2019, amb el patrocini de 
l’Autoritat Portuària de Tarragona, Banc 
Sabadell, Sage i ERM Corredoria d’Asse-
gurances, i la col·laboració de la URV. 

La benvinguda va anar a càrrec del presi-
dent territorial, Miquel Àngel Fúster, i el 
degà de la FEE de la URV, Antonio Ter-
ceño. La Jornada, que portava com a títol 
Digitalització + intel·ligència artificial = futur 

de l’empresa, es va articular en quatre po-
nències.

La primera presentació va anar a càrrec de 
Josep Domingo, catedràtic distingit de 
Ciència de la Computació i investigador a 
l’ICREA Acadèmia a la URV. Ens va explicar 
l’evolució de la intel·ligència artificial (con-
cepte dels anys 50). Als 80 es va donar 
l’eclosió dels sistemes experts (coneixe-
ments de savis que es computeritzaven). 
Als 90 va arribar l’aprenentatge automàtic 
(aquí la persona encara etiquetava). Al se-
gle XXI ens trobem el big data i el deep lear-
ning, moments en què la IA fa una extracció 
massiva de dades i comença a ser creativa. 
Va deixar constància del gran repte de fer 
compatible aquest ús de la IA amb els drets 
dels ciutadans, tot donant exemples d’ar-
bre de decisions en finances, etcètera.

A continuació, José Martín, responsable 
d’Administració i Finances del Grup Balfe-
gó, empresa de l’Ametlla de Mar, va expli-
car l’experiència de l’empresa en el 
desenvolupament d’un sistema integral so-
bre la tonyina vermella, producte especial-
ment apreciat al Japó, per tal d’aconseguir 
una traçabilitat electrònica i un seguiment 
per QR que inclou la nutrició, el sacrifici i el 
processat.

TARRAGONA

“Digitalització + 
intel·ligència artificial = 
futur de l’empresa”

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.

Taula rodona:
Josep Domingo, catedràtic distingit de Ciència 
de la Computació i investigador a l’ICREA 
Acadèmia a la Universitat Rovira i Virgili.
José Martín, responsable d’Administració i 
Finances de Grup Balfegó.
Miguel Joglar, director corporatiu d’Enginyeria & 
IT de Schwartz Hautmont Construcciones 
Metálicas, SA.
Nacho Torre, director de Màrqueting i Estratègia 
Digital d’Ibercaja.

Cloenda:
Anton Gasol i Magriñà, 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 9

La Jornada, més  
a prop del territori
La Jornada dels Economistes també se celebra a 
les diferents seus territorials: el 7 de novembre a 
la seu territorial del Col·legi a Tarragona, el 21 de 
novembre a la de Girona i el 28 de novembre a la 
de Lleida

La Jornada a les seus territorials
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La Jornada a les seus territorials

Miguel Joglar, director d’Enginyeria Corpo-
rativa i d’IT de Schwartz Hautmont Construc-
ciones Metálicas, va fer una presentació de les 
eines informàtiques que han permès a l’em-
presa de Vila-seca posicionar-se com un refe-
rent internacional en el sector dels fabricants 
de béns d’equipament. A més, va destacar 
l’evolució de la facilitat de programació i va 
insistir en què la digitalització no implica una 
reducció del component humà sinó que el que 
aconsegueix és un salt qualitatiu i va posar 
com a exemple el volum de grans equips de 
caldereria que poden gestionar-se simultàni-
ament gràcies als mitjans tecnològics.

Finalment, Nacho Torre, director de Màrque-
ting i Estratègia Digital d’Ibercaja, va enfocar el 
gran canvi que es produeix en el món de les 
finances i la banca tot emfasitzant la necessitat 
de diferenciació i d’adaptació a un entorn en 
contínua evolució (amb el núvol, el 5G, les fin-
tech, etcètera). Va explicar les experiències del 
banc en la creació de productes en entorns 
digitals i la seva parametrització, sense perdre 
de vista que cal satisfer la demanda del client 
en el sentit de l’ubiqüitat.
 
Va tancar la Jornada el degà, Anton Gasol, 
qui va destacar la importància de la digitalitza-

ció com a eina fonamental de competitivitat 
econòmica en tots els sectors. 

