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pressupost per a l’any 2019 per import de 3.239.695 euros, 
amb un resultat d’explotació previst de 425.123 euros, superior 
en un 6,7% al del 2018, que, per cert, manté un excel·lent ritme 
d’execució. Precisament el 21 de març de 2019 –l’endemà de 
l’equinocci de primavera– celebrarem la propera Assemblea 
ordinària per tal de retre comptes respecte de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2018.

L’activitat col·legial és molt intensa i esdevé a molt bon ritme  
de gener a novembre: 321 cursos amb gairebé cinc mil 

alumnes i 151 actes amb gairebé set 
mil assistents. I a aquests números  
cal afegir-hi una rècula d’actes 
institucionals en què he estat convidat 
a participar i que fan que la presència 
del Col·legi sigui ben palesa en l’àmbit 
institucional i social, tot donant visibilitat 
i reconeixement a la nostra institució. 
Només en destacarem una que fou el 
fermall d’or amb el qual va finalitzar el 
seu mandat la Junta Gestora anterior i 
el guardó del qual vàrem rebre 
conjuntament en Joan B. Casas i jo. 

Es tracta del Premi a l’Excel·lència 
Financera en divulgació que ens atorgà 
l’Institut d’Estudis Financers per la 

celebració del 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya. 
Entre les activitats més càlides de la Junta hi ha els actes de 
lliurament de medalles commemoratives dels 50 i dels 25 anys 
de col·legiació, que fem expressament a la seu del Col·legi, a la 
plaça Gal·la Placídia, per visitar-la i que es viuen amb un gran 
sentit familiar i de pertinença.

Per tal d’implementar el decàleg de línies estratègiques que 
presentà la nostra candidatura, dèiem que volíem escoltar les 
‘veus del Col·legi’ i, en aquesta línia, ja hem sol·licitat i rebut,  
de les diferents comissions i grups de treball i col·legiats en 
general, aportacions i comentaris de com veuen el Col·legi  
i cap a on haurem de dedicar atenció. Tot plegat ens és de  
gran utilitat per enfocar amb el màxim encert les nostres 
energies al llarg del nostre mandat.  n

envolguts col·legiats/des, quan rebeu aquest 
Informatiu a primers del nou any 2019, ja haurà 
passat, amb escreix, el període de cent dies de 
gràcia que es dona com a marge per a posar-
se en marxa i fer els primers passos. En el cas 

del nostre Col·legi, aquests cent dies no tenen res a veure amb 
la data que històricament es relaciona amb Napoleó –que fou el 
temps que va transcorre des de la seva fugida de l’illa d’Elba on 
estava exiliat i la seva derrota definitiva a Waterloo, el 1815, 
després d’haver reconstruït l’exèrcit i haver recuperat el govern. 
Tampoc amb la introducció per part del president Franklin D. 
Roosevelt del ‘període de gràcia’, quan va assumir la 
presidència el 1933 i va aprovar la majoria de lleis, conegudes 
com el New Deal, per reconstruir l’economia del país contra la 
Gran Depressió i recuperar la moral. I molt menys amb el dia 92 
del president Donald Trump, quan va desacreditar la marca 
dels cent dies anomenant-la ‘estàndard ridícul’ i aprofità per 
criticar la conspiració dels mitjans de comunicació per 
suspendre’l en el càrrec. 

Els ja quatre mesos, des que 
vàrem prendre possessió la nova 
Junta de Govern, han estat d’allò 
més gratificants. És cert que són 
coincidents amb una feliç 
estacionalitat recurrent any rere 
any. Coincideixen amb la recta final 
de la preparació i realització de la 
Jornada dels Economistes en 
cadascuna de les seus. I, 
conseqüentment, també amb la 
celebració dels sopars dels 
economistes. I, és clar, amb els 
Premis de Reconeixement i les 
corresponents cròniques tal com 
figuren a l’Informatiu Especial 
digital que fa poques setmanes vàreu rebre. Per tant, la més 
cordial felicitació a totes les persones que han rebut un 
reconeixement, i un agraïment a tots els que heu participat de 
la Jornada i del sopar, col·legiats i representants d’institucions 
públiques i privades convidats.

Comencem per la part més crematística. El passat 18 de 
desembre, l’Assemblea ordinària va aprovar, per unanimitat, el 

Anton Gasol
Degà del Col·legi  
d’Economistes 
de Catalunya

Hem sol·licitat i rebut 
aportacions i 
comentaris de com les 
comissions i els grups 
de treball ens veuen  
i cap a on haurem de 
dedicar atenció
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Aspectes com els 
problemes financers i els 
reptes mediambientals 

tenen en comú un 
menysteniment del 

futur que ha evidenciat 
ja massa els seus perills

 Llicenciat en Dret i en Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials i doctor 
en Ciències Econòmiques per la 
Universitat de Barcelona (UB), 

Joan Tugores és professor del Departament 
de Teoria Econòmica de la UB des del 1977 
i catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi Eco-
nòmica a la mateixa UB des del 1986. A 
més, ha estat rector de la Universitat de Bar-
celona i ha ocupat el càrrec de degà de la 
Facultat d’Econòmiques. Joan Tugores ha 
publicat i coordinat nombrosos llibres i arti-
cles i publica regularment en mitjans de co-
municació d’àmbit general i especialitzat. 
D’altra banda, Joan Tugores col·labora ha-
bitualment amb el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i havia presidit el seu Comitè de 
Normativa i Ètica Professional.

Quina valoració fa de la distinció de Col·
legiat de Mèrit 2018 que li ha concedit el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya?
Ha estat una gran satisfacció que vull agrair 
amb absoluta sinceritat als meus companys 
de professió. He anat (i continuaré) per la vida 
fent gala de la meva condició d’economista i 
per això la distinció del meu Col·legi ha estat 
emotiva, en els vessants professional, acadè-
mic i vital. Voldria destacar també que com a 
professor universitari porto més de quatre 
dècades contribuint a formar les successives 
generacions d’economistes, i que vaig tro-
bant antics alumnes al mateix Col·legi i a d’al-

importants no es troben en la conjuntura, 
sinó en qüestions de fons. Algunes són 
més estrictament econòmiques (comerci-
als i financeres), però en d’altres l’economia 
interactua amb vessants tecnològics (com 
els impactes a curt i mitjà termini de l’ano-
menada Quarta Revolució Industrial), amb 
friccions sociopolítiques (associades a 
canvis en la distribució de la renda, per 
exemple, amb més desigualtats i pèrdues 
de posicions de les classes mitjanes en les 
economies avançades) i, per descomptat, 
amb els conflictes geopolítics que, com en 
d’altres moments històrics de pugnes per 
hegemonies, són molt delicats i que estan 
tenint en dimensions econòmiques, com 
ara els problemes comercials entre la Xina i 
els Estats Units, algunes de les seves peri-
lloses manifestacions. D’altres vessants 
com els mediambientals també interactuen 
amb l’economia de moltes maneres. Els 
problemes demogràfics, com l’envelliment, 
també graviten sobre moltes economies 
avançades... i sobre la Xina. Avaluar i gesti-
onar les conjuntures en aquestes circums-
tàncies és especialment delicat. 

Fa pocs dies, per exemple, l’Organització 
per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE) parlava de la necessitat 
d’un “aterratge suau” per fer front als nous 
reptes, però això històricament ha estat 
complicat, sobretot ara que estem en la pa-
radoxa que tots reconeixem segons la qual 

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

L ’ I N T E r È S  M é S  A L T
Entrevista

JOAN TUGORES, COL·LEGIAT DE MÈRIT 2018

Joan Tugores és catedràtic d’Economia de la  
Universitat de Barcelona i especialista en economia 
internacional i en l’estudi de la globalització i la crisi

“Els economistes  
tenim el deure 
d’introduir racionalitat, 
seny i pragmatisme”

tres àmbits de la vida. El compromís amb la 
professió ha estat una dimensió essencial de 
la meva trajectòria. 

Quina anàlisi fa de la conjuntura econò·
mica actual?
La resposta “tècnica” seria fàcil, a la vista de 
la coincidència dels estudis recents que 
ens parlen de desacceleració, d’una infle-
xió a la baixa de les dades de creixement 
després d’un parell d’anys en què sembla-
va que de forma sostinguda superàvem els 
efectes més durs de la crisi. Les complica-
cions derivades de les incerteses associa-
des a les friccions comercials (o “guerra co-
mercial” si no volem ser tan políticament 
correctes) són importants, així com els dub-
tes sobre si hem reparat prou a fons les de-
ficiències dels sistemes financers que ens 
varen portar a la crisi. Però els reptes més 
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després de vàries dècades de globalització 
som més interdependents que mai. Tot i així, 
alguns actors importants fan plantejaments 
unilateralistes que afebleixen les raonables 
solucions coordinades que es deriven del 
principi “problemes globals, solucions glo-
bals”. Un principi que reconec que és més 
fàcil d’enunciar que d’aplicar. 

Quins són els principals elements de risc?
Com es desprèn dels comentaris anteriors, 
els principals elements de risc rauen, al meu 
parer, en no saber identificar i donar respos-
tes adients als reptes de fons en aquesta era 
de ràpides i profundes transformacions. Hi 
ha alguns aspectes cabdals. D’una banda, 
aspectes que semblen tan diferents com els 
problemes financers (que interfereixen en 
l’adequada captació de l’estalvi i la seva efi-
cient canalització envers les inversions de 
veritat productives) i els reptes mediambien-
tals, entre d’altres, tenen un important tret en 
comú: un menysteniment del futur, un “curt-
terminisme” que ha evidenciat ja massa els 
seus perills però que costa reconduir. 

En el camí cap a la crisi 
varen fallar de forma 

clamorosa tant els 
mercats deficientment 
regulats/supervisats 

com els poders públics 
responsables (teòrics) 

d’aquestes regulacions/
supervisions 

Joan Tugores és 
professor del 

Departament de 
Teoria Econòmica de 

la UB des del 1977. 

D’altra banda, les dificultats per aprofitar 
complementarietats en lloc d’accentuar con-
traposicions. Per exemple, entre mercats i 
polítiques públiques: uns mercats eficients, 
adequadament regulats, són un “bé públic” 
de primer ordre que es complementa (no es 
contraposa) amb polítiques públiques de 
qualitat. Hem de recordar que en el camí cap 
a la crisi varen fallar de forma clamorosa tant 
els mercats deficientment regulats/supervi-
sats com els poders públics responsables 
(teòrics) d’aquestes regulacions/supervisi-
ons. Necessitem substituir aquest “cercle 
viciós” de deficiències pel “cercle virtuós” 
d’altes qualitats en mercats i polítiques. 

Quelcom semblant es pot dir de les relaci-
ons entre competitivitat i cohesió social: lluny 
de contraposicions maniquees, hi ha exem-
ples de societats amb alts posicionaments 
de competitivitat que són alhora les que dis-
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Entrevista

posen d’estats del benestar més sòlids. Hi 
ha aspectes com una educació inclusiva de 
qualitat que milloren tant la competitivitat 
com l’equitat. 

Un altre àmbit és el de les connexions 
entre dinàmiques globals i marges de ma-
niobra en els àmbits nacionals. En cert 
sentit hem de recuperar lliçons dels clàs-
sics. Adam Smith destacava el paper de la 
productivitat, però també del que avui 
anomenaríem inclusivitat. David Ricardo 
destacava el paper central de la distribució 
de la renda al mateix text en què explicava 
els guanys del comerç internacional. Ne-
cessitem recuperar “equilibris raonables” 
en lloc de ser empobrits per maniqueis-
mes. Necessitem la lucidesa per construir el 
que la Conferència de les Nacions Unides 
sobre Comerç i Desenvolupament anomena 
un nou pacte global que tingui la creativitat i 
sensibilitat del new deal –amb ingredients de 
Roosevelt, Keynes i Beveridge–, però que 
respongui a les realitats globals de les tecno-
logies actuals... i de les que venen. 

La Jornada dels Economistes del 2018 s’ha 
centrat en el paper de la ciutat com a espai 
d’innovació, coneixement i creació, i es va 
apostar per un creixement urbà sostenible 
i inclusiu. Quines mesures concretes creu 
que es podrien impulsar en aquesta línia en 
el cas de les ciutats catalanes?
Cal recordar que el paper de les ciutats ha 
estat històricament –i no tan sols ara– d’es-
pais de creativitat, llibertats i sentit de futur. 
Les ciutats ens varen treure de l’Edat Mitjana 
envers el Renaixement i la modernització. 
Les “cartes municipals” van ser motors de 
progrés i inclusivitat alhora, tal com ara es 
torna a plantejar. El recent premi Nobel 
d’Economia 2018 Paul Romer ha fet pro-
postes per donar a les ciutats les eines per 
treure profit del potencial de les economies 
externes positives i reduir els efectes colate-
rals negatius. Les dimensions metropolita-
nes són referents ineludibles. 

Però també és cert que les nostres soci-
etats requereixen d’uns sistemes urbans 

amb elements de diversificació, comple-
mentarietats i qualitat de vida i de feina. 
Educació de qualitat amb ampli abast, eco-
sistemes d’idees i innovacions que arribin 
al teixit productiu, sistemes urbans equili-
brats, humans i sostenibles són vèrtex im-
portants per tenir societats competitives, 
competents, cohesionades i socialment i 
mediambientalment sostenibles. 

Un apunt final per valorar el rol de la pro·
fessió de l’economista. Quin ha de ser el 
seu paper en la societat? 
Una cita que m’agrada repetir (del llibre 
Econocrazy) és la que diu que al món hi ha 
aproximadament set mil llenguatges, però 
el de l’economia és dels més nous, encara 
pitjor coneguts, però dels més importants i, 
afegeixo, més potents. Els economistes 
hem assolit una presència social, professi-
onal i fins i tot mediàtica inimaginable fa 
unes quantes dècades. Això ens dona una 
responsabilitat molt important envers el 
conjunt de la societat, accentuada per la 
profunditat dels canvis globals, pel sotrac 
de la crisi i per l’àmplia agenda de reptes ja 
esmentats. També cal constatar les dimen-
sions especialment polièdriques dels eco-
nomistes com a professionals: treballem 
amb xifres, però també amb conceptes po-
tents. Hem de conèixer les lliçons de la his-
tòria per interpretar el present i fer projecci-
ons de futur. Hem de combinar capacitats 
analítiques amb les de síntesi, la profunditat 
amb la pedagogia, sobre temes que tenen 
components tècnics però que afecten al 
conjunt de la ciutadania. Com va dir Paul 
Samuelson en rebre el premi Nobel ja fa 

molts anys, l’economia és “la més vella de 
les arts, la més jove de les ciències”. En mo-
ments de desorientació i incerteses, els 
economistes tenim el deure d’introduir raci-
onalitat, seny i pragmatisme, esdevenir en 
cert sentit, si se’m permet retre homenatge 
a un dels mites musicals de la meva gene-
ració, “ponts sobre aigües turbulentes”. I 
convindria no oblidar aquella definició 
d’economia d’un altre premi Nobel, però de 
Literatura, Bernard Shaw, com “l’art de 
treure a la vida tot el profit possible”. Gran 
abast, però també enorme responsabilitat!

I què me’n diu de la tasca del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya?
El Col·legi està portant a terme una tasca 
gegantina en molts àmbits, com correspon 
a una professió especialment polièdrica. 
Des de les activitats de formació –impres-
cindibles en un món en què les realitats, 
regulacions i regles econòmiques i empre-
sarials estan canviant a ritmes vertigino-
sos– fins a esdeveniments emblemàtics, ja 
sigui anuals, com les Jornades a les dife-
rents seus o el Congrés d’Economia per a 
reflexions de més a mitjà i llarg termini, pas-
sant per descomptat per la valorització de 
la professió davant dels interlocutors dels 
sectors privat i públic i del conjunt de la so-
cietat. I totes aquestes grans tasques –en 
quantitat i qualitat– les porta a terme de for-
ma discreta, eficaç, amb esperit construc-
tiu i de cooperació, i respectuosa amb la 
pluralitat dels seus milers de professionals 
vinculats. Si ser economista és un plaer i un 
honor, això es veu reconfortat i valoritzat pel 
paper del nostre Col·legi! n

D’esquerra a dreta, Pere Aragonès (vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya), Joan Tugores (Col·legiat de Mèrit 2018) i Anton Gasol (degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya) en l’entrega del guardó de Col·legiat de Mèrit 2018.

També pots trucar a BancaTELEFÒNICA, al 902 300 321 (+34 93 310 26 26), de dilluns a divendres de 8.00 
a 21.00 h; serà un plaer atendre’t.

Plans de Pensions de Caixa d’Enginyers

Volem crear amb tu el pla personal d’estalvi per a la teva jubilació.

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa d'Enginyers tenen com a Entitat Gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. Els Fons 
de Pensions estan auditats per Deloitte, SL -excepte el Caixa d'Enginyers 15, Fons de Pensions auditat per Auren Auditors SL-. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip a 
https://bit.ly/PlansPensionsCE o a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. 

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans a https://bit.ly/PlansPensionsCE. 

 Som

ISR
 Som

ISR
Només si et fas soci de Caixa d'Enginyers podràs 
estalviar per a la teva jubilació amb els 2 únics plans 
de pensions del mercat amb el certificat AENOR de 
producte financer socialment responsable.

Inversió Socialment Responsable

 CAIXA ENGINYERS GLOBAL SUSTAINABILITY ISR, PP - Indicador de risc

La categorIa "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc

Potencialment menor rendiment Potencialment major rendimient

Menys risc Més risc

1 2 3 4 5 6 7
La categorIa "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc

Potencialment menor rendiment Potencialment major rendimient

Menys risc Més risc

1 2 3 4 5 6 7

 CAIXA ENGINYERS CLIMATE SUSTAINABILITY ISR, PP - Indicador de risc

       El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat
només és possible en cas d’esdevenir alguna de les contingències

o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa
de plans i fons de pensions.  

Caixa Enginyers Global Sustainability ISR, PP Caixa Enginyers Climate Sustainability ISR, PP
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Els economistes hem 
assolit una presència 

social, professional 
i fins i tot mediàtica 

inimaginable fa unes 
quantes dècades
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També pots trucar a BancaTELEFÒNICA, al 902 300 321 (+34 93 310 26 26), de dilluns a divendres de 8.00 
a 21.00 h; serà un plaer atendre’t.

Plans de Pensions de Caixa d’Enginyers

Volem crear amb tu el pla personal d’estalvi per a la teva jubilació.

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa d'Enginyers tenen com a Entitat Gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. Els Fons 
de Pensions estan auditats per Deloitte, SL -excepte el Caixa d'Enginyers 15, Fons de Pensions auditat per Auren Auditors SL-. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip a 
https://bit.ly/PlansPensionsCE o a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. 

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans a https://bit.ly/PlansPensionsCE. 
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 Ramon Alcoberro va formar 
part del Grup d’Ètica i Empre-
sa a l’Institut de Tecnoètica-
Fundació Epson en els inicis 

d’internet a Catalunya. Referent en la co-
munitat filosòfica, gestiona el web “Filosofia 
i pensament”.

Com valora el guardó que li ha concedit 
el Col·legi d’Economistes de Catalunya?
A nadie le amarga un dulce, oi? És un reco-
neixement, suposo, a una feina de més de 
vint anys treballant en temes d’ètica aplica-
da. Això de les ètiques aplicades ha expe-
rimentat un boom impressionant com a 
conseqüència de la globalització i de l’ex-
tensió d’internet i les xarxes socials. No fa 
tant que les ètiques aplicades eren la ger-
mana pobra de la filosofia moral. Se supo-
sava que un professional, per definició, no 
només volia fer “bé” la seva feina, sinó que 
també volia aportar alguna cosa a la socie-
tat. Però ara la qüestió de l’ètica s’ha tornat 
conflictiva. El multiculturalisme, la irrupció 
de les xarxes, la consolidació d’un model 
d’economia financera molt especulativa, la 
crisi del petroli l’any 1973 i la més recent del 
2008 han canviat les regles del joc social. 
Comprenc prou bé que ara des de molts 
àmbits s’estigui buscant en la filosofia res-
postes, potser provisionals, a problemes 
socials i morals que fa pocs anys ni es plan-
tejaven. Per circumstàncies de la vida, jo he 
tingut l’ocasió de formar part de grups que 
fa molts anys que s’estan plantejant temes 
d’ètica aplicada.

del 1998, però no comença a treballar fins 
al 2000-2001 i els qui estàvem a Internet 
des del principi sempre ens han tractat molt 
bé. Potser massa bé i tot. 

És cert que alcoberro.info sempre ha 
estat molt ben posicionada en cercadors, 
però la feina que hi hem deixat i els milers 
d’articles de filosofia que hi hem penjat, 
sempre acompanyat de Júlia Torres i de 
molt poca gent més, és espectacular. 

A més, potser el jurat ha valorat que el 
curs passat la Universitat de Girona va inici-
ar un doble grau de Filosofia i Economia, 
uns estudis que existeixen de fa molts anys 
al món anglosaxó, però que en el nostre 
context universitari sempre han estat vistos 
de cua d’ull. És una aposta de futur que ens 
permetrà fer un treball apassionant de tra-
ducció cultural entre l’àmbit de la gestió i el 
de la reflexió. I d’aquí en volem treure ges-
tors humanistes que bona falta fan, vist 
com va el món. Filosofia i Economia és un 
projecte modest, però estic segur que si es 
consolida farà escola. Com que a Girona 
estem fora del focus barceloní, podem en-
cetar coses molt interessants i fer-les en 
silenci, donant-nos temps. M’agradaria 
pensar que el guardó ha tingut alguna cosa 
a veure amb totes aquestes dimensions de 
la meva feina. Així que benvingut el premi!

Quina considera que ha de ser la relació 
entre les disciplines de la filosofia, l’ètica 
i l’economia?
Tots els economistes clàssics eren profes-
sors de moral. L’Escola de Salamanca, els 

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

L ’ I N T E r È S  M é S  A L T
Entrevista

RAMON ALCOBERRO, COL·LEGIAT D’HONOR 2018

Ramon Alcoberro és Doctor en Filosofia per la Universitat  
de Barcelona, professor d’ètica a la Universitat de Girona  
i col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya.  
Ha publicat o coordinat una vintena de llibres i articles 
sobre filosofia, ètica, economia i empresa

“Cal renovar els vincles 
entre ètica i economia”

Però m’agradaria pensar que en aquest 
guardó també hi ha tingut alguna cosa a 
veure la feina que des del desembre de l’any 
2000 he estat fent a Internet en la divulgació 
de la filosofia. Faig filosofia per a ciutadans. 
El web que administro, alcoberro.info “Filo-
sofia i pensament”, ha crescut molt més 
enllà del que havia previst i ha acabat per 
crear el seu propi entorn en el, per dir-ne 
d’alguna manera, “mercat de les idees”. De 
debò que la repercussió del web és una 
cosa que em supera perquè s’ha convertit 
de fet en un servei públic. Sóc testimoni que 
el ciberespai no només existeix, sinó que 
crea moviments i inquietuds globals. En al-
guna d’aquestes mogudes hi he participat 
directament. És realment molt curiós com-
provar que estàs escrivint en un poble del 
Baix Empordà i algú et llegeix i interacciona 
amb tu des de l’altra punta del món. Google, 
encara que avui en dia ens sembli que ha 
existit sempre, neix formalment a principis 

Faig filosofia per a 
ciutadans. El web 
alcoberro.info ha 

crescut molt més enllà 
del que havia previst i 
ha acabat per crear el 
seu propi entorn en el 

“mercat de les idees 
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La riquesa com a tal 
no té gaire significat 

si no serveix per a 
construir una vida més 
interessant, més plena

empiristes anglesos del XVIII i els utilitaris-
tes també. Marx va ser inseparablement un 
economista i un teòric de la justícia, encara 
que no li agradés gaire la paraula “moral” (o 
caldria dir la moralina dels moralistes?). Ara 
com ara ja és obvi que sense saber filosofia 
no es poden prendre decisions de gestió 
encertades. I no parlo només de decisions 
ètiques. Penso en teoria de jocs o en tre-
balls sobre racionalitat i argumentació. 

És trist que encara hi hagi tanta gent al 
món empresarial que creu que ètica i econo-
mia són incompatibles. Però també és cert 
que al solar hispànic hi ha molta gent que 
només entén l’economia d’una manera es-
peculativa i molt tronada. La producció i el 
consum són actes de racionalitat global que 
l’economia sola només explica en part. Tinc 
la sensació que Max Weber i Georg Simmel 
de vegades encara no han estat prou intro-
duïts en les decisions institucionals i econò-

també que estan entrant noves consideraci-
ons en l’àmbit de la racionalitat econòmica. 
No és per casualitat. 

Però tot això ha de canviar perquè algu-
nes bestieses que provenen de l’àmbit de 
la vella economia especulativa han fet falli-
da i, sobretot, han produït autèntics desas-
tres socials. Sabem que les consideracions 
purament economètriques i les teories de la 
informació basades en el big data, quan 
són aplicades sense un context moral, pro-
dueixen més desajustos socials que cap 
altra cosa. La riquesa com a tal no té gaire 
significat si no serveix per a construir una 
vida més interessant, més plena. I com es 
diu sovint “hi ha gent tan pobra que només 
té peles”. En societats complexes i en la 
globalització, si no tenim clars uns pocs 
punts de teoria moral l’únic que passarà –i 
en certa manera ja està passant– és que 
resultarà impossible governar la complexi-

Ramon Alcoberro defensa 
que el capitalisme 

financer ha creat unes 
desigualtats socials que 

poden acabar per 
bloquejar el sistema.

miques en aquest país. Els treballs clàssics 
del premi Nobel Rober Fogel sobre la racio-
nalitat de l’acte d’agafar el tren sembla que 
no els ha llegit ningú a ADIF. I ningú no recor-
da que un altre Nobel com Amartya Sen és 
president d’honor d’Oxfam. Els darrers No-
bel d’economia han elaborat anàlisis de filo-
sofia i de psicologia, però dissortadament no 
sé si Richard Thaler, per exemple, s’ensenya 
gaire a les nostres facultats. Que William 
Nordhaus hagi estat Nobel enguany pels 
seus estudis sobre el canvi climàtic indica 
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tat que hem creat. Cal renovar els vincles 
entre ètica i economia fins i tot per una pura 
necessitat de supervivència del sistema. 

Com ha evolucionat aquesta relació?
L’ètica, a partir de la dècada del 1960, ha 
viscut una revolució que va venir donada per 
l’extensió de les ciències de la vida i per 
l’aparició de la bioètica. A partir d’aquí, les 
antigues ètiques professionals han hagut de 
reformular-se. Ara les virtuts morals ja no són 
només atributs dels professionals. En un 
món de societats anònimes i de multicultu-
ralitat, la virtut ha de ser també una caracte-
rística de les corporacions, perquè això és 
una garantia per a inversors, proveïdors i cli-

ents. Això és un canvi radical. Per exemple, 
la parecom (economia participativa), que va 
començar cap al 1990, ha vingut per a que-
dar-se. I els projectes de Democràcia Inclu-
siva també. L’economia social i les coopera-
tives de crèdit ja estan ocupant un lloc 
significatiu arreu. Però no cal anar tan lluny... 
Cada cop més empreses tenen codis ètics i 
els avaluen. La reputació professional avui 
és inseparable de la responsabilitat social i 
de la sostenibilitat. En un món de xarxes, la 
pèrdua de reputació, que sempre havia sor-
tit molt cara, ara és caríssima. 

Hi ha raons que expliquen aquesta situa-
ció: el paper cada cop més important de les 
dones en l’economia és un tema decisiu. 
De debò que en el propers vuit o deu anys 
totes les empreses que vulguin situar-se en 
el mercat hauran de fer algun tipus de polí-
tica de gènere. Les xarxes socials avui són 
implacables en temes de reputació de les 
organitzacions. A més, en una economia 
global, l’ètica de les organitzacions és una 
garantia per als consumidors. Una globalit-
zació basada en l’explotació de la misèria i 
una economia de sangria i paella no van 
enlloc en l’època de les xarxes socials. 

Avui una empresa 
que, per exemple, no 
faci consideracions 
de gènere en la seva 

gestió ho té difícil per 
sobreviure

Ramon Alcoberro agraint la distinció de Col·legiat d’Honor 2018 atorgada en el marc 
del Sopar dels Economistes 2018, en presència del degà del CEC Anton Gasol.

L’evolució cap a una economia ètica no és 
cap moda, ni té només a veure amb la re-
putació de les organitzacions. És una ne-
cessitat de supervivència a mitjà termini. 
 
Vostè parla de la dimensió moral de l’eco·
nomia. Com la definiria?
Vàrem començar a plantejar-nos aquesta 
qüestió fa vint anys, en un grup interdiscipli-
nari amb economistes, docents i filòsofs que 
impulsava Epson Ibèrica. La gent que hi ha-
via aleshores hem seguit camins molt dife-
rents... però el neguit ha continuat. Quan 
diem que l’economia té una dimensió moral, 
ho plantegem amb tota seriositat i dins la 
tradició liberal més estricta. La pregunta que 
ens hem de fer en ètica empresarial és “per 
a qui creem valor?”. Si només creem valor 
per als accionistes, durarem poc en el mer-
cat perquè avui cada cop hi ha més “veus” i 
més interessos contraposats. El mercat 
canvia tan sovint que sense una sèrie de re-
gles de joc autoimposades (el que de vega-
des s’anomena “cultura empresarial”), una 
empresa no pot subsistir. 

De quina manera s’hauria d’aplicar l’ètica 
al món de l’empresa?
Fa anys es parlava de responsabilitat social 
corporativa. És un concepte que ha evolu-
cionat força perquè la xarxa ha canviat els 
usos empresarials i la responsabilitat s’ha 
tornat global. Avui una empresa que no faci 
consideracions de gènere en la seva gestió 
ho té difícil per sobreviure en els mercats 
globals. Fa anys que la certificació ètica va 
significar un pas endavant i no sempre 
s’han fet les coses bé en aquest àmbit. Cal 
una revisió dels procediments de gestió 
que s’han vingut aplicant als darrers anys. 
Francesc Cabana, en un llibre que recoma-
no, L’agonia del capitalisme, diu que el ca-
pitalisme ha entrat en una època “de poc 
seny”. Cabana és per a mi allò que es diu 
“un referent” i vaig tenir la sort de ser mem-
bre d’una Junta de l’Ateneu Barcelonès 
que ell va presidir. Em sembla que l’encerta. 
El capitalisme financer ha creat unes desi-
gualtats socials difícils de gestionar i que 
poden acabar per bloquejar el sistema per 
pura avarícia. Quan sento dir, per exemple, 
que cal abolir el salari mínim, o que cal es-
talviar el 20% del salari m’agafa el riure fluix. 
Si la gent estalviés el 20% del seu salari, el 
sistema entraria en col·lapse per falta de 
demanda. Això ho sap tothom! La primera 
responsabilitat moral és negativa: no men-
tir. I la segona és positiva: buscar el més 
gran bé per al més gran nombre de perso-
nes. Només aplicant aquests dos principis, 
el món de l’economia ja faria prou. n
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CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya  
cecpremsa@coleconomistes.cat

Els premiats 
de l’any 2018
Coincidint amb la 23a edició de la Jornada dels Economistes, 
el Col·legi concedeix els Premis de Reconeixement al 
Despatx Professional i a l’Economista d’Empresa de l’any, 
els reconeixements als millors Treballs de Final de Grau i als 
millors Currículums Universitaris, així com els Premis Joan 
Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya, que 
es van lliurar en el tradicional Sopar dels Economistes. 

23a EDICIó DE LA JORNADA

1. D’esquerra a dreta: Lluís Bigas (president de la seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya), 
Àngels Chacón (consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya), les sòcies de Clos Assessors, 
Núria Gumbert i Cristina Clos, i Anton Gasol (degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya).
2. D’esquerra a dreta: Josep Martínez Vila (conseller delegat de Saba) i Anton Gasol (degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya).

1 2

 El Premi de Reconeixement al 
Despatx Professional 2018 es 
va atorgar a Clos Assessors, 
grup professional d’assessora-

ment fiscal, comptable i laboral que presta 
els seus serveis a diferents poblacions de la 
província de Girona. Des de les seves ofici-
nes a Girona, Santa Coloma de Farners, 
Sant Esteve d’en Bas i Banyoles, a Clos 
Assessors estan en contacte directe amb 
les necessitats de les empreses des de fa 
més de 25 anys.

al grup Abertis, on es va incorporar l’any 
1996 per ocupar diversos càrrecs de res-
ponsabilitat, sent una peça clau en el crei-
xement internacional del grup i treballant 
directament en la incorporació de les au-
topistes franceses de Sanef, l’operadora 
de satèl·lits Eutelsat o l’operador aeropor-
tuari TBI, entre d’altres.

Un altre dels guardons que es van lliurar 
durant el sopar anual dels economistes 
van ser els Premis Joan Sardà Dexeus, 
que concedeix la Revista Econòmica de 
Catalunya. En la modalitat de Millor Lli·
bre d’Economia es va reconèixer Turbu-
lències i Tribulacions, una crònica de la 
gestió econòmica de la Generalitat entre 
els anys 2011 i 2015 obra de l’exconseller 
d’Economia, catedràtic de la Universitat 
Pompeu Fabra i col·legiat de Mèrit del 
CEC Andreu Mas-Colell i del seu equip 
més directe en aquell període format per 
l’exsecretari d’economia Albert Carreras i 
l’economista Ivan Planas. 