Seguidament, es va celebrar el Sopar, on es va 
atorgar el Premi a la Trajectòria a Joan Amigó, 
de l’Institut Pere Mata de Reus, qui va explicar 
la seva llarga carrera passant per diversos sec-
tors fins arribar al de la salut i ens va fer una 
diagnosi de la complicada situació del sector 
sanitari a Catalunya. Durant el Sopar també es 
van donar les distincions al millor expedient 
acadèmic i al millor TFG, als companys de 65 
anys o 25 anys de col·legiació, i va tancar l’ac-
te el president a Tarragona i el degà. n

ra molt visual les diverses fites tecnològiques 
assolides al llarg dels últims anys i les diverses 
aplicacions dels últims desenvolupaments 
tecnològics. Veà va admetre que “la robotitza-
ció automatitzarà el màxim de tasques possi-
bles, fet que comportarà la pèrdua de llocs de 
treball”, però també va assegurar que “aquest 
fenomen no serà negatiu perquè només ens 
prendrà la feina que és repetitiva”. En aquest 
sentit va subratllar que “la clau per no perdre 
la nostra feina serà saber adaptar-nos a la 
transformació tecnològica”. 

D’altra banda, va recordar que “la quarta revo-
lució industrial estarà clarament marcada per 
conceptes com l’Internet de les coses, la na-
notecnologia o el blockchain” i es va centrar a 
destacar la importància de “la intel·ligència 
artificial, entesa com la suma d’algoritmes, big 
data i potència de càlcul, els cotxes autònoms 
i els vehicles elèctrics”. A més va afirmar que, 
“en una època de disrupció, els experts no 
saben preveure les aplicacions que marcaran 
la diferència com no ho van saber fer amb 
WhatsApp o Skype”.

Posats en el món digital, vam seguir la jornada 
amb la ponència de Miquel Rovira, que ha 
desenvolupat tota la seva activitat professio-
nal en el món de la sostenibilitat, amb molta 
experiència en la gestió de les aigües, els resi-
dus, els sòls contaminants, l’energia i amb 
vinculació en l’economia circular. Actualment 
és el director de sostenibilitat de l’empresa 
Eurecat, proveïdora de tecnologia innovadora 
i pont entre el món de la recerca aplicada i el 
teixit econòmic. Rovira va assegurar que “el 
món viu dues grans transformacions: la digital 
i la relacionada amb l’economia circular o la 
revolució dels recursos”. En aquest sentit va 

Inauguració:
Maria Pla, vicerectora de Recerca de la 
Universitat de Girona.
Anna Garriga, degana de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials de la 
Universitat de Girona. 
Lluís Bigas, president de la seu de Girona del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Conferència inaugural:
Transformació digital: un futur que ja és present
Andreu Veà, doctor en Enginyeria de 
Telecomunicacions i Enginyeria Electrònica.

Ponents:
Economia circular a les empreses digitals: per a 
què? Com?
Miquel Rovira, director de Sostenibilitat 
d’Eurecat.
Deu claus per sobreviure i créixer de forma 
sostenible a Internet
Montserrat Jordi, gerent i cofundadora de 
Wikiloc.
Beneficis i reptes de la internacionalització per a 
una campanya digital
Lluís Faus, cofundador i CTO de vLex.com. 
Àngel Faus, cofundador i CEO de vLex.com. 
‘Start-up’ tecnològica al núvol, sostenible i 
rendible? Sí, és possible!
Carles Bonfill, fundador & CEO d’Easypromos.

Presentador i moderador:
Josep Maria Perramon, vocal del Comitè 
Executiu de la seu de Girona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

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

La Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat de Girona 
(UdG) va ser un any més la seu de la 

Jornada dels Economistes que organitza el Col-
legi d’Economistes de Catalunya (CEC) a Giro-
na, que arribava enguany a la XXII edició. En 
primer lloc, van saludar els assistents Maria Pla, 
vicerectora de Recerca de la UdG; Anna Garri-
ga, degana de la Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de la UdG; Maria Àngels 
Planas, segona tinenta d’alcaldia, i Lluís Bigas, 
president de la seu de Girona del CEC.