El Premi al Millor  
Llibre d’Economia 
va ser per al llibre 

“Turbulències i 
Tribulacions” dels 

economistes Andreu 
Mas-Colell, Albert 

Carreras i Ivan Planas

D’altra banda, el Premi de Reconeixe·
ment a l’Economista d’Empresa 2018 
es va atorgar a Josep Martínez Vila, con-
seller delegat de Saba. El Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya reconeix la seva 
tasca al capdavant d’una companyia de 
referència en la gestió d’aparcaments i el 
desenvolupament de solucions en l’àmbit 
de la mobilitat urbana, amb una clara ori-
entació a la innovació i el servei al client. El 
CEC també distingeix de Josep Martínez 
Vila la seva trajectòria professional lligada 
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5. Oriol Amat (vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya), Agustí Colom (regidor 
d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona), María Caamaño i Judit Restrudis (premiades 
al Millor Treball de Final de Grau) i Anton Gasol (degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya).
6. Els guardonats als Millors Currículums Universitaris.

3. D’esquerra a dreta: Martí Parellada (director de la Revista 
Econòmica de Catalunya), Teresa Garcia-Milà (membre del Consell 
d’Administració del Banc Sabadell), Albert Carreras (exsecretari 
d’Economia), Ivan Planas (economista) i Anton Gasol (degà del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya).

4. D’esquerra a dreta: Martí Parellada (director de la Revista Econòmica 
de Catalunya), Teresa Garcia-Milà (membre del Consell d’Administració 
del Banc Sabadell), Pilar Abril (periodista especialitzada en continguts 
econòmics de Televisió de Catalunya) i Anton Gasol (degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya).
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A Turbulències i Tribulacions, Mas-Colell, 
Carreras i Planas relaten en primera per-
sona la gestió econòmica d’uns anys mar-
cats per la crisi, des de l’herència i el repte 
amb què es van trobar fins a un balanç del 
que es va fer, amb un repàs a les políti-
ques i els esdeveniments viscuts i als rea-
justaments i retallades que es van haver 
de dur a terme.

Emmarcat també en els Premis Joan Sar-
dà Dexeus, també es va fer entrega de la 
distinció de Millor Trajectòria Personal 
en la Difusió de l’Economia, que aquest 
2018 va ser per a la periodista especialit-
zada en continguts econòmics de Televi-
sió de Catalunya Pilar Abril. A la secció 
d’economia dels informatius de Televisió 
de Catalunya des de l’any 2002, Pilar Abril 

n’és sotscap des del 2007. Anteriorment a 
la seva etapa a TV3 també ha estat redac-
tora a Onda Cero i a Cinco Días. 

Enguany es va fer entrega del premi que 
reconeix el Millor Treball de Final de 
Grau, un guardó estrenat l’any 2017. El pri-
mer premi va ser per a Judit Restrudis de la 
Universitat de Girona pel seu treball Pro-
posta per incrementar les vendes online 
d’una PIME. Resultats de l’aplicació de  
Google AdWords a Comerç Turró, S.A. A 
més, es va atorgar una menció específica 
al treball Competències 4.0 de María Caa-
maño, també de la Universitat de Girona.

Finalment, es va fer entrega dels diplomes 
als Millors Currículums Universitaris a 
Eva Bori Camprubí de la Universitat de Vic, 

Jose Garcia Puche de la Universitat Oberta 
de Catalunya, Pablo de Llanos Artero de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, Gui-
llermo López Recio de la Universitat Abat 
Oliba, Álvaro-Alfons Mateo Fernández de 
l’Institut Químic de Sarrià, Judit Mompín 
Sánchez d’ESADE, Víctor Manuel Quintas i 
Martínez de la Universitat Pompeu Fabra, 
Carlota Roure Pagès de la Universitat Inter-
nacional de Catalunya i Marc Susagna Hol-
gado de la Universitat de Barcelona.

D’altra banda també es van reconèixer els 
expedients universitaris de Judit Velasco 
Beltrán de la Universitat de Girona, Florina 
Alice Ghencea de la Universitat de Lleida i 
Elena Solsona Sorlí de la Universitat Rovira 
i Virgili en el marc de les jornades a les 
seus territorials. n



 La Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Socials de la Universitat In-
ternacional de Catalunya (UIC) va 
acollir la novena edició del Ràdio 

Cafè de l’Economista, una trobada en format 
de tertúlia que té per objectiu compartir diver-
sos temes d’actualitat econòmica d’alt inte-
rès per als joves economistes i per als estudi-
ants de les diverses Facultats d’Economia i 
Empresa de les universitats catalanes. El di-
rector comercial de l’operadora de productes 
petroliers Meroil, Miguel Paya; el soci del des-
patx d’economistes i advocats especialitzats 
en l’assessorament legal i tributari FIDE, Edu-
ardo Espejo, i el professor de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Socials de la UIC, 
Jordi Alba, van abordar el funcionament del 
mercat del petroli en un debat conduït per 
l’economista i periodista Víctor Bottini.

En primer lloc, es va destacar que el preu del 
barril de petroli Brent, de referència a Europa, 
va arribar al seu màxim el juliol del 2008 amb 
132,78 dòlars i al seu mínim el 1998 amb 9,8 
dòlars, mentre que el passat mes d’octubre va 
superar la quota dels 80 dòlars i el juny de 2017 
estava en 46 dòlars, és a dir, es registra una 
inestabilitat de preus. Segons el professor de la 
UIC Jordi Alba, “aquesta inestabilitat ve gene-
rada per molts factors, entre els quals les deci-

CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya  
cecpremsa@coleconomistes.cat
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El director comercial de Meroil, Miguel Paya; el soci del despatx 
d’economistes i advocats especialitzats en l’assessorament legal 
i tributari FIDE, Eduardo Espejo, i el professor de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Socials de la Universitat Internacional  
de Catalunya, Jordi Alba, conduïts per Víctor Bottini, debaten  
sobre el mercat del petroli amb estudiants d’economia i empresa  
de la Universitat Internacional de Catalunya.

DEBAT SOBRE ECONOMIA

sions geopolítiques d’un dels principals pro-
ductors de petroli del món, els Estats Units”. 

El director comercial de Meroil, Miquel Paya, 
va reiterar “la influència decisiva de la geopo-
lítica”, però també va apuntar “als rumors  que 
impliquen pujades i baixades del preu, ja que 
tots els mercats, també el del petroli, tendei-
xen a tenir por”. En aquest punt va sortir a 
debat la influència en el preu del petroli del 
fracking, tècnica d’extracció de petroli costo-
sa per la seva dificultat i el seu impacte en el 
medi ambient. Segons el soci del despatx 

A sota, d’esquerra  
a dreta, Jordi Alba, Víctor 

Bottini, Miguel Paya  
i Eduardo Espejo, a la  

taula de ponents. 
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d’economistes i advocats especialitzats en 
l’assessorament legal i tributari FIDE, Eduar-
do Espejo, “el fracking permet establir límits al 
preu del petroli, ja que l’Organització de Paï-
sos Exportadors de Petroli (OPEP) vigila molt 
els nivells d’extracció mitjançant aquesta tèc-
nica”. Miguel Paya de Meroil va coincidir amb 
aquesta visió afirmant que “fins ara, l’OPEP 
era qui tenia el poder d’augmentar o reduir la 
producció de petroli amb l’objectiu de vendre 
sempre el màxim al preu més elevat, mentre 
que amb la tecnologia del fracking es limita la 
seva capacitat de tirar del preu”. 

Parlant de l’OPEP i del fracking, el conductor 
de la tertúlia Víctor Bottini va recordar la pro-
ducció diària de barrils de Brent on Aràbia 
Saudita té el lideratge, amb 11.590.000 bar-
rils al dia, i és seguida pels Estats Units i Rús-
sia amb 11.270.000 i 10.050.000 barrils, 
respectivament. Jordi Alba de la UIC va afegir 
que “l’auge de les energies alternatives tam-
bé és un limitador del preu del petroli i el seu 
potencial queda demostrat amb el fet que les 
grans petrolieres tenen ja una unitat operativa 

“Paguem el petroli 
com si fos una 
hipoteca”
“Els operadors de productes petroliers 
comprem una quantitat de petroli con-
creta i l’anem pagant cada dia en funció 
de les primes que negociem sobre l’ín-
dex de preus Platts. Seria comparable a 
l’euríbor de les hipoteques més el per-
centatge d’interès diferencial”.

Miguel Paya, 
director 
comercial  
de Meroil per entrar en el subministrament elèctric”. En 

aquest sentit va assegurar que “segurament 
ara mateix no pensem en substituir el combus-
tible fòssil, però algunes energies com l’electri-
citat seran clarament una competència”. 

Eduardo Espejo, de FIDE, va aprofundir en 
l’emergència i consolidació de noves fonts 
d’energia subratllant que “quan es consolidi 
l’electricitat i, per tant, augmenti el preu, sor-
giran noves energies com ara l’hidrogen o el 
gas natural”. Espejo també va explicar que la 
Unió Europea s’ha marcat ja objectius per al 
2020 de reducció de l’ús de combustibles 

Els rumors impliquen 
pujades i baixades del 

preu del petroli perquè, 
com tots els mercats, 
tendeix a tenir por
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“Les energies 
alternatives limiten 
el preu del petroli”
“L’auge de les energies alternatives tam-
bé és un limitador del preu del petroli i el 
seu potencial queda demostrat amb el 
fet que les grans petrolieres tenen ja una 
unitat operativa per entrar en el submi-
nistrament elèctric”.

Jordi Alba, 
professor de la 
Facultat de 
Ciències 
Econòmiques  
i Socials de la 
Universitat 
Internacional de 
Catalunya  

“Els efectes de baixar 
el preu del petroli 
arriben lentament”
“Un assumpte cabdal que viuen els con-
sumidors en el seu dia a dia és el que 
s’ha denominat com la “teoria dels coets 
i les plomes”. És a dir, que, quan el preu 
del petroli baixa, l’efecte sobre els cos-
tos que paga el ciutadà és lent i, en can-
vi, quan augmenta, és ràpid.”

Víctor Bottini
economista  
i periodista

fòssils amb la vista posada en la descarbonit-
zació del 100% del transport de cara al 2050. 
Seguint amb Europa, Miguel Paya de Meroil 
va comentar que “el full de ruta europeu hi és, 
però una altra cosa és si és viable” i va ressal-
tar que “en el preu del litre que paguem de 
gasolina o dièsel, un 47% són impostos i un 
53%, cost i benefici”. Segons Paya, “si els 
cotxes elèctrics substitueixen els de combus-
tió, s’hauran de gravar igual i, en conseqüèn-
cia, el preu de l’electricitat augmentarà i, per 
tant, el petroli tornarà a ser atractiu”. És per 
això que el director comercial de Meroil es va 
mostrar convençut que “el futur a mitjà termi-
ni serà un mix entre diverses fonts d’energia”.

En referència al percentatge del preu de la 
benzina que correspon a impostos, Eduardo 
Espejo, de FIDE, va denunciar que “el fet que 
la meitat del preu del litre de gasolina o gasoil 
siguin impostos que suposadament han de 
destinar-se a lluitar contra la contaminació 
que pugui generar el combustible no es cor-
respon amb la realitat”. I va afegir que “en 
cada litre de gasoil hi ha obligatòriament fins 
a un 7% de biocarburant d’origen vegetal que 
no contamina i en canvi s’està pagant impos-
tos sobre aquest percentatge de biocarbu-
rant com si fos gasoil”. 

En el debat a la UIC es va explicar també com 
s’estableix el preu del petroli. Miguel Paya, de 
Meroil, va afirmar que “depèn de l’oferta i la 
demanda” i que “és un joc entre els països 
productors –majoritàriament de l’Orient Mit-
jà– i refinadors, mentre que els operadors 
com Meroil el que fem és comprar una quan-

És important recordar 
que una cosa és el preu 

del petroli com a matèria 
primera i l’altra el de la 

gasolina o el dièsel”

“El biocarburant 
d’origen vegetal 
paga impostos”
“En cada litre de gasoil hi ha obligatòria-
ment fins a un 7% de biocarburant d’ori-
gen vegetal que no contamina i, en canvi, 
s’estan pagant impostos sobre aquest 
percentatge com si fos gasoil”.

Eduardo 
Espejo, 
soci del despatx 
d’economistes i 
advocats 
especialitzats en 
l’assessorament 
legal i tributari 
FIDE titat de petroli concreta i l’anem pagant cada 

dia en funció de les primes que negociem i de 
l’índex de preus Platts, que seria comparable 
a l’euríbor de les hipoteques”.  Eduardo Espe-
jo va puntualitzar que “Platts no és un mercat 
com a tal, sinó una plataforma on es comuni-
quen els preus als quals tanquen les operaci-
ons els diferents actors del sector” i va remar-
car que “el preu del petroli no es fixa en un 
mercat com en el cas de l’electricitat”.

En aquest punt, Víctor Bottini va introduir un 
assumpte cabdal que viuen els consumidors 
en el seu dia a dia i que s’ha denominat com 
la “teoria dels coets i les plomes”. És a dir, que 
quan el preu del petroli baixa, l’efecte sobre 
els costos que paga el ciutadà és lent i, en 
canvi, quan augmenta, és ràpid. En aquest 
sentit, per a Jordi Alba, de la UIC, “bona part 
dels ingressos de l’Estat venen dels impostos 
del petroli i, en conseqüència, quan el seu 
preu disminueix, això repercuteix en el preu 
de forma lenta”. Segons Miquel Paya, de Me-
roil, “la majoria d’operadors comprem se-
gons la referència de Platts, el qual no depèn 
exactament del preu del barril”. D’altra banda, 
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Preguntes   dels estudiants de la Facultat
de Ciències Econòmiques 
i Socials de laUniversitat 
Internacional de Catalunya
Carla Tarrés: S’acabarà algun dia el 
petroli?
Hi ha reserves superiors a la demanda i, per 
tant, tindrem petroli. Estem en plena transi-
ció energètica perquè les grans operadores 
ja venen altres energies com el gas natural 
liquat per als cotxes. Això farà que passi 
amb el petroli com amb el carbó, que el se-
guim utilitzant, però poc. 

Filippo J. Vagnoni: Com afectarà la situ-
ació de Veneçuela al seu preu?
Veneçuela no té poder suficient per canviar 
el preu de l’OPEP perquè té un pes relatiu 
respecte de la producció mundial. A més, el 
seu petroli és pesat perquè té molt sofre i, 
per tant, és d’una qualitat més baixa i més 
car de produir. Així doncs, malgrat que Ve-
neçuela decidís no produir més petroli, pro-
bablement això no afectaria d’una forma 
significativa el preu, perquè altres produc-
tors n’assumirien la part proporcional. 

Alberto Castro: Es podria fixar el preu de 
la gasolina per hores? 
Sí, i de fet ja és una realitat a les autopistes. 
A partir de les 22 hores, augmenten els 
preus perquè la resta d’estacions de servei 
han tancat. En definitiva, fixar el preu per 
hores és una decisió comercial. 

Pepe Messa: La qualitat del cru és dife-
rent en funció de l’origen? 
Pot ser-ho, però les normatives europees 
obliguen a refinar, vingui d’on vingui el petro-
li, d’una manera concreta i, per tant, la qua-
litat del producte que es ven a les gasoline-
res és la mateixa. Cal comentar que a 
Espanya el cru procedeix sobretot de l’Ori-
ent Mitjà i dels Estats Units. 

Pol Sànchez: Sempre hi ha hagut de-
bat entre benzina o dièsel. Quina influ-
ència hi tenen en aquesta situació les 
refineries?
Actualment la benzina està més gravada 
que el dièsel. I és que, més que el productor 
o la refineria, és l’Estat qui pot decidir via 
impostos beneficiar més una o altre.

Pol Sot: Quina seria la repercussió d’un 
atemptat als EUA sobre el seu preu?
La teoria diu que pujaria el preu perquè se-
ria un element d’inestabilitat en un país 
productor. 

Manuel Botella: Per què es deia que les 
reserves s’esgotarien quan no és així?
Els estudis diuen que no s’estan esgotant i 
que es podrà donar resposta a la demanda 
per 50 anys. Evidentment, el petroli no és 
renovable, però s’esgotarà abans la nostra 
demanda de petroli que el propi petroli. 

Matthias Thomassen: Per què puja ara 
el preu del dièsel? 
El preu del dièsel s’ha previst que s’iguali al 
de la gasolina l’1 de gener de 2019 pels 
impostos. A més, cada vegada hi ha més 
biocarburant d’origen vegetal en el dièsel i 
aquest és més car que el fòssil. 

Carolina Martí: Com podem saber qui-
nes són les estacions de servei més ca-
res i les més econòmiques?
Cada dia el Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme publica els preus de totes les esta-
cions de servei a la pàgina web  
geoportalgasolineras.es, la qual et permet 
consultar per zones quines faciliten els 
preus més o menys econòmics.