Tal com deia el títol, les ponències de la jornada 
es basaven a respondre el dubte de si les em-
preses digitals de les comarques gironines són 
sostenibles en el temps, econòmicament, soci-
alment, energèticament i amb el medi ambient. 
A aquest efecte, vam tenir quatre empreses, 
cada una d’elles punteres dins dels seus camps, 
que ens van donar la seva resposta a aquesta 
pregunta. Prèviament a la intervenció, però, una 
primera exposició ens va posar en sintonia amb 
el tema digital, tant pel que fa al passat com al 
seu futur proper. 

Així doncs, tot encetant el programa i per intro-
duir-nos en el món digital, vam tenir Andreu 
Veà, pioner d’Internet conegut com The Inter-
net Biographer. Emprenedor, conseller, escrip-
tor, investigador i conferenciant i la seva passió 
és comunicar com la tecnologia pot millorar les 
nostres vides. Premi Nacional a la Trajectòria 
Personal a Internet 2017 i Premi a la Personalitat 
Destacada en Telecomunicacions i Informàtica 
2018. Destaquen les seves obres Cómo crea-
mos Internet i Tecnología para andar por casa. 

A més, va oferir una conferència sobre la 
transformació digital, on repassava de mane-

GIRONA

“Empreses digitals a Girona: 
sostenibles?”

Girona
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temes de seguretat, com a desenvolupador i 

com a �undador i CEO d’Easypromos, un dels 

líders globals en promocions digitals a les prin-

cipals xarxes socials. Creada l’any 2010 com 

una aplicació senzilla pensada per �er promo-

cions personalitzades a Facebook quan 

aquest món encara era marginal. En aquests 

moments ja porten més de dos milions de 

promocions �etes a tot el món. Bonfll va expli-

car el seu projecte tot destacant que “o�erim 

als pro�essionals del màrqueting digital una 

plata�orma de promocions  molt com-

pleta amb les millors eines per connectar amb 

el públic, ampliar la base de dades de clients 

potencials, atraure els usuaris al punt de ven-

da, obtenir  i premiar la fdelitat dels 

consumidors, sempre mitjançant les xarxes 

destacar que “la revolució digital i l’economia na”, va afrmar que “un servei a Internet tindrà socials”. La seva estratègia per a la sostenibi-

circular convergeixen per trans�ormar l’eco- èxit si és ràpid, de �àcil ús, confable i sobretot litat ha estat principalment la ràpida adaptació 

nomia i la indústria” i va a�egir que “la digitalit- si és útil per a l’usuari” i es va mostrar partidà- a les demandes del mercat per poder-se 

zació �acilita l’economia circular però a la ve- ria “d’apostar per l’anglès pertal d’arribar a tot  avançar als seus competidors.

gada consumeix recursos i genera un el món”. 

impacte ambiental”. A més també va comen- Després d’una llarga, intensa i interessant jor-

tar que “el subministrament circular, la recupe- Els co�undadors de la plata�orma proveïdora nada, el degà del Col·legi d’Economistes de 

ració de recursos, la prolongació de la vida útil d’in�ormació legal vLex.com Catalunya va �er el discurs de cloenda. Acte , 

o l’ús compartit són tendències lligades a , van de�ensar la sostenibilitat i rendibilitat seguit, es va procedir als actes de lliurament 

l’economia circular que s’acceleren amb la d’una  tecnològica al núvol, a més de les medalles commemoratives als col-

trans�ormació digital”. d’explicar que “vLex.com és una de les princi- legiats i col·legiades amb 50 i 25 anys de col-

pals col·leccions d’in�ormació jurídica del món legiació, així com el lliurament del Premi al Mi-

 va ser l’encarregada de la en una plata�orma d’intel·ligència artifcial”. Els llor Currículum Universitari i a la Menció 

següent ponència, parlant des de la seva ex-  Especial del Millor Treball de Final de Grau.germans Faus van voler posar èm�asi en el �et 

periència com a sòcia-gerent des de la creació que “hem basat el nostre negoci en la interna-

de Wikiloc, una plata�orma per compartir rutes cionalització, una estratègia poc habitual en el A continuació, i acompanyats per 

a l’aire lliure amb més de cinc milions d’usuaris nostre sector”, i van a�egir que necessiten tenir , com a representant dels antics presi-

arreu del món que comparteixen quatre mili- dents de la seu, es va lliurar un reconeixement presència �ísica al territori on operen, atesa 

ons i mig de rutes i set milions i mig de �otogra- l’especifcitat normativa. als fns ara organitzadors de les Jornades a 

fes i vídeos. Va ser escollida dues vegades per Girona:  i . En 

Apple com l’app del dia a l’Apple Store. Jordi L’encarregat de �er la darrera de les ponències acabar l’acte, els ponents van tenir l’oportuni-

es va mostrar convençuda que “es pot ser de la jornada va ser , amb àm- tat d’interactuar al de la Facultat amb els 

sostenible com a empresa di  plia experiència en el món di  gitaldes de Giro- gital pel que �a a més de 130 assistents a l’acte. 

l centenar de pro�essionals de l’eco- La Jornada la van inaugurar la vicedegana 

nomia i l’empresa assistents a la de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de 

Jornada dels Economistes a Lleida la UdL, , i el president de la seu 

va tenir l’oportunitat d’escoltar i de gaudir de Lleida del Col·legi d’Economistes de Ca-

dels tres ponents convidats d’enguany. talunya, . Va introduir la Lleida, va assegurar que “estem a les portes 

Aquests van coincidir en què una acurada Jornada el vicepresident de la Comissió d’una segona revolució digital, vivim en un 

gestió de les dades i la cooperació entre em- d’Economia Agroalimentària del CEC, món automatitzat amb més dispositius que 

preses és l’estratègia més adequada per , i la va moderar el vocal de la seu de persones” on “la intel·ligència artifcial i el 

di�erenciar-se i ésser més competitius en Lleida del CEC, .  són a tot arreu”. Va detallar 

l’era de l’economia digital. Les empreses i aplicacions  ho exemplif-pràctiques que 

les practiques comercials s’han d’anar En la primera intervenció quen, com els cotxes connectats; l’automa-

adaptant a l’evolució de la tecnologia i a l’im- , president de l’Associació d’Em- tització del processat de documents i 

pacte que té en els hàbits dels usuaris. preses de Tecnologies de la In�ormació de d’imatges escanejades, d’aplicació en sec-
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Inauguració:
Berta Ferrer, vicedegana de Relacions 
Institucionals i Ocupabilitat de la FDET.
Josep M. Riu i Vila, president de la seu de 
Lleida del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.

Introductor:
Xavier Ticó i Camí, vicepresident de la 
Comissió d’Economia Agroalimentària del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Ponents:
Josep Ramon Freixanet Casas, president 
de l’Associació de Tecnologies de la 
Informació de Lleida.
Ester Segarra Olivé, directora 
d’Administració i Comercial a Sistemes 
Electrònics Progrés, SA.
Juliana Fernandes, CEO d’Angà Studio.

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

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

tors com el bancari i el jurídic; el manteni-
ment predictiu a l’entorn cloud de la maqui-
nària; el blockchain, “que, més enllà de les 
criptomonedes, pot ser útil per a productes 
d’alt valor amb una cadena de proveïment 
complexa, com són els enviaments de me-
dicaments”; l’anàlisi d’imatges en temps 
real, útil per al sector agroalimentari, per es-
tudiar comportament i benestar animal o per 
detectar furts al comerç, entre d’altres.

A continuació va incidir en què “les dades po-
den arribar a ser un dels actius essencials per 
a qualsevol empresa per millorar, tenir avantat-
ges competitius, optimitzar costos i per crear 
productes i serveis de més valor per als clients 
finals”. Va donar la visió que “l’explotació de les 
dades utilitzant la IA serà un aliat cabdal per 
diferenciar-se de la competència”. 

Per afrontar el nou repte digital, Freixanet va 
posar l’exemple de col·laboració entre GFT, 
empresa alemanya experta en gestió de 
grans volums de dades en el sector financer, 
i S. E. Progrés, empresa innovadora local, 
líder en tecnologia de reg. Tècnics d’ambdu-
es empreses amb una estratègia win-win 
desenvolupen conjuntament una platafor-
ma, basada en IA i l’anàlisi massiva de da-
des, obtingudes de sensors i altres fonts. 
Valuós per optimitzar la gestió de la fertirriga-
ció agrícola i donar suport a la presa de de-
cisions en planificar conreus i collites.