Paya va apuntar que “aquesta teoria dels 
preus es donava més abans, quan hi havia un 
operador molt dominant, però ara, amb més 
dispersió de servei, el preu sempre és més 
elàstic, fins al punt que moltes estacions de 
servei canvien el preu diàriament. Eduardo 
Espejo, de FIDE, va apuntar que “al mercat 
del petroli l’única arma competitiva és el preu 
perquè a Espanya només hi ha tres empreses 
que refinin el petroli –BP, Cepsa i Repsol– i la 
resta només venen el producte que els arriba 
de les refineries”. I va afegir que “és important 
recordar que una cosa és el preu del petroli 
com a matèria primera i l’altra, el de la gasoli-
na o el dièsel”. Miquel Paya, de Meroil, va co-
mentar que “les estacions de servei són un 
negoci i, depèn d’on estan ubicades i de quin 
és el servei que donen, poden pujar preus o 
no” i va explicar que “a la província de Barce-
lona, entre la gasolinera més cara i la més 
econòmica hi ha una diferència d’un 17%”. 
Bottini va aprofitar aquesta dada per invitar als 

consumidors de combustibles a cercar les 
estacions de serveis més competitives en 
preu per generar així una pressió a la baixa del 
preu, tot emfatitzant la responsabilitat que 
també tenen les persones en aquest mercat.

Encara sobre el preu de la gasolina, Eduardo 
Espejo, de FIDE ,va afirmar que “estem en un 
mercat on només hi ha uns productes regu-
lats per normatives tècniques europees i és 
responsabilitat dels consumidors saber que 

la gasolina i el dièsel són iguals a tot arreu i per 
això els operadors busquen diferenciar-se 
potenciant les marques amb publicitat o ac-
cions de responsabilitat social”.

Finalment, els tres experts van coincidir en 
apuntar la dificultat de preveure l’evolució de 
la situació del mercat del petroli a curt termini, 
però van estar d’acord en què la influència de 
les renovables jugarà un paper clau en el preu 
del petroli. n



Els indicadors 
macroeconòmics no 

auguren una recessió 
a curt termini
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Economista col·legiat des del 1981, Joan Cavallé és 
director general de Caixa d’Enginyers des del 2005

“El model de banca 
cooperativa és més 
resilient”
CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya  
cecpremsa@coleconomistes.cat
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 La trajectòria professional de Joan 
Cavallé es va iniciar en l’àmbit 
docent i de recerca en economia 
i ha estat vinculada principalment 

al sector financer, combinant-ho amb la do-
cència a la Universitat de Barcelona, la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya o ESADE. 

La seva incorporació com a director 
general de Caixa d’Enginyers el 
2005 va ser prèvia a la crisi. Com va 
viure aquell període en què el sector 
bancari va haver de patir una forta 
reestructuració?
La fallida de Lehman Brothers va suposar 
assumir que els temps en el sector bancari 
serien molt complexos en el futur. En aquell 
moment no ens podíem ni imaginar tot el 
que passaria els anys següents, amb una 
reestructuració del sector bancari tan in-
tensa, un suport per part dels estats per 
rescatar tantes entitats amb problemes i 
una política monetària heterodoxa d’injec-
ció massiva de liquiditat que, per cert, en-
cara està vigent.

Per part nostra, vàrem entendre que en 
aquell període calia reforçar al màxim la 
gestió dels riscos de crèdit i liquiditat, i ge-
nerar orgànicament el capital més gran 
possible. Això ens va permetre superar tota 
aquesta època d’una forma relativament 
tranquil·la, gràcies al fet que no patíem la 
problemàtica comuna al sector per la baixa 
qualitat dels seus actius i, per tant, la nostra 
Entitat estava en molt bones condicions 

caixes d’estalvis. Quin creu que ha es·
tat l’impacte d’aquesta desaparició en 
el sistema financer català?
Caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit 
constitueixen el model de banca de proxi-
mitat i social enfocada en les persones, ter-
ritoris i pimes, i ha estat un model consoli-
dat en el nostre país. La pèrdua de les cai-
xes d’estalvis ha comportat la desaparició 
d’una part molt rellevant de la banca social 
i la bancarització de les caixes ha transfor-
mat empreses de l’economia social en em-
preses de capital, la qual cosa suposa, en-
tre d’altres, la pèrdua de la seva aportació a 
l’acció social, que ha estat tan necessària i 
activa a Catalunya. 

Les caixes d’estalvis aportaven a la socie-
tat una implicació directa a l’economia local 
i a les persones, i responien a les necessi-
tats més directes de la societat. Aquest és 
un buit que amb el temps s’omplirà per l’ar-
rel social de les finances. 

La seva valoració de l’estat del siste·
ma bancari català i espanyol actual 
és positiva?
Personalment crec que és millorable, ate-
nent indicadors i debats que el sector ge-
nera entre la població en els darrers anys. 
De totes maneres, veiem que el pes de la 
banca cooperativa, que cal recordar que 
no ha necessitat cap ajut públic i ha aportat 
recursos a la reestructuració de la resta del 
sector, ha crescut de forma significativa en 
els darrers anys. Tendència que és plena-

per mantenir el nostre creixement al llarg 
del període, com així va ser. 

Què creu que va portar·nos a la crisi 
del 2008?
Crec que va ser degut a un conjunt de fac-
tors. Per una banda, un creixement molt 
fort del volum de crèdit, fonamentalment 
hipotecari, que no és especialment multipli-
cador de l’activitat econòmica i d’un excés 
d’endeutament empresarial i de les famíli-
es. D’altra banda, el context era una valora-
ció del risc de crèdit excessivament laxa 
amb una gran complaença en els mercats 
financers. I, finalment com a tercer element, 
una supervisió del sector que no va ser 
consistent ni va actuar sobre governança, 
conflictes d’interès i la transparència del 
sector. En aquest sentit, la posada en mar-
xa de Basilea II, que sobre el paper aporta-
va millores en la gestió del risc de crèdit i en 
la solvència del sector, va ser una aplicació 
fallida i això va propiciar també la crisi tan 
profunda del sector. 

Una de les conseqüències de la reces·
sió del 2008 va ser la desaparició de les 
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La trajectòria professional 
de Joan Cavallé ha estat 
vinculada principalment al 
sector financer. 

ment vigent a Europa on hi ha més de 
2.900 bancs cooperatius que representen 
una quota de mercat del 22% i que presten 
servei a més de 200 milions de clients a 
Europa. Hem demostrat amb el temps que 
el model cooperatiu que defensem a Caixa 
d’Enginyers des de fa més de 50 anys és 
més resilient, afavoreix el desenvolupament 
econòmic i social del territori on té presèn-
cia, aposta pel foment d’una economia res-
ponsable i contribueix a l’estabilitat finance-
ra. Considero que la banca cooperativa té 
un extraordinari potencial de creixement 
tant a Catalunya com a Espanya, perquè 
cada vegada són més els que confien en el 
model cooperatiu.

Creu en el risc d’una nova recessió?
Els indicadors macroeconòmics no augu-
ren una recessió a curt termini. És cert que 
els vents de cua (tipus de canvi, preu del 
petroli i comerç exterior) han minvat consi-
derablement, però, en un context de tipus 
d’interès que s’esperen molt laxos en els 
pròxims dos anys, la macro no hauria de 
generar sorpreses. No obstant això, tenim 
preocupació pels conflictes geopolítics 
(Brexit, Itàlia, polítiques proteccionistes, 
etc.), que estan contaminant les expectati-
ves i generant incertesa, fet que en un con-
text de mercats financers molt correlacio-
nats i erràtics com l’actual pot portar, final-
ment, impactes més que notables en els 
indicadors macroeconòmics. Els governs 
tenen poques eines de política econòmica 
(la monetària absent a Europa) i l’endeuta-
ment global és ara més elevat del que ho 
era el 2008.

El creixement de Caixa d’Enginyers ha 
estat sostingut des de fa més de 10 
anys. A què atribueix l’èxit?
Com a banquers la nostra cultura de ges-
tió de riscos és molt intensa i, com a enti-
tat cooperativa, la qualitat del servei al 
soci, el principal actiu de la nostra gestió 
del negoci. L’aposta per la tecnologia com 
a mitjà per guanyar eficiència i alhora pro-
ximitat al soci i estar amatents a les seves 
necessitats constitueixen elements fona-
mentals per explicar la nostra trajectòria. 
Respecte a la nostra ferma convicció 
d’atendre les necessitats dels nostres so-
cis, voldria remarcar que vam iniciar la 
banca d’empreses en el moment més àl-
gid de la restricció financera perquè els 
socis ens ho varen demanar. Ara, aquest 
segment de negoci també ens aporta di-
versificació en els nostres ingressos, la 
qual cosa ens fa més competitius en tots 
els àmbits. 
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El valor afegit com a 
cooperativa és que són 

els socis qui marquen el 
rumb de la nostra 

entitat 

Joan Cavallé considera que un 
economista ha de tenir visió i 
inquietud social.  

Quin paper creu que juga en la bona 
marxa de la Caixa d’Enginyers el fet 
que sigui una cooperativa? 
Per a mi és la condició necessària, que no 
suficient. En poques paraules, tant l’Entitat 
com els nostres socis compartim interes-
sos comuns. El valor afegit com a coopera-
tiva és que són els socis qui marquen el 
rumb de la nostra Entitat a través de les 
seves necessitats i del que ens traslladen 
que esperen de nosaltres. Ells són els pro-
tagonistes únics de Caixa d’Enginyers.

Hi ha una demanda creixent de finan·
ces ètiques per part d’empreses i par·
ticulars?
Absolutament. Hi ha una demanda genera-
litzada de la societat cap a les empreses 
més responsables i això, per descomptat, 
també ho observem a les finances. 

Com demostren estudis d’arreu del món, 
les empreses que segueixen criteris social-
ment responsables ASG (mediambientals, 
socials i de govern corporatiu) tenen un 
perfil de risc inferior, una millor evolució de 
les seves cotitzacions bancàries i menys 
volatilitat, fet que els aporta un cost del ca-
pital i del crèdit més reduït. És a dir, no és 
un tema de bonisme, no només es tracta 
de generar bé comú, sinó que aquestes 
empreses o entitats financeres assoleixen 
també millors condicions competitives.

Un apunt sobre la professió... quines 
característiques i habilitats creu que 
ha de tenir un economista?
Un economista ha de tenir, per damunt de 
tot, visió i inquietud social. La finalitat de la 
nostra professió és millorar les condicions 
de vida de les persones i això té a veure 
amb la societat. D’altra banda, crec que 
els economistes tenim unes capacitats 
destacades en els contextos d’incertesa, i 
això ens ajuda a ser capaços de prendre 
decisions que no són òbvies però que as-
sumim per la nostra capacitat de relacio-
nar o correlacionar diferents indicadors, 
tendències, etc., encara que semblin di-
vergents. La capacitat d’entendre la dis-
rupció és fonamental per a nosaltres, es-
pecialment en el context actual d’incerte-
sa i canvi actual. Finalment, el rigor profes-
sional i l’actitud proactiva davant el bé 
comú són indispensables per aportar la 
nostra feina a la societat.

Com veu la marxa del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya?
El Col·legi ha assolit un enorme prestigi 
com a referent al nostre país d’opinió en 
tots els àmbits en què ens movem els eco-
nomistes. Valoro especialment la gran tas-
ca que les darreres juntes han afrontat, tant 
en la gestió de la institució com de l’aporta-
ció als col·legiats, així com a la societat pel 
que fa a opinió, formació, debat i proposta 
que el Col·legi ha sabut construir en 
aquests anys tan complexos i difícils. Em 
sento molt orgullós de ser-ne col·legiat des 
del 1981. n

G E N T  D E  C A S A
Entrevista

Quins són ara els principals reptes de 
Caixa d’Enginyers?
Per a nosaltres hi ha un repte que és per-
manent i primordial: millorar contínuament 
la satisfacció dels nostres socis.

Actualment afrontem també quatre altres 
grans reptes. Donar resposta a una regula-
ció, que no és proporcional ni pensada per 
entitats del nostre perfil de risc i model de 
negoci cooperatiu, i que hem de resoldre 
amb un esforç molt considerable. La digita-
lització com a element transformador, no 
només del servei sinó també de la nostra 
funció de producció, però sense oblidar la 
indispensable atenció personal, assessora-
ment expert i empatia amb els nostres socis. 
El complex context financer, tipus d’interès, 
diferencials de crèdit distorsionats per la po-
lítica monetària heterodoxa en procés de fi-
nalització i, per últim, el repte d’atendre la 
molt notable creixent demanda de servei 
que estem registrant arreu i a la qual volem 
donar resposta sense travessar la línia ver-
mella de la qualitat i proximitat a tots els so-
cis, fet que ens obliga a innovar en proces-
sos, infraestructures i proposta de servei. 



N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Els Srs. Casas i Gasol, 
amb el premi a 

l’Excel·lència Financera.

Els economistes amb 
50 i 25 anys de 
col·legiació van rebre 
sengles homenatges 
pel seu compromís i 
dedicació.
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El Col·legi va retre home-
natge als col·legiats i col-
legiades que aquest any 

ja compten amb 50 anys de col-
legiació (1968-2018), mitjançant 
un acte de lliurament de medalles 
que es va dur a terme el passat 27 
de novembre. El degà Sr. Anton 
Gasol va agrair als homenatjats 
el seu compromís durant els 50 
anys de col·legiació.

Tot seguit, es va procedir al lliu-
rament de les medalles comme-
moratives personalitzades i, per 
cloure la trobada, els assistents 
van fer un brindis quedant empla-
çats per repetir-lo als 75 anys de 
col·legiació.

25 i 50 anys de col·legiació
El mateix dia va tenir lloc a 

l’Auditori l’acte de lliurament 
d’insígnies als col·legiats i col-
legiades amb 25 anys de col-
legiació (1993-2018), davant 
d’una assistència nombrosa de 
col·legiats/des i familiars. El 
degà Sr. Anton Gasol va pro-
nunciar unes paraules de reco-
neixement, destacant el com-
promís dels homenatjats i lliu-
rant-los un diploma i una insíg-
nia. L’acte va cloure amb un ani-
mat intercanvi d’impressions 
amb una copa de cava per cele-
brar aquests primers 25 anys. 
Enhorabona a tots i gràcies per 
la confiança! n

L’Institut d’Estudis Finan-
cers (IEF), institució sen-
se ànim de lucre dedica-

da a la formació i la divulgació 
financera, ha atorgat el premi a 
l’Excel·lència Financera en di-
vulgació al 3r Congrés d’Econo-
mia i Empresa de Catalunya, or-
ganitzat pel Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

El president del Comitè Orga-
nitzador del Congrés i exdegà 
del Col·legi Sr. Joan B. Casas i 
el degà actual Sr. Anton Gasol 
recollien el premi durant la cele-
bració de la XI edició dels Pre-
mis IEF 2018 a l’Excel·lència 
Financera, el passat 19 de 
novembre. n

L’IEF premia el Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Quadre de Comandament Agroalimentari

L’Observatori d’Econo-
mia Agroalimentària (Obe- 
Alimentària) impulsat per 

la Comissió d’Economia Agroli-
mentària, publica tots el mesos 
el Quadre de Comandament 
Agroalimentari. 

Aquest quadre és un recull co-
mentat dels indicadors clau ac-
tualitzats sobre els diferents indi-

N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Relació d’altes 
col·legials de 
setembre a 
novembre del 2018
Acevedo Ulises, Alexis
Agudaru Paula, Elena
Alcolea Contreras, Daniel
Andrés Pàmies, Oriol-Jordi
Barrufet Peris, Jordi
Bori Camprubí, Eva
Bosch Alibau, Jordi
Cabrera Comas ,Víctor
Calvo Mandianes, Carlos
Campo Barrera, Ana Maria
Camps Renom, Xavier
Carrasquer Mas, Marta
Casadejús Soler, Santiago
Caudevilla Parellada, Arnau
Costa París, José Luis
Cugat Bertran, Maria Neus
De Llanos Artero, Pablo
Demskyy, Roman
Díaz Conde, Eva
Donadeu Noguera, Ignacio
Escarabajal Serra, Beatriz
Expósito Pineda, Luis
Fernández Blanco, Helena
Fernández Barnada, Àlex
Font Benito, Joan
Fumadó Casanova, Andreu
Galcerán Mestres, Lluís
Galitó Expósito, Maria Lluïsa
Garcia Muntané, Alejandro
García Ponce, Javier
Giordani Dalmau, Jorge
Goday Barillas, David
González Forner, David
Herrador Fernández, Anna
Herrera Aranda, Daniel
López Ginés, Alberto
Mataró Nogueras, Guillem
Mateos Mínguez, José Manuel
Medina Medina, Luis Manuel
Mestres López, Montserrat
Mestres Martínez, Marina
Monforte Vila, Elisenda
Muñoz De La Riva, Álvaro
Nadal Burgués, Nuria
Nualart Serra, Elisabeth
Orihuela Montaño, M.ª Mercedes
Pac Descàrrega, Ferran
Palau Soler, Marc
Palou Artola, Alberto
Poncela Llopart, Inmaculada
Porgimon Benejam, Jaume Enric
Prado Paredes, Alexandre
Riera Solé, Sergi
Rivas Reig, Carlos
Roure Pagès, Carlota
Ruiz Cañete, Hermelinda
Siscart Jordà, Jordi
Sobrevias Bonells, Jordi
Solsona Sorlí, Elena
Subiranas Cabra, Laura
Susagna Holgado, Marc
Talos Corina, Elena
Teruel Carrizosa, Mercedes
Toledo Asensio, Sonia
Uceda Martín, Jéssica
Vidal Huetos, Pedro
Zabalza Sorauren, Iker

cadors econòmics generals que 
afecten al sector (indicadors de 
preus i producció, petroli, nòlits i 
moneda), dels subsectors agra-
ris (maquinària, producció, re-
cursos humans, preus, marges, 
comerç exterior i prospectiva) i 
dels factors de l’entorn que el 
condicionen (meteorologia i re-
serves d’aigua), a més d’un ac-

cés directe a les principals fonts 
d’informació estadística.

L’objectiu no és elaborar esta-
dístiques, sinó seleccionar-les i 
preparar-les per apropar-les a 
l’economista o tècnic del sector 
agroalimentari.

La imatge següent dona una 
idea, encara que parcial, del for-
mat i contingut. n

Els sèniors del CEC, un grup molt actiu

Les activitats del Grup 
d’Economistes Sèni-
ors comprenen confe-

rències, tertúlies, cinefòrum i 
sortides culturals. Però, des de 
fa quatre anys, també es com-
plementen amb altres en col-
laboració amb la Intercol·legial 
de Sèniors, de la qual en forma 
part el nostre Col·legi junta-
ment amb el Col·legi de Farma-
cèutics de Barcelona, el Col-
legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya, el Col·legi de Met-
ges de Barcelona, el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, el 
Col·legi de Procuradors dels 
Tribunals de Barcelona i el Col-
legi d’Actuaris de Catalunya.

En aquest sentit, el 2018-
2019 celebrem la 5a. edició del 
Cicle de Conferències de la 
Intercol·legial Sèniors, on cada 
col·legi planteja un tema i un 
ponent de la seva especialitat, 
que després s’imparteix en 
altres col·legis. L’intercanvi de 

coneixements i l’enriquiment 
intel·lectual és el principal 
objectiu d’aquest cicle de 
temes tan variats com: 
l El triomf de la mort en la pintura 
occidental, a càrrec del digestò-
leg Joan Ródenas.
l Com pagar la residència geri-
àtrica conservant el patrimoni?, a 
càrrec de Miquel Perdiguer, 
CEO de PENSIUM.
l Seguretat alimentària i perso-
nes grans, a càrrec de la farma-
cèutica Maria Assumpció 
Roset.
l L’automòbil del futur, a càrrec 
de Vicens Aguilera, enginyer 

industrial i president del Circuit 
de Catalunya-Barcelona.
l Conceptes bàsics de les bran-
ques més rellevants pels sèniors 
de l’assegurament privat, a càr-
rec de Joaquim Bernat, actu-
ari, economista i advocat.
l La informació en temps de les 
fake news, a càrrec de Mont·
serrat Bassas, periodista de 
Televisió de Catalunya (TV3).
l L’home, l’empresa i la societat 
que ve: idees per a gestionar la 
innovació i la transformació, a 
càrrec de Fernando Ozores, 
llicenciat i màster en Administra-
ció i Direcció d’Empreses. n
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Lloguer d’espais per a professionals i empreses.

espais@coleconomistes.cat

Mitjans audiovisualsEspais flexibles WiFi

Serveis addicionals
càtering | fotografia | gravació vídeo (auditori)

personal auxiliar | traducció simultània (auditori)
videoconferència (auditori, sala d’actes i sales de reunions)



2 6  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

El Col·legi en el territori
S E r V E I S  C O L · L E G I A L S

Seu territorial 
del Col·legi a Tarragona

El 3 de setembre va prendre pos-
sessió el nou Comitè Executiu 
del Col·legi i la nova Junta de la 
seu territorial a Tarragona ho va 

fer el 25 de setembre. En tots dos casos, es 
va emfatitzar que un dels objectius fona-
mentals d’aquest nou període és la visualit-
zació del Col·legi, és a dir, aconseguir la 
rellevància en l’àmbit social i territorial de la 
nostra actuació com a col·lectiu.

Un aspecte clau per tal d’obtenir aquesta 
fita és la connexió amb la resta d’entitats, 
col·legis professionals i associacions de la 
nostra demarcació. En aquest sentit, des 
de Tarragona, estem treballant de valent 
amb molts organismes representatius per 
tal de  tancar convenis o acords de col-
laboració i per estar present en esdeveni-
ments rellevants del territori. Resulta espe-
cialment significatiu el conveni signat amb 
l’ICAT, pel qual els advocats i els economis-
tes ens podem aprofitar de vàries sinèrgies 
com, per exemple, en formació de matèries 
comunes, com la fiscal, la concursal, etc. 
Es procura que la representació institucio-
nal en sentit ampli també doni suport als 
actes organitzats per nosaltres. Al darrer 
Sopar dels Economistes hi van ser presents 
l’alcalde de Tarragona i màxims responsa-
bles o representants de la Diputació, Dele-
gació del Govern de la Generalitat, Cam-
bres de Comerç de Tarragona, Reus i Valls, 
ACC10, Pimec, col·legis professionals...   

D’igual manera, el Col·legi d’Economistes 
ha estat representat en diversos actes d’al-
tres col·legis professionals i associacions 
econòmiques i socials. En aquest punt és 
remarcable la conferència que el nostre 
degà, Anton Gasol, va donar el 8 de novem-

La seu territorial de Tarragona inicia una nova etapa com el 
repte de contribuir a augmentar la visualització i rellevància 
del Col·legi

ordre com Andreu Mas-Colell, professor a 
diverses universitats americanes, exconse-
ller d’Economia del Govern, col·legiat de 
Mèrit i professor Emèrit d’Economia a la 
UPF i Barcelona Graduate School of Eco-
nomics. El professor Mas-Colell va explicar 
en una conferència magistral d’una hora i 
mitja, davant d’un públic expert en la matè-
ria, l’estreta relació entre el fenomen del 
creixement urbà i la productivitat i la innova-
ció, tot donant diversos exemples en l’àm-
bit internacional.

Aquesta experiència ens fa ser optimistes 
amb les futures possibilitats de formació. A 
banda dels habituals cursos sobre audito-
ria i fiscalitat, que són el nucli principal de la 
nostra oferta, tenim la intenció d’aprofundir 
en les necessitats de formació de les em-
preses i les institucions de la demarcació. 
Pensem que hi ha col·legis professionals, 
com els d’advocats, arquitectes, engi-
nyers, etcètera, amb els quals es poden 
organitzar cursos de temàtica econòmica i 
que poden ser molt positius per a nosaltres.

En resum, la seu de Tarragona té moltes es-
perances en el desenvolupament d’aquests 
acords, convenis i compromisos amb altres 
institucions i entitats diverses de la demarca-
ció, per tal d’aconseguir aquest objectiu de 
visualització i prestigi que el Col·legi d’Eco-
nomistes mereix. n

bre a l’hotel Gran Palas de La Pineda en el 
marc d’un dinar col·loqui de la Fundació 
Gresol sobre el blockchain i les expectati-
ves de futur d’aquestes noves plataformes 
i tecnologies, que canviaran la forma de re-
lacionar-nos en un futur no tan llunyà. 

És la nostra intenció continuar col·laborant 
amb les entitats empresarials i socials en 
l’organització d’aquest tipus d’esdeveni-
ments. Un altre exemple molt rellevant de la 
nostra intenció de tenir llaços estrets amb 
altres agrupacions professionals és el  
llançament del curs d’urbanisme que la 
nostra seu està portant a terme, en col-
laboració amb l’Associació de Promotors 
de Catalunya, la Federació de Municipis de 
Catalunya i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat. 

La conferència inaugural d’aquest curs es 
va celebrar el 6 de novembre al Palau de 
Congressos de Tarragona i va anar a càrrec 
d’una personalitat econòmica de primer 

MIQUEL ànGEL FUSTER
President de la Seu de Tarragona del CEC

NOU COMITÈ EXECUTIU I NOVA JUNTA

Tarragona



Seu territorial 
del Col·legi a Lleida

Com a conseqüència de la presa de 
possessió de la nova Junta de Go-
vern per les darreres eleccions al 
Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya, el passat mes de setembre es va cons-
tituir un Comitè Executiu, que ve a substituir 
la fins ara Junta Territorial de Lleida. 

En aquest nou Comitè, a semblança de la 
Junta de Govern i en paraules de l’actual 
degà, Anton Gasol, també a Lleida s’ha dut a 
terme una “renovació generacional, de gène-
re i de perfils professionals” en aquesta etapa 
del Col·legi. El presideix en Josep Maria Riu 
Vila, acompanyat de membres de la Junta 
anterior que repeteixen i de flamants incorpo-
racions. Hem encetat, doncs, un nou cicle 
amb aquest equip renovat, amb un programa 
d’actuació que compta amb uns objectius 
molt clars: 

- Proporcionar una formació en majúscules, 
de qualitat i útil per a tots els assistents que la 
reben, siguin o no col·legiats. Amb la finalitat 

Un cop consolidada la unificació dels Col·legis d’Economistes i de Titulats Mercantils, es 
va constituir un Comitè Executiu, que ve a substituir la fins ara Junta de la demarcació

diverses activitats, profitoses per als professi-
onals de despatxos i d’empreses, que a la 
vegada ens portin a un més ampli reconeixe-
ment de la nostra implicació, com a Col·legi, 
al territori. 

No podem passar per alt que al nou Comitè 
hi ha hagut la incorporació neta de dues joves 
economistes, la María del Carmen Carrión i la 
Sílvia Castro, amb una esplèndida experièn-
cia i especialitzacions en diferents camps, i 
que tindran com a companya la Maria Alba 
Zaragoza, que compta amb una experiència 
dilatada a les Juntes del Col·legi.

Conjuntament amb la resta de membres del 
Comitè, que ja estaven a l’anterior Junta ter-
ritorial, aquestes noves incorporacions per-
metran a la seu de Lleida gaudir d’una major 
presència en el món de l’empresa, tant des 
del vessant formatiu i fiscal com del concursal 
i judicial, i poder així avançar en una encara 
més forta implantació del Col·legi a terres llei-
datanes. n

que els nostres economistes puguin mantenir 
de forma continuada els seus coneixements 
al dia i això els permeti disposar d’una elevada 
competència professional. La quantitat de 
cursos impartits i el creixent nombre d’assis-
tents en aquests darrers anys ha estat consi-
derable, amb un balanç molt positiu i que 
caldrà continuar i millorar tant com en siguem 
capaços.

- Eixamplar la base del Col·legi amb el nombre 
més gran possible de col·legiats, tant els 
d’empresa com els economistes de despat-
xos professionals, així com il·lusionar amb la 
seva col·legiació als nous graduats de les fa-
cultats d’Economia, Empresa i Turisme, com 
a conseqüència d’establir una estreta col-
laboració i relació amb la Universitat de Lleida. 

- Mantenir els actuals serveis col·legials així 
com la creació de nous, entre ells la confecció 
d’una borsa de treball com a eina adient i pro-
fitosa per als nostres col·legiats. Tenim la vo-
luntat de potenciar el desenvolupament de 

NOVA ETAPA I COMITÈ EXECUTIU

JOAn PICAnyOL I TARRéS
Primer vocal del Comitè Executiu CEC Lleida

Lleida
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f O r M A C I ó  D E  L ’ E C O N O M I S T A
Aula d’Economia

El primer trimestre del 2019 conté interessants propostes  
de l’Aula d’Economia i Empresa en diversos àmbits. 

GENER-MARç 2019
Formació

ÀREA FISCAL
Seu de Barcelona

Curs superior d’especialització en 
tributació local
Data: 22, 24 i 31 de gener de 2019.
Horari: de 16.30 a 19.30 h.

Curs superior d’especialització en 
l’impost sobre societats
Data: 29 de gener; 5, 12, 19 i 26 de febrer; 
5, 12, 19 i 26 de març; 2 d’abril de 2019.
Horari: de 16.30 a 19.30 h.

Exempció i deducció per evitar la 
doble imposició de rendes de font 

Curs bàsic d’IVA
Data: de l’11 de març al 25 d’abril de 2019.
Horari: de 16.30 a 20.30 h.

Jornada tributària 
Data: 13 de març de 2019.
Horari: de 8.30 a 18 h.

Curs sobre consolidació fiscal
Data: 20, 25 i 27 de març, 1 i 3 d’abril de 2019.
Horari: de 9.30 a 14.30 h.

Seu de Girona

Obligacions formals per inversions i 
béns situats a l’estranger: Banc 
d’Espanya (ETE), Direcció General de 
Comerç (D6 i altres) i AEAT (Model 720)
Data: 22 de gener de 2019.
Horari: de 12.00 a 14.00 h.

Seu de Lleida

Curs per videoconferència 
Obligacions formals per inversions i 
béns situats a l’estranger: Banc 
d’Espanya (ETE), Direcció General 

espanyola i estrangera en la 
tributació general
Curs computable 12 hores en altres matèries 
per als auditors de comptes (ROAC) 
Data: 31 de gener; 5 i 7 de febrer de 2019.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

Curs bàsic de l’impost sobre 
societats
Data: 7, 12, 14, 19 i 21 de febrer de 2019.
Horari: de 16 a 20 h.

Curs bàsic d’IRPF i patrimoni
Data: 21, 26 i 28 de febrer, i 5 i 7 de març 
de 2019.
Horari: de 16 a 20 h.
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de Comerç (D6 i altres) i AEAT 
(Model 720)  
Data:  18 de gener de 2019.
Horari: de 9.30 a 12.30 h.

Seu de Tarragona

Curs per videoconferència: 
Obligacions formals per inversions  
i béns situats a l’estranger: Banc 
d’Espanya (ETE), Direcció General  
de Comerç (D6 i altres) i AEAT  
(Model 720) 
Data: 18 de gener de 2019.
Horari:  de 9.30 a 12.30 h.

ÀREA dE COMPTABILITAT
Seu de Barcelona

Tractament comptable de  
l’impost sobre societats  
(Mòdul del Curs de Comptabilitat 
Avançada)
Curs computable 8 hores en comptabilitat 
per als auditors de comptes (ROAC) i 
homologat pel RECC-Registre d’Experts 

Comptables de Catalunya 
Data: 16 i 24 de gener de 2019.
Horari: de 16.30 a 20.30 h.

II Jornada Tècnica CEC·ACCID  
sobre normalització Comptable
Jornada computable 4,5 hores en 
comptabilitat per als auditors de comptes 
(ROAC) i homologat pel RECC-Registre 
d’Experts Comptables de Catalunya
Data: 6 de febrer de 2019.
Horari: de 9.30 a 14.30 h.

Curs de novetats comptables 2019·
2020 (Reforma del PGC i Resolució de 
l’ICAC sobre operacions societàries i 
la seva implantació)
Curs computable 9 hores en comptabilitat 
per als auditors de comptes (ROAC) i 
homologat pel RECC-Registre d’Experts 
Comptables de Catalunya 
Data: 20 i 27 de febrer de 2019.
Horari: de 9.30 a 14.00 h.

Curs de patrimoni net, operacions 
societàries i compres anuals (Mòdul 
del Curs de Comptabilitat Avançada)
Curs computable 18 hores en comptabilitat 
per als auditors de comptes (ROAC) i 
homologat pel RECC-Registre d’Experts 
Comptables de Catalunya 
Data: 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2019.
Horari: de 16 a 20.30 h.

Curs de novetats comptables 2019·
2020 (Reforma del PGC i Resolució de 
l’ICAC sobre operacions societàries i 
la seva implantació)
Curs computable 9 hores en comptabilitat 
per als auditors de comptes (ROAC) i 
homologat pel RECC-Registre d’Experts 
Comptables de Catalunya 
Data: 21 i 28 de febrer de 2019.
Horari: de 9.30 a 14.00 h.

Curs de comptes anuals normals, 
abreujats i pimes
Curs computable 9 hores en  
comptabilitat per als auditors de comptes 
(ROAC) i homologat pel RECC-Registre 
d’Experts Comptables de Catalunya 
Data: 4, 7, 12 i 14 de març de 2019.
Horari: de 16.30 a 20.30 h.