Tot seguit, la directora d’Administració i Co-
mercial de S. E. Progrés, Ester Segarra, va 
explicar que “ja des dels inicis l’any 1984, 
hem apostat per l’agrònica, l’aplicació de la 
informàtica i l’electrònica a l’agricultura. Ser-
veix per millorar els productes, el rendiment 
de les explotacions i té cura del medi ambi-
ent”. El futur de l’empresa passa per la inter-
nacionalització i “sobretot per potenciar les 

eines de gestió del reg i els fertilitzants a tra-
vés del portal Agroni, on consultar totes les 
dades que puguin ajudar el pagès i l’agroin-
dústria”. Van optar per “col·laborar amb al-
tres empreses”, ja que és clau per al futur, en 
comportar un accés a nous coneixements, a 
l’autoexigència, motiva els empleats, estalvia 
temps i optimitza recursos de l’empresa.

També va explicar un dels seus projectes en 
cooperació (Maslowaten), finançat dins del 
programa Horitzó 2020 de la UE, que ha per-
mès adaptar en diverses explotacions pilot el 
sistema de bombeig amb l’energia solar i aug-
mentar la cartera de clients. Finalment, Segar-
ra va destacar els factors clau en l’evolució 
positiva de l’empresa: 
1) dedicació i constància dels fundadors, 
2) aposta des de l’inici per la innovació, 
3) tenir un producte de màxima qualitat i donar 
un bon servei al client, 
4) sort, paciència, fer les coses bé i pas a pas.

A continuació, Juliana Fernandes, experta 
en màrqueting digital, va parlar de la genera-
lització d’Internet i de l’evolució de la tecnolo-
gia fins arribar a l’smartphone i els canvis que 
ha comportat. El client passa a ser més actiu 
i la seva veu té més impacte (un 34% dels 
usuaris publiquen opinions i un 90% creuen 
en els testimonis d’altres persones sobre ex-
periències, encara que no les coneguin). 
Aquesta transformació impacta tot el nostre 
entorn: com ens comuniquem, com apre-
nem, com gaudim del temps d’oci, com viat-
gem, com oferim o cerquem allotjament, com 
cerquem feina, fins i tot com cerquem parella.

Va remarcar la importància que cada empre-
sa faciliti al màxim el procés de compra i opti-
mitzi la informació que generen els seus pro-
grames de gestió i canals de promoció. “Serà 
tot un repte pensar i adaptar-se als hàbits de 

consum dels usuaris digitals. El consumidor 
actual manté una interacció amb el comerç 
basada en una primera fase de descoberta 
(cerca on-line, compra off-line), una segona 
de confiança basada en testimonis i comen-
taris d’altres i una tercera fase de comprar 
quan vulgui, on vulgui i a l’hora que vulgui”.

Les empreses han d’estar presents a Internet 
i crear continguts adequats a les persones 
que visiten el web, ja que el 85% de les decisi-
ons de compra són emocionals. Va subratllar 
que “el futur del comerç passa per apostar 
perquè els clients visquin una experiència di-
gital, suma de la presència física a la botiga i la 
connexió digital”, fet que implica que parlem 
de màrqueting omnicanal i de comerç on-off, 
on el client ja no distingeix quan és on o off-line. 
D’altra banda, el comerç ha de canviar en 
paral·lel a l’evolució dels clients, així de l’e-
commerce passem al mobile-commerce que 
necessàriament ha de ser mobile-friendly.

El degà, Anton Gasol, va presidir la cloenda 
felicitant l’organització i els ponents per les 
presentacions. Va parlar de la necessitat 
d’una governança a escala mundial del pro-
cés de digitalització a fi d’evitar la manca 
d’equitat i la desigualtat com a potencial im-
pacte no desitjat de les noves tecnologies. 
La digitalització més la sostenibilitat seran 
més positives per tal com més ben governa-
des estiguin. n