ÀREA d’ECONOMIA 
FINANCERA
Seu de Barcelona

Temes que ha de conèixer  
un director financer
Data: 13, 18 i 20 de febrer de 2019.
Horari: de 16 a 20 h.

Com ens veuen els bancs
Data: 14, 19 i 21 de març.
Horari: de 16 a 20 h.

ÀREA d’EMPRESES
Seu de Barcelona

Finançament alternatiu:  
quina és l’opció més adequada  
per als meus clients?  
Com se sol·licita?
Data: 22 de gener de 2019.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

‘Coaching’ per a professionals  
i directius
Data: 24 de gener de 2019.
Horari: de 9.30 a 14.30 h.

Programa en control de gestió / 
pressupostari: funcions i eines  
per al ‘controller’
Data: del 13 de febrer al 9 d’abril de 2019.
Horari: de 17.00 a 21.00 hores 
(Mòdul 4, de 17.00 a 20.00 h).
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T r E B A L L E M  E N  G r U P
IQS Carles Moslares

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

CARLES MOSLARES, DEGÀ D’IQS SCHOOL OF MANAGEMENT

Els estudis d’ADE de la Facultat d’Economia i Empresa de 
l’Institut Químic de Sarrià són el complement imprescindible 
per a la formació dels gestors i líders del futur

 Llicenciat en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials per la Univer-
sitat de Barcelona i Màster en 
Economia i Doctor en Ciències 

Econòmiques per la Florida International 
University (EUA), Carles Moslares és des del 
2015 degà i professor a l’IQS School of Ma-
nagement, centre vinculat a la Universitat 
Ramon Llull. 

Com definiria els estudis d’Adminis·
tració i Direcció d’Empreses (ADE)  
que s’ofereixen a l’IQS School of 
Management?
Els estudis en Direcció i Administració 
d´Empreses a l’IQS School of Management 
persegueixen formar excel·lents professio-
nals per assumir responsabilitats de direc-
ció i lideratge empresarial i organitzacional 
amb una dimensió accentuada en interna-
cionalitat, innovació i emprenedoria. La di-
mensió internacional l’assegurem no no-
més amb els programes d’intercanvi sinó 
amb una forta presència d’estudiants inter-
nacionals a IQS i amb la possibilitat de cur-
sar dobles graus i joint degrees amb uni-
versitats estrangeres. Per assolir el caràc-
ter innovador i aplicat, l’IQS aplica una 
metodologia totalment aplicada i on el lear-
ning by doing presideix el procés d’apre-
nentatge. Els alumnes treballen en projec-
tes, problemes a resoldre en molts contex-
tos, en equips, en casos reals de la mà 
d’empreses, mitjançant simuladors i bases 
de dades, seminaris i participació d’em-
prenedors i professionals convidats del 
món empresarial, entre d’altres. Aquesta 
metodologia és possible en poder comptar 

amb grups no superiors a 50 alumnes.  Fi-
nalment, el caràcter emprenedor forma 
part històrica de l’IQS des dels seus orí-
gens i actualment es manifesta a l’IQS Tech 
Factory, una plataforma impulsora de no-
ves empreses. 

Quines competències diferencien els 
professionals formats a l’IQS School 
of Management?
Les competències més importants que tre-
ballem de forma transversal de l’IQS són el 
caràcter innovador a l’hora d’afrontar qual-
sevol projecte, la visió internacional, el 
compromís i la responsabilitat, el caràcter 
emprenedor, la cerca de solucions als pro-
blemes i el lideratge i treball en equip. 

Des de la reforma del 2015 és impres·
cindible cursar un postgrau o un màs·
ter per als futurs emprenedors, líders o 
gestors d’empreses?
Efectivament, s’ha posat en relleu la neces-
sitat de cursar un postgrau o màster per tal 
d’obtenir una formació més especialitzada 
segons el vessant que cada estudiant con-
templi per al seu desenvolupament profes-
sional. Des de l’IQS School of Manage-
ment, aquesta formació amb un fort accent 
professionalitzador ha de comptar amb 
unes pràctiques en empreses diferencia-
des de les de grau i en el sector i empreses 
que desenvolupen la seva activitat en el 
camp de formació del màster o postgrau.  
També creiem que és necessari assegurar 
un fort component internacional, raó per la 
qual molts dels nostres programes de 
màster s’ofereixen en anglès per assegurar 
una gran diversitat cultural i geogràfica en 
els grups. 

Com preveu que puguin evolucionar 
en el futur els estudis d’ADE?
Malgrat que és difícil predir el futur de les 
necessitats de les empreses, sí que podem 
pensar que molts dels instruments que avui 
són operatius, en un futur pròxim no ho se-
ran. Molts perfils professionals que avui són 
vigents, demà no ho seran. L’economia 4.0 
ens està obrint portes impensables des de 
fa relativament poc. Els avanços tecnolò-
gics com la intel·ligència artificial, la trans-
formació digital, el big data i el business 
analítics o la robòtica estan canviant no no-
més els models de negoci, sinó també la 
nostra vida. Aquest escenari ens posa so-
bre la taula la necessitat de formar els nos-
tres estudiants en aquest nou entorn conei-
xent i utilitzant aquestes noves eines i 
tecnologies. Però també necessitem for-
mar els nostres estudiants en la cultura del 
canvi, en aprendre a aprendre i en desenvo-
lupar capacitats de resoldre nous proble-
mes i enfrontar noves situacions. n

“A l’IQS posem l’accent 
en la internacionalitat, la 
innovació i l’emprenedoria”
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18a JORNADA TÈCNICA D’AUDITORIA

Gairebé 200 professionals de l’auditoria es reuniren el passat 28 de 
setembre a la 18a Jornada Tècnica d’Auditoria organitzada pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i el Consejo General de Economistas

La trobada anual dels 
economistes auditors

T r E B A L L E M  E N  G r U P
18a Jornada Tècnica d’Auditoria

La inauguració de la Jornada va 
ser a càrrec de Valentí Pich, 
president del CGE, Anton Ga·
sol, degà del CEC, Carlos 

Puig, president del REA-CGE, i Emilio Ál·
varez, president de la Comissió d’Auditors 
| REA Catalunya. 

L’inspector d’Entitats de Crèdit del Banc 
d’Espanya, Álvaro Pinilla, fou l’encarre-
gat d’obrir la jornada amb l’Auditor de 
comptes davant el blanqueig de capitals, 
tema seleccionat per la nova normativa le-
gislativa aprovada tot just uns dies abans, 
derivada de la transposició d’una impor-

tant directiva europea en aquesta matèria. 
Pinilla va manifestar que estem davant 
d’una problemàtica de caràcter internacio-
nal i que s’ha d’actuar amb regulacions 
supraestatals, afegint que el règim sancio-
nador de la nova directiva és molt superior 
al vigent a l’Estat espanyol.
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T r E B A L L E M  E N  G r U P
Jornada Tècnica d’Auditoria

En la segona ponència, Miguel Bolu·
mar, auditor de comptes i membre del co-
mitè de coordinació del Consell Directiu del 
REA, explicà l’actualització del manual de 
control de qualitat del REA Auditores; un vo-
lum que, segons el seu criteri, no està creant 
bones sensacions a cap de les parts. “Hem 
de fer una reflexió severa per buscar 
una fórmula que ens permeti tornar a 
il·lusionar”, va assegurar. Bolumar va re-
marcar el valor que aporta l’auditoria en ter-
mes de transparència i fiabilitat recalcant la 
importància del manual de control de quali-
tat creat per REA Auditores. “En un moment 
de canvis reglamentaris és important rediri-
gir l’estratègia i tenir capacitat d’adaptació”, 
assegurà Bolumar.

Seguint la línia tècnica de la jornada, va arri-
bar el torn de l’auditor de comptes i revisor 
de control de qualitat en el conveni ICAC-
REA, Antonio Ramiro, que impartí una po-
nència sobre l’obtenció de mostres per a 
l’auditoria, basant-se en la NIA-ES 530 
adaptada a Espanya per la Resolució de 
l’ICAC del 15 d’octubre del 2013; una àrea 
en la qual, segons ell, cal incidir pels errors 
continuats que venen observant els inspec-
tors de l’ICAC.

La quarta i última ponència de la sessió ma-
tinal correspongué a la interventora general 
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobre-
gat, Petra Sàiz, que parlà del nou règim ju-
rídic del control intern en les entitats del sec-
tor públic local i l’obligatorietat de realitzar 
auditories; una novetat que obre la possibili-
tat d’oportunitats de negoci per als auditors 
de comptes i que comportaria una formació 
específica sobre el sector públic.

María Jesús Alonso, subdirectora de Nor-
mes Tècniques d’Auditoria de l’Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 
fou l’encarregada d’obrir la sessió de tarda 
amb la conferència Nous Informes d’Audi-
toria. Experiències i problemàtica en la seva 
aplicació; una nova situació que ha implicat 
una modificació substancial i que afecta tant 
l’estructura com el contingut: “El nou infor-
me proporciona una major informació als 
usuaris i facilita globalment la comparabilitat 
i congruència entre informes”, va assegurar 
Alonso, subratllant, a més, l’increment con-
siderable d’informació en les seccions de 
responsabilitat dels administradors i dels 
auditors.

El president d’Economistas Contables (EC) 
del Consejo General de Economistas (CGE) 
i vicepresident del Registro de Expertos 

Antonio Ramiro, revisor del control de qualitat en el conveni ICAC-REA.

Petra Sàiz, interventora general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 

Francisco Gracia, vicepresident del Registro de Expertos Contables (REC).
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Contables (REC), Francisco Gracia, va 
abordar els informes que poden realitzar els 
auditors i els experts comptables. D’entrada 
va alertar que “no existeix una definició clara 
en la normativa mercantil de la figura de l’ex-
pert comptable, així com una normativa que 
el reguli, el desenvolupi i que defineixi clara-
ment quines són les seves àrees de treball”. 

D’altra banda, Gracia va admetre que “exis-
teixen multitud d’informes els quals poden 
ser elaborats pels experts comptables i que 
poden topar amb els que du a terme un au-
ditor de comptes”. En aquest sentit, va ex-
plicar que “diverses organitzacions i regis-
tres han intentat fixar les bases de desenvo-
lupament de la figura de l’expert comptable, 
com és el cas del Registre d’Experts Comp-
tables creat per l’Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España i el Consejo Ge-
neral de Economistas”.

L’última ponència va anar a càrrec del pre-
sident de l’ICAC, Enrique Rubio, el qual 
va defensar “seguir apostant per una infor-
mació econòmica i financera de qualitat en 
la línia del que s’ha anat impulsant en els 
últims 30 anys”. Entre els reptes de futur, 
Rubio assenyalà aspectes com la indepen-
dència, la qualitat, el big data, la cibersegu-
retat, la capacitat de creixement o l’atractiu 
de l’activitat.

La Jornada es va clausurar amb les inter-
vencions del mateix Rubio, del president 
del Registro de Economistas Auditores del 
Consejo General de Economistas, Carlos 
Puig, i del president de la Comissió d’Audi-
toria de Comptes | REA Catalunya, Emilio 
Álvarez. n Carlos Puig, Enrique Rubio i Emilio Álvarez van cloure la Jornada. 

María Jesús Alonso, subdirectora de Normes Tècniques d’Auditoria de l’ICAC.

L’inspector d’Entitats de Crèdit del Banc d’Espanya, Álvaro Pinilla. Miguel Bolumar, durant la seva intervenció.
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T r E B A L L E M  E N  G r U P
Jornada de Col·laboració Publicoprivada

XAVIER FARRIOLS SOLÀ 
Economista 
xavier.farriols@economistes.com

LA COL·LABORACIó PUBLICOPRIVADA:

La seu del Col·legi d’Economistes a Barcelona va acollir
aquesta nova iniciativa, que pretén revisar el concepte  
i les potencialitats d’aquesta fórmula

 Aquest 19 de setembre s’ha ce-
lebrat a la seu de Barcelona del 
Col·legi la I Jornada de Col-
laboració Publicoprivada or-

ganitzada per les comissions d’Economia 
territorial i urbana i d’Economia de la salut. Hi 
han col·laborat també el Cercle de Salut i 
l’Asociación Española de Ciencia Regional.

Durant la jornada, es van revisar el concep-
te i les potencialitats d’aquesta fórmula 
d’afrontar projectes, que té una dimensió 
econòmica del 14% del PIB en l’àmbit de 
l’OCDE, i es van exposar experiències en 
els àmbits d’infraestructures de transport, 
gestió d’edificis i sector sanitari. 

Concepte general
Les primeres presentacions van ser a càrrec 
d’Albert Serra, consultor en gestió pública, 
i de Xavier Farriols, membre de la comis-
sió d’Economia territorial i urbana, que van 
aprofundir en aquestes idees generals:

l Complementarietat entre sector públic i 
privat. Cal superar prejudicis.
l En una col·laboració publicoprivada 
(CPP), el sector privat assumeix responsa-
bilitats en totes les fases del projecte.
l Concepte obert. Perill de què derivi cap a 
altres modalitats.
l No confondre amb privatitzacions.
l Eina molt complexa d’anàlisi de la crea-
ció de valor públic que requereix un alt nivell 
de preparació. El concepte de valor per di-
ners s’està perfeccionant.
l És fonamental gestionar correctament 
l’assignació de riscos. 
l Evitar que es consideri la CPP com un 
vehicle facilitador de males pràctiques.
l Moment propici per a estendre la utilitza-
ció de la CPP, atenent al punt en què ens 
trobem de l’evolució del sistema econòmic.
l La CPP pot arribar a ser un mitjà de les 

polítiques públiques per a millorar l’assig-
nació de recursos i mantenir l’estat del 
benestar.

Infraestructures
Jaume Erruz i Begoña Castiblanque, 
del departament de Territori, i Francesc 
Calvet, de l’ATM, van presentar el cas del 
projecte de perllongament de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) des de 
plaça d’Espanya fins a Gràcia. L’objecte del 
treball presentat va ser explicar el mètode 
de presa de decisió sobre la procedència o 
no de dur a terme aquest projecte de trans-
port públic i analitzar l’elecció de la millor 
forma de gestió (partint de l’existència d’un 
mercat per a l’operació que la fa viable des 
de la perspectiva de l’Administració titular 
del servei i del sector privat).

En l’exposició es va insistir en la necessitat 
de continuar desenvolupant instruments de 
comparació amb el sector públic –com el ja 
esmentat valor per diners– per als projectes 
d’infraestructura.

Es van posar de manifest, així mateix,  
els condicionants de la normativa de contra-
ctació en relació amb les possibles modali-
tats de CPP, tenint present que hom condici-
ona la possibilitat d’emprar fórmules conces-
sionals a l’efectiva transferència de riscos. 

Eina valuosa per 
afrontar projectes

1: Albert Serra i Xavier Farriols. 
2: Esteve Picola, Lluís Bohigas  
i Francesc José Maria.

1 2
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S’ha de tenir en compte finalment que els 
criteris per al tractament de l’operació com 
a deute i dèficit públic en termes de comp-
tabilitat nacional poden ser determinants a 
l’hora de decidir abordar-la o no.

Gestió d’edificis
Xavier Font i Francesc Carbó des de la 
perspectiva del Departament de Justícia i la 
concessionària URBICSA, respectivament, 
van explicar en la seva ponència l’experièn-
cia de col·laboració publicoprivada a la Ciu-
tat de la Justícia de Barcelona-l’Hospitalet 
de Llobregat amb una edificació de 
232.000 m2. L’objecte de l’exposició va ser 
destacar l’impacte que pot tenir tant per a 
l’Administració com per a la concessionària  
una concessió a un termini de 30 anys.

Els 10 anys transcorreguts des de la posa-
da en marxa de les instal·lacions permeten 
fer una mirada retrospectiva sobre l’experi-
ència de col·laboració. En aquest sentit, 
l’exposició es va centrar en dues qüestions 
principals. D’una banda, les modificacions 
dels contractes i la seva justificació o no a 
través del principi d’equilibri econòmic i, de 
l’altra, la prestació del manteniment durant 
l’execució del contracte amb la vista posa-
da sobretot  en la responsabilitat per l’estat 
dels edificis i la vida útil dels seus elements, 
un cop finalitzi el termini de la concessió i 
retornin a l’Administració. És important la 
constatació que a partir d’aquesta experi-
ència es poden afrontar nous reptes futurs 
de manera conjunta com, per exemple, 
l’eficiència energètica. 

Sector sanitari
Van actuar com a ponents en aquest apar-
tat Esteve Picola, director general de Mú-
tua Terrassa, i Francesc José Maria, se-
cretari del Cercle de Salut. A Espanya el 
sistema sanitari públic es basa en instituci-
ons públiques i funcionaris, al contrari del 

que succeeix a la resta d’Europa, on el nor-
mal és la col·laboració publicoprivada. 

Durant el franquisme es van funcionaritzar 
els metges d’hospital, i durant la transició 
democràtica es van funcionaritzar els met-
ges d’atenció primària. Catalunya és l’únic 
lloc d’Espanya on es practica d’una forma 
significativa la col·laboració publicoprivada; 
no és una solució més econòmica per a 
l’Administració pública, sinó una caracterís-
tica essencial del sistema sanitari públic. No 
cal un sistema de gestió pública directa.

Es va constatar que corren mals temps per 
a la CPP pel rebuig social i polític, emmas-
carat amb plantejaments tècnics i jurídics 
formulats des de determinades instàncies. 
Però es va concloure que no es pot conce-
bre el futur del sistema sanitari públic català 
sense el qual ha estat un dels pilars de la 

seva arquitectura: la col·laboració publico-
privada. Els poders públics haurien d’orga-
nitzar el sistema i tutelar el dret d’atenció 
sanitària.

Cloenda
La cloenda de la Jornada la va fer en Jo·
sep Maria Sànchez Pascual, director 
general de Política Financera, Asseguran-
ces i Tresor, posant l’accent en què:

l Cal estar molt atents al pressupost. Les 
quotes anuals dels finançaments a llarg ter-
mini ja suposen una forta càrrega i condici-
onen les assignacions anuals de fons. 
l Cal entrar molt a fons en l’Informe del Tri-
bunal de Comptes europeu del mes de 
març i identificar el que és bo i el que no ho 
és en les experiències que tenim d’aplica-
ció de la CPP.

En acabar la cloenda, es va presentar la 
Revista Econòmica de Catalunya número 
77 amb la participació del seu director, 
Martí Parellada, del coordinador del dos-
sier, Albert Serra, i el degà del Col·legi, 
Anton Gasol. n

El degà Anton Gasol, amb Joan 
Ràfols (esquerra) i Lluís 
Bohigues (dreta).

3: Xavier Font, Miquel Morell i Francesc Carbó. 
4: Jaume Erruz, Begoña Castiblanque  
i Francesc Calvet.

3 4
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T r E B A L L E M  E N  G r U P
 Fòrum  concursal

Els administradors concursals no falten al seu retrobament 
anual de Barcelona i tornen a superar novament totes les 
expectatives d’assistència

 L a 14a edició del Fòrum Concur-
sal celebrada els passats 27 i 28 
de novembre fou inaugurada per 
Valentí Pich, president del 

Consejo General de Economistas, Anton 
Gasol, degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, i Alfred Albiol, president del 
REFOR-CGE, coincidint amb el 15è aniver-
sari de la publicació de la Llei Concursal. 

En la seva intervenció, Pich informà que el 
REFOR acabava de presentar un docu-
ment en el qual s’analitzen 15 aspectes 
fonamentals, així com la seva evolució des 
de la primera publicació. En aquest informe 
es valoren positivament aspectes com la 
introducció de la segona oportunitat. Tot i 
això, encara hi ha moltes qüestions sus-
ceptibles de millora: reduir els privilegis del 
crèdit públic, crear un capítol específic per 
a micropimes i petites empreses, i mirar 

d’avançar la declaració del concurs perquè 
la majoria no acabi en liquidació.

Per la seva banda, el degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, Anton Ga-
sol, va exposar i analitzar les dades sobre 
insolvències a Catalunya. Així, “el 2017 es 
van presentar 747 concursos de creditors 
de persones jurídiques a Catalunya, el que 
equival a una de cada 800 empreses exis-
tents a Catalunya”. A més, va destacar que 
“pel que fa a concursos de persones físi-
ques, a Catalunya hi va haver 584 concur-
sos el 2017, amb un creixement respecte a 
l’any 2016 del 89%”. Segons Gasol, 
aquestes dades indiquen que “cada vega-
da més ciutadans s’acullen a la segona 
oportunitat per sortir de la insolvència”. En 
opinió del degà, “la filosofia del concurs de 
creditors ha d’anar en la línia de donar una 
segona oportunitat a aquelles persones 

afectades pels deutes sempre que hagin 
arribat a aquesta situació de manera fortu-
ïta”. Gasol també ha aplaudit que “el Tribu-
nal Mercantil de Barcelona hagi aprovat un 
protocol d’actuació per escurçar els termi-
nis a tres mesos en els concursos de per-
sones físiques”.

Pel que fa a les solucions extraconcursals 
per a persones jurídiques, s’hi ha pronunci-
at el president del Registre d’Economistes 
Forenses (REFOR), Alfred Albiol, que ha as-
senyalat que “la introducció de la mediació 
concursal va ser positiva, però malaurada-
ment de moment està sent poc utilitzada, 
especialment per les persones jurídiques”. 
Així, caldria destacar l’increment que està 

14è FòRUM CONCURSAL

Les liquidacions 
i els concursos, a debat

Valentí Pich, Anton Gasol i Alfred Albiol; president del Consejo General de Economistas, 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i president del REFOR.

Robert Pons, membre de la Comissió 
Concursal del CEC, i Alberto Mata, 
magistrat del Jutjat Mercantil número 
2 de Barcelona. 



Rubén López, membre del consell directiu del REFOR-CGE, i Marta Cervera,  
magistrada del Jutjat Mercantil número 8 de Barcelona. 

Emilio Álvarez, membre de la Comissió Concursal del CEC, i Raúl Nicolás Garcia Orejudo,  
magistrat del Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona. 

Jordi Albiol, president de la Comissió Concursal del CEC, i Juan Carlos Picazo,  
magistrat del Jutjat Mercantil número 7 de Madrid.

tenint aquesta solució, si bé la majoria 
d’aquestes mediacions –el 96%– corres-
pon a persones físiques. Referent a això, 
Albiol assenyalà que “mentre que a països 
com Alemanya o França les mediacions 
concursals superen les 120.000 i 50.000, 
respectivament, a Espanya tot just ronden 
les 1.000”.

És per aquest motiu que tant Valentí Pich 
com Anton Gasol i Alfred Albiol creuen ne-
cessari introduir mesures que facin més 
atractives per a les empreses les solucions 
alternatives al concurs i el concurs en si 
mateix, entre les quals van destacar “la ne-
cessitat de limitar els privilegis que mante-
nen els crèdits públics (Hisenda i Seguretat 
Social), tal com ha proposat en diversos 
informes l’FMI”. 

El magistrat-jutge del Jutjat Mercantil nú-
mero 2 de Barcelona, Alberto Mata Sáiz, 
va incidir en la ponència Invocació de l’art. 
176 bis LC i la seva vinculació amb la retri-
bució de l’AC en l’aplicació de l’article es-
mentat, en el moment processal oportú i en 
els efectes de la seva sol·licitud (conclusió 
del concurs versus modificació de l’ordre 
de prelació de pagament dels crèdits con-
tra la massa). Així mateix, Mata analitzà 
l’actuació de l’Administració Concursal 
des de la sol·licitud d’aplicació de l’article 
176 bis LC i, també, els honoraris impres-
cindibles de l’Administració concursal.

La segona ponència anava a càrrec de  
Marta Cervera Martínez, magistrada-
jutge, Jutjat Mercantil número 8 de Barce-
lona, que parlà dels Acords de refinança-
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ment. En la seva dissertació tractà sobre 
l’homologació judicial i el model oficial de 
sol·licitud d’homologació judicial i els pro-
blemes pràctics que es plantegen i la seva 
solució. Cervera parlà també sobre la pos-
sible existència de creditors no financers i 
la seva inclusió en l’Acord de refinança-
ment. Finalment abordà la controvèrsia en 
l’atorgament de garanties sobre la totalitat 
o pràctica totalitat de l’actiu, acabant amb 
la qüestió del passiu exigible i el seu còm-
put en l’Acord per a l’homologació.

Un dels temes estrella de la jornada El me-
canisme de segona oportunitat. Acord 
extrajudicial de pagaments i concurs con-
secutiu. Qüestions controvertides el va 
desenvolupar el magistrat-jutge de Jutjat 
Mercantil número 7 de Barcelona, Raúl 
nicolás García Orejudo, analitzant as-
pectes com l’exclusió de la massa activa 
de l’habitatge habitual sobrehipotecada al 
corrent de pagament; els efectes sobre 
els avals prestats per tercers: el tracta-
ment dels plans de pensions i, per últim, la 
possible exoneració de pagament dels 
crèdits privilegiats.

Amb l’última ponència del matí arribà el 
torn d’intervenció del magistrat-jutge de 
Jutjat Mercantil número 7 de Madrid, Juan 
Carlos Picazo Menéndez, per parlar so-
bre La determinació de la massa passiva, i 
més concretament sobre la modificació de 
la llista de creditors en les diferents parts 
del concurs (art. 96 bis, 97 i 97 bis LC); la 
problemàtica de la modificació i els seus 

Juan José Estruch, membre del consell 
directiu del REFOR, i Bàrbara Córdoba, 
magistrada del Jutjat Mercantil número 
9 de Barcelona.

Alfonso Gómez, membre del consell directiu del REFOR-CGE, i Alfonso 
Merino, magistrat del Jutjat Mercantil número 4 de Barcelona. 

Ana María Mansilla, membre del consell directiu del REFOR, i Fátima Durán, 
magistrada del Jutjat Mercantil número 5 de Madrid.

Rodrigo Cabedo, membre del consell directiu del REFOR, i Jorge Montull, 
magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Madrid.
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efectes; els crèdits contra la massa i la seva 
modificació durant la tramitació del con-
curs, i dels crèdits no concurrents.

Les sessions es reprenien a la tarda amb El 
concurs exprés i altres formes de conclusió 
del concurs, arts. 176 i 176 bis LC, a càrrec 
d’Alfonso Merino Rebollo, magistrat-jutge 
del Jutjat Mercantil número 4 de Barcelona, 
que analitzà els requisits i efectes del concurs 
exprés; el pagament, consignació o íntegra 
satisfacció dels creditors; el desistiment o re-
núncia de la totalitat dels creditors, i la perso-
nalitat residual de la concursada extinta.

La magistrada-jutge del Jutjat Mercantil 
número 4 de Madrid, Fátima Durán Hin·
chado, fou l’encarregada de parlar sobre 
La qualificació del concurs, i en particular 
de les seves conseqüències sobre altres 
persones afectades per la qualificació: ad-
ministradors de fet, apoderats generals, 
còmplices, secretaris no consellers i as-
sessors financers, passant per la concur-
rència amb les altres accions de responsa-
bilitat d’administradors, la compatibilitat o 
incompatibilitat d’accions durant el con-
curs i després de la seva conclusió, o l’as-
segurança de responsabilitat civil per 
acabar comentant algunes novetats juris-
prudencials relacionades.

L’última ponència de la primera jornada es-
tigué a càrrec de Jorge Montull Urquijo, 
magistrat-jutge del Jutjat Mercantil número 
3 de Madrid que parlà sobre La qualificació 
dels crèdits. Qüestions controvertides. En la 
seva anàlisi es qüestiona sobre el crèdit per 
interessos i la possible meritació d’interes-
sos moratoris de crèdits privilegiats especi-
als. També sobre la meritació i exigibilitat 

Raimon Casanellas, membre de la Comissió Concursal del CEC, i Yolanda Ríos, 
magistrada del Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona. 

Laura Pedreño, membre de la Comissió Concursal del CEC, i Francisco Javier 
Vaquer, magistrat del Jutjat Mercantil número 6 de Madrid.

Josep Puigvert, membre de la Comissió Concursal del CEC, i Manuel Ruiz, 
magistrat del Jutjat Mercantil número 10 de Barcelona. 
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Amagoia Serrano, magistrada del Jutjat 
Mercantil número 11 de Barcelona, i 
Alfred Albiol, president del REFOR-CGE.

Xavier Doménech, membre del consell 
directiu del REFOR-CGE, i Amagoia 
Serrano, magistrada del Jutjat Mercantil 
número 11 de Barcelona. 

Àngel Miró, membre de la Comissió 
Concursal del CEC, i Carlos Nieto, magistrat 
del Jutjat Mercantil número 1 de Madrid.

Juan Carlos Robles Díaz, del consell directiu 
del REFOR-CGE, i Florencio Molina, magistrat 
del Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona.

controvèrsies i la jurisprudència més recent 
en aquest àmbit.

La cloenda del XIV Fòrum Concursal va 
anar a càrrec d’Alfred Albiol Paps, presi-
dent del REFOR-CGE i director tècnic del 
Fòrum Concursal, que va acomiadar-se 
agraint l’assistència a tots els participants i 
emplaçant-nos a la quinzena edició que 
tindrà lloc la tardor del 2019. n

Les accions de reintegració i les actuacions 
realitzades pel deutor dins dels dos anys 
anteriors a la declaració de concurs va ser 
el tema que presentà Francisco Javier 
Vaquer Martín, magistrat-jutge del Jutjat 
Mercantil número 6 de Madrid, fent especi-
als mencions a aspectes com la STS 
1874/2018 sobre dació en pagament; el 
pagament de deutes vençuts amb quitaci-
ons elevades; les accions de reintegració 
en cas de grups de societats; el reparti-
ment de dividends; l’increment de salaris 
de persones vinculades al deutor, i la rela-
ció de l’acció de reintegració amb la peça 
de qualificació. 

Manuel Ruiz de Lara, magistrat-jutge del 
Jutjat Mercantil número 10 de Barcelona, 
tancava la sessió matinal de la segona jor-
nada amb el tema Determinació de la mas-
sa activa del concurs, analitzant els mèto-
des de valoració; la fixació del valor dels 
actius objecte de lísing en la massa activa i la 
controvèrsia relativa a la possible aplicació 
de l’art. 94.5 LC. El lease-back; la reserva de 
domini no inscrita, i els embargaments tra-
vats sobre bé, titularitat del deutor, amb an-
telació a la garantia hipotecària. 

La responsabilitat de l’administració con-
cursal. Rendició de comptes fou el tema 
que tractà el magistrat-jutge del Jutjat Mer-
cantil número 5 de Barcelona, Florencio 
Molina López, analitzant aspectes com la 
Sentència núm. 2/2018 del Tribunal de 
Conflictes de Jurisdicció en relació amb la 
derivació de responsabilitat tributària a l’Ad-
ministració concursal. I també aspectes 
com l’objecte de la rendició de comptes, la 
impugnació o els efectes de la desaprova-
ció. També analitzà els informes trimestrals 
de liquidació com a anticipació de la rendi-
ció de comptes o la conclusió del concurs.

El magistrat-jutge del Jutjat Mercantil núme-
ro 1 de Madrid, Carlos nieto Delgado, 
parlà en la penúltima ponència del dia sobre 
El conveni concursal, repassant aspectes 
com la proposta, el pla de pagaments i el pla 
de viabilitat per la seva consecució; les ma-
jories i efectes sobre creditors privilegiats;  
les modificacions estructurals, i la renegoci-
ació del conveni i els possibles acords de 
refinançament.

La nova magistrada-jutge Amagoia Ser·
rano Barrientos del recentment creat Jut-
jat Mercantil número 11 de Barcelona, fou 
l’encarregada de tancar el Fòrum Concur-
sal amb el tema Negociació col·lectiva i 
crèdits laborals en el concurs analitzant les 
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d’interessos de crèdits contra la massa ven-
çuts i no pagats; el tractament de la clàusula 
penal contractual; la qualificació de crèdits 
derivats de préstecs participatius; la permu-
ta immobiliària, arres immobiliàries, retenci-
ons d’obra, i la compensació en el concurs. 

La transmissió de la unitat productiva era el 
tema assignat a la magistrada-jutge del 
Jutjat Mercantil número 9 de Barcelona,  
Bárbara Córdoba Ardao, que analitzà 
amb detall aspectes com la successió de 
crèdits laborals i envers la TGSS, els con-
flictes laborals (treballadors en baixa labo-
ral o la successió de membres del Comitè). 
També va repassar els mètodes de valora-
ció i el concepte de preu en l’art. 149.3 LC; 
els efectes sobre els contractes i supòsits 
concrets com el contracte d’agència o el 
contracte administratiu de gestió de ser-
veis, per finalitzar amb els efectes sobre les 
concessions administratives.

yolanda Ríos López, magistrada-jutge del 
Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona, trac-
tà un tema sempre polèmic com és Els crè-
dits amb privilegi especial. Liquidació dels 
béns afectes i pagament del crèdit, analitzant 
el valor de la garantia (art. 94.5 LC) enfront de 
la previsió de l’art. 155.5 LC; l’art. 149 LC en 
relació amb l’art. 155.4 LC; la classificació del 
romanent no satisfet (STS 2011/2018), i la fi-
gura de l’hipotecant no deutor.
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Aquestes són les activitats més destacades que el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya ha organitzat entre el 4 de setembre i el 30 de novembre del 2018

Junta de Govern

Roda de premsa.
Presentació de la nova Junta de Govern amb la 
participació d’Anton Gasol, degà; Oriol Amat, 
vicedegà; Carme Garcia, tresorera, i Elisabet 
Bach, vocal.

Espai despatxos: benestar i productivitat.
Organitzat conjuntament amb l’Aula d’Econo-
mia amb la participació com a ponent de Paula 
Fernández-Ochoa, sòcia de +MoreTranLaw, i 
de Manel Atserias Luque, president/fundador 
de l’Institut de la Salut Mental de l’Advocacia 
(ISMA). La presentació va anar a càrrec d’Elisa-
bet Bach, vocal de la Junta de Govern del Col-
legi d’Economistes de Catalunya i d’Antonio 
Tormo, Key Account Manager de Wolter Kluwer. 
Videoconferència amb la seu de Lleida.

Presentació del Programa d’Educació 
Financera a les Escoles de Catalunya 
(EFEC) | Curs 2018·2019.
A càrrec de Josep Soler, director general de 

Balanç d’actes de tardor 
l’Institut d’Estudis Financers. Videoconferència 
amb la seu de Girona. 

Sopar dels Economistes al Majestic Hotel 
& Spa.

Jornada dels Economistes a l’Hotel 
Crowne Plaza Barcelona Fira Center.

Medalles als 50 anys de col·legiació.
Acte de lliurament celebrat a la seu del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Insígnies als 25 anys de col·legiació.
Acte de lliurament celebrat a la seu del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Comissió d’Assessors Fiscals

Debats fiscals.
Dirigits per Miriam Jiménez-Ridruejo, assessora 
fiscal a Jiménez-Ridruejo y Asociados, SLP; Jo-
sep Sotelo, assessor fiscal a Audioconsultores 
Advocats i Economistes, SLP, i Pedro Villar, Ga-
binet Assessor Fernández, SL. Els debats 
oberts de consultoria fiscal van tenir lloc el ma-
teix dia, abans de les sessions temàtiques.

Anàlisi i futur dels despatxos 
professionals. Basat en el 5è Informe 
del sector amb dades actualitzades  
de l’INE.
Conferència a càrrec d’Ignasi Vidal, gerent 
de desenvolupament de negocis a SAGE. 
Videoconferències amb les seus de Girona i 
Tarragona*.

Les societats prestadores de serveis 
professionals: retribució als socis 
professionals, regularització voluntària i 
regularització per la Inspecció de Tributs.
Sessió temàtica a càrrec de José Manuel Lizan-
da, cap d’Unitat Regional de la Inspecció en la 
Delegació Especial de l’AEAT de Catalunya, i de 
Josep Sotelo, diplomat en Ciències Empresari-

T r E B A L L E M  E N  G r U P
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als i assessor fiscal en Audiconsultores, Advo-
cats i Economistes. Videoconferències amb les 
seus de Girona, Lleida i Tarragona*. 

La modificació dels convenis de doble 
imposició en l’entorn BEPS: el nou 
conveni multilateral.
Sessió temàtica a càrrec d’Ana de Isabel, ad-
vocada fiscalista de LaWants, Lawyers & Ac-
countants, SLP*.

Com actuar davant les últimes sentències 
del Tribunal Suprem i liquidacions de 
l’ATC exigint el TPO per les fiances 
constituïdes en garantia dels arrendataris.
Sessió informativa a càrrec d’Emilio Pérez Pom-
bo, economista, soci de Pérez Pombo Aseso-
res, membre de la Comissió d’Assessors Fis-
cals del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i 
de Josep Sotelo López, diplomat en Ciències 
Empresarials, assessor fiscal a Audiconsultores, 
Advocats i Economistes, membre de la Comis-
sió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. Videoconferències amb les 
seus de Girona, Lleida i Tarragona*.

Les obligacions d’informacions per a 
intermediaris fiscals.
Sessió temàtica a càrrec de José María Alfín, 
advocat i soci del departament fiscal de Cases 
& Lacambra, i de Marc Urgell, llicenciat en Admi-

nistració i Direcció d’Empreses i associat sènior 
del departament fiscal de Cases & Lacambra. 
Videoconferència amb la seu de Lleida*.

Herències, cinc punts clau per evitar 
conflictes familiars.
Sessió temàtica a càrrec de Pilar Pérez, advoca-
da especialista en successions i en planificació 
patrimonial de l’empresa familiar i la persona físi-
ca, vicepresidenta de la secció de Dret Civil del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) i coor-
dinadora de formació en matèries de Dret de 
Successions. Videoconferència amb les seus 
de Lleida i Tarragona*.

Comissio d’Auditors de Comptes 
| Rea + Rega Catalunya

XVIII Jornada Tècnica d’Auditoria.
Organitzada conjuntament amb l’Aula d’Eco-
nomia amb la participació de diversos po-
nents. Videoconferències amb les seus de 
Girona i Tarragona. 

La normativa de protecció de dades i 
l’auditoria de comptes.
Sessió tècnica a càrrec de Montserrat Navarro, 
economista, advocada i auditora de dades cer-
tificada per l’APEP. Videoconferències amb les 
seus de Girona, Lleida i Tarragona*. 

Comissió d’Economia Financera

Fòrum inversor EconomistesBAn.  
Edició XXXI.
Organitzat pels Business Angels Economistes 
BAN del Col·legi d’Economistes de Catalunya**.

Reunió del panel d’experts de l’IEBE.
Sobre el resultat de l’enquesta entorn la previsió 
de tancament de l’IBEX a 31 de desembre*.

La informació no financera: vital per a les entitats amb projecció | Oportunitats per 
als auditors de comptes.
Conferència a càrrec de Francesc Garreta, economista, auditor i membre de la Comissió d’Auditors 
de Comptes | REA Catalunya, del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i de José Luis Morales, 
diplomat en Ciències Empresarials i membre de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.Videoconferències amb les seus de Girona, Lleida i Tarragona*.
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indemnització
econòmica
hospitalització

cobertura
de salut

cobertura
de accidents

Tuset, 5-11 - 08006 BARCELONA - 93 414 36 00
www.mgc.es

mgc@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es

Granollers 93 860 02 88  |  Igualada 93 804 90 02
Manresa 93 875 22 54  |  Mataró 93 741 47 42

Sabadell 93 745 14 31  |  Sant Cugat del Vallès 93 589 78 78
Hospital General de Catalunya 93 589 08 51

Terrassa 93 788 27 18  |  Vic 93 881 46 44
Vilanova i la Geltrú 93 814 71 64  |  GIRONA 972 41 42 30

Blanes 972 35 91 11  |  Figueres 972 67 72 79
Olot 972 27 35 58  |  Palamós 972 31 22 86

LLEIDA 973 27 80 13  |  TARRAGONA 977 25 28 55
Reus 977 12 81 23  |  Tortosa 977 44 92 67

El Vendrell 977 15 59 80
PALMA DE MALLORCA 971 42 57 72

VALÈNCIA 96 352 45 80

MGC Multi Salut

una àmplia selecció de cobertures
i serveis per protegir la teva salut

La fórmula saludable

Informa’t

a qualsevol

de les nostres

oficines
lliure elecció
de ginecòleg
i pediatra

cobertura
dental

Fòrum inversor EconomistesBAn.  
Edició XXXII.
Organitzat pels Business Angels Economistes 
BAN del Col·legi d’Economistes de Catalunya**.

La fi del programa de Quantitative 
Easing del BCE i les conseqüències per 
als mercats financers.
Dinar-col·loqui organitzat pel Fòrum d’Eco-
nomistes en Mercats Financers amb Bas 

Cicle econòmic i sostenibilitat del sistema de pensions.
Conferència organitzada conjuntament amb Caixa d’Arquitectes, Soc. Coop. de Crèdit 
(Arquia Banca) a càrrec de Francisco Salvador, fundador d’FGA i director d’FGA/M&G 
Valores, MBA a IESE i Northwester University, com a ponent; i amb una taula rodona  
composta per Esteve Sarroca, president de la Comissió d’Economia Financera del Col-
legi d’Economistes de Catalunya; Jordi Nadal, director general adjunt d’Arquia Banca, i  
Francisco Salvador, fundador d’FGA i director d’FGA/M&G Valores, MBA a IESE i  
Northwester University. 
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Fransen, director de Mercat de Capitals de 
Caixa d’Enginyers*.

Comissió d’Economia Territorial 
i Urbana (CETU)

Primera Jornada de Col·laboració Publico·
privada. Experiències i projecció de futur.
Organitzada conjuntament amb la Comissió 
d’Economia de la Salut i amb la col·laboració 
de l’Asociación Española de Ciencia Regio-
nal i el Cercle de Salut. Videoconferències. 

mb les seus de Girona i Tarragona*. 

L’impacte econòmic de la proposta 
d’establir reserves d’HPO en sòl urbà 
consolidat a Barcelona.
Conferència a càrrec de Janet Sanz, tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona; 
Joan Ràfols, president de la Comissió d’Eco-
nomia Territorial i Urbana del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya; Agustí Jover, mem-
bre de la Comissió d’Economia Territorial i 
Urbana del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya; Lluís Marsà, president de l’Associació 
de Promotors de Catalunya APCE, i Pere 
González Nebreda, arquitecte i expert en ur-
banisme i valoracions. Videoconferències 
amb les seus de Lleida i Tarragona* **.

Comissió d’Economia del 
Coneixement i Innovació

Per què i com protegir els intangibles 
(marques i patents).

Conferència a càrrec d’Ignasi Espiell, engi-
nyer i advocat especialitzat en el registre i 
defensa de patents, agent de patents euro-
peu i espanyol, responsable del departament 
de Patents i Marques de R. Volart Pons y 
Cia, SL*. 

Comissió d’Economia 
Agroalimentària

Què mengem? Desfent mites sobre els 
aliments.
Dinar col·loqui a càrrec d’Abel Mariné, cate-
dràtic de Nutrició i Bromatologia i professor 
emèrit de la Facultat de Farmàcia de la Uni-
versitat de Barcelona. El dinar es va celebrar 
al restaurant Semproniana d’Ada Parellada a  
Barcelona.

Comissió d’Economia i 
Sostenibilitat

3r Debat sobre la transició energètica: 
transició energètica i mercats elèctrics. 
Organitzat conjuntament amb la Taula Inter-
professional de l’Energia, a càrrec de Rafael 
Gómez-Elvira, director d’Assumptes Euro-
peus i Institucionals d’OMIE; Josep Maria 
Guinart, conseller de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència (CNMC), i Pep 
Salas, enginyer agrònom i doctor en transi-
ció energètica per la UPC, investigador inde-
pendent col·laborador d’ACCO. Va moderar 
Assumpta Farran, física i ambientòloga, exdi-
rectora de l’ICAEN. La cloenda va anar a càr-
rec de Francesc Bonvehí, de la Taula Inter-
professional de l’Energia. Videoconferències 
amb les seus de Lleida i Tarragona* **. 

La competitivitat i sostenibilitat del gas 
natural vehicular. L’experiència de 
SEAT, TMB i SMET.
Conferència organitzada conjuntament amb 
Fundació Naturgy amb la participació d’Anto-
nio Calvo, Sustainable Mobility Manager de 
SEAT; Josep Maria Armengol, director d’Engi-
nyeria i Coordinador de l’Àrea Tècnica de 
TMB, i Alejandro Guerra, Country Manager 
per a Espanya, Portugal i Marroc d’SMET. La 
inauguració va anar a càrrec d’Anton Gasol, 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, i de Martí Solà, director general de la 
Fundació Naturgy; i la cloenda, d’Ana García, 
vicepresidenta de la Comissió d’Economia i 
Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i Martí Solà, director general de la 
Fundació Naturgy. Videoconferències amb les 
seus de Girona, Lleida i Tarragona* **. 

Comissió de Comptabilitat

Presentació del projecte de RICAC 
sobre la presentació d’instruments 
financers i altres aspectes relacionats 
amb la regulació mercantil.
Conferència a càrrec de Francesc Gómez, 
economista i membre de l’ACCID i doctor en 
Ciències Econòmiques i Empresarials per la 
UAB. Videoconferències amb les seus de Gi-
rona, Lleida i Tarragona*.

Comissió d’Economia i 
Finances de l’Esport

Les finances de les cinc principals 
lligues europees. Anàlisi 
economicofinancera dels grans clubs.
Presentació de l’estudi econòmic a càrrec de 
José María Gay de Liébana, president de la Co-
missió d’Economia i Finances de l’Esport del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. Video-
conferències amb les seus de Girona i  Lleida**. 



I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  4 5

Futbol, televisió i negoci.
Conferència a càrrec de Javier Tebas, presi-
dent de LaLiga. Videoconferències amb les 
seus de Girona i  Lleida* **.

Comissió d’Economia de la 
Salut

Els medicaments, valen el que costen? 
Aportacions de l’avaluació econòmica i 
l’estudi dels resultats de salut.
Dinar-col·loqui a càrrec de Guillem López Ca-
sasnovas, col·legiat de Mèrit del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya i catedràtic d’Economia 
de la UPF, i de Carme Pinyol i Villena, presiden-
ta del capítol espanyol d’ISPOR (societat inter-
nacional d’avaluació econòmica i resultats en 
salut).

Comissió d’Economia 
Internacional i Unió Europea

Economia, Brexit i altres reptes 
europeus.
Conferència a càrrec de Ramon Tremosa, 
eurodiputat, economista i professor de Teo-
ria Econòmica de la UB. Es va presentar el 
llibre: Why Europe Fails? de Ramon Tremosa 
i Aleix Sarri**. 

Grup de Treball dels 
Economistes Sèniors

La revolució demogràfica: El futur és 
sènior, desenvolupament de la Silver 
Economy i del talent sènior.

Conferència organitzada conjuntament amb 
l’Associació Catalana de Comptabilitat i Di-
recció (ACCID), amb la participació de Laura 
Rosillo, formadora i consultora a l’Observa-
torio del Aprendizaje en la Medurescencia. 
Va presentar i moderar Joan Sanz, membre 
de la Junta d’APDO.

Visita cultural guiada a l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Grup de Treball dels 
Economistes per una 
Economia Social

Nous models econòmics sostenibles. 
Transformació de les relacions entre 
productors, distribuïdors i consumidors.
A càrrec de Carlos Trias Pintó, vicepresident 
de la Sección de Mercado Interior, Produc-
ción y Consumo del Comité Económico y 
social Europeo* **.

Podem prescindir de la llet? Salut, dieta i valors entorn d’un aliment únic.
Jornada tècnica organitzada conjuntament amb l’Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA), Llet Nostra Alimentària i Cadí. 
Vídeo disponible a youtube.com/economistescat
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 GIRONA

TARRAGONA

El finançament municipal: estat de la 
qüestió.
Conferència a càrrec de Joaquim Soler Vila-
nova, catedràtic en hisenda pública per la 
UB. Va ser presentat per Miquel Noguer, pre-
sident de la Diputació de Girona i el president 
de la seu de Girona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, Lluís Bigas.

Innovació o transformació de les 
ciutats.
Sessió de la Jornada dels Economistes a la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de Girona.

 TARRAGONA

Presa de possessió del nou Comitè 
Executiu de Tarragona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

La viabilitat econòmica de les ciutats 
mitjanes: un repte de futur.
Sessió de la Jornada dels Economistes cele-
brada a Centre Tarraconense El Seminari.

Sopar dels Economistes de Tarragona.

Conferència inaugural del curs 
d’Economia i Urbanisme: la dimensió 
econòmica i financera de la 
transformació del territori.
Va comptar amb la participació d’Andreu 
Mas-Colell, col·legiat de Mèrit i professor 
Emèrit d’Economia a la UPF i Barcelona Gra-
duate School of Economics.

 LLEIDA

V Pàdel Solidari d’Economistes de 
Lleida.
Trobada solidària celebrada a les instal-
lacions de Pàdel Alcarràs.

Innovar des de Lleida connectant amb 
xarxes globals.
Sessió de la Jornada dels Economistes a la 
Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes a 
Lleida.

Sopar dels Economistes de Lleida.

T r E B A L L E M  E N  G r U P
Recull d’activitats

Sopar dels Economistes de Girona.



PROactivitat
És avançar-nos a les
teves necessitats.
Ser proactiu és, per exemple, posar al teu abast eines de treball
veritablement útils.

Com ara aquesta targeta Visa, perfecta per a les teves gestions quotidianes,
gràcies al seu crèdit de 1.000 euros ampliables, i l’assegurança d’accidents
de fins a   euros. Gratuïta: sense quotes anuals.

Una targeta que, a més a més, t’identifica i et distingeix com a membre d’un
col·lectiu professional de prestigi: el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Així és com Sabadell Professional treballa en PRO. Posant al teu abast
solucions financeres i professionals adaptades a les teves necessitats, fins i
tot abans que les detectis.

Per això et convidem a conèixer-nos directament. Descobriràs perquè som
el banc de les millors empreses. I també el dels millors professionals.

Truca’ns al 900 500 170 i sol·licita la teva targeta personalitzada.
T’explicarem també com desenvolupem una gestió proactiva per als
professionals.

sabadellprofessional.com
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