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I just abans de les festes de Nadal, la celebració de 
l’Assemblea de Col·legiats/des, en la qual es va aprovar el 
pressupost per a l’any vinent i també el Reglament del 
Comitè de Normativa i Ètica Professional, i es van donar a 
conèixer les línies mestres del pla director que té com a 
objectiu dur a terme un procés de transformació del Col·legi 
que, mitjançant uns equips de treball en funció del diferents 
àmbits, aprofundeixi en el sentit del nostre lema: “Al servei 
dels professionals de l’economia i de l’empresa” i de la 
societat en la qual estem inserits. L’objectiu és proveir de 
serveis de la màxima qualitat i oportunitat a tots els que 
exerceixen la professió de manera autònoma o mitjançant un 
despatx professional, però també als economistes 
d’empresa, als que treballen en l’àmbit de l’ensenyament o 
de l’administració pública, o en la prestació de serveis. El pla 
director també vol fer més atractiu el Col·legi als nous 
graduats i estudiants de màster.

I, finalment, perquè a l’hivern és quan 
es cullen les olives, el fruit de l’oliver, 
que té l’origen, segons la mitologia, en 
el concurs que Zeus, sobirà dels deus 
olímpics, va organitzar per donar nom 
a la ciutat d’Atenes, on s’havia de 
situar l’Acròpoli. Es van disputar 
aquesta honra Posidó, déu dels mars, 
i Atenea, la deessa de la saviesa. Es 
va convenir que guanyaria qui oferís a 
la humanitat el regal més valuós. 
Posidó va tocar una pedra amb el seu 
trident i la va convertir en un magnífic 

cavall: veloç, resistent i capaç de guanyar batalles i transportar 
pesades càrregues. Atenea, ferint la terra amb la punta de la 
seva llança, va fer que brotés un oliver: un arbre fort, capaç de 
viure molts anys i de produir un fruit saborós, del qual la 
humanitat podria extreure’n un suc ideal per amanir i adobar el 
menjar, donar força a l’organisme, alleugerir les ferides, 
il·luminar la nit i ser un símbol de la pau, sense la qual ni les 
arts ni les ciències prosperen. La victòria fou per a Atenea i a 
la ciutat li van posar el nom d’Atenes. n

empre em ve molt de gust escriure l’editorial 
del nostre Informatiu, però quan més goig em 
fa fer-ho és justament a l’hivern. Perquè és 
quan ja hem celebrat la Jornada Anual dels 
Economistes tant a la seu de Barcelona  
—enguany, la 24a— com a les seus de Girona, 

Lleida i Tarragona, amb una assistència com mai a cadascuna 
d’elles. I també l’agraït sopar dels economistes,  
la cita anual per excel·lència que permet als col·legiats i 
col·legiades trobar-se i reconèixer la feina i dedicació al món de 
l’economia, a l’empresa i a la societat, des dels diversos 
vessants del nostre ample i divers col·lectiu de professionals. 
És en el transcurs del sopar i de la Jornada a les seus quan es 
produeixen els moments més estimats al llarg de l’any, tota 
vegada que el Col·legi té la satisfacció d’atorgar, acompanyat 
de les autoritats i de l’entitat patrocinadora, els tradicionals 
nomenaments i lliuraments de premis de reconeixement. Cal 
destacar el nomenament de col·legiat de mèrit i d’honor 
—enguany, atorgats a dues dones—, però també els 
reconeixements d’economista d’empresa, de millor despatx 
professional de l’any i millor currículum universitari, i el 
lliurament dels premis al millor treball de final de grau (TFG) i 
dels premis Joan Sardà Dexeus, que atorga la Revista 
Econòmica de Catalunya. De tot plegat ens en fem un ampli 
ressò en aquest Informatiu.

A la tardor també és quan inaugurem el nou curs acadèmic de 
l’Aula d’Economia, amb la lliçó inaugural pronunciada per 
l’estimat col·legiat de mèrit Dr. Joan Tugores, que tractà sobre 
economia en èpoques de turbulències. I un dels dies més 
satisfactoris és quan fem l’acte de lliurament de medalles 
commemoratives als col·legiats i col·legiades amb 50 anys de 
col·legiació i, a continuació, l’entrega de diplomes i d’una insígnia 
a les persones que fa 25 anys que estan col·legiades, tot un 
símbol de pertinença al Col·legi.

Un altre dels dies feliços per al 
Col·legi fou divendres 29 de 
novembre, quan el President de la 
Generalitat, acompanyat de la 
Consellera de Salut, ens lliurà, al 
Saló Sant Jordi del Palau de la 
Generalitat, la Placa Josep Trueta 
—el reconegut doctor i científic 
català exiliat— al mèrit sanitari a la 
Comissió d’Economia de la Salut 
per la seva contribució a l’avenç i 
la millora de l’àmbit de la salut.

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

S

En el transcurs del 
sopar i de la Jornada 

es produeixen  
els moments més 
estimats de l’any
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L ’ I n t e r è s  m é s  a L t
Versemblança

Vaig conèixer i vaig començar 
a col·laborar amb la Dra. 
Montserrat Casanovas a la fi 
de la dècada dels anys vui-

tanta del segle passat, quan ens van en-
carregar el disseny d’un dels primers pro-
grames de postgrau en inversió financera 
que es van impartir a Barcelona. Des 
d’aquest moment i fins a l’actualitat he 
continuat col·laborant amb ella, tant en 
activitats de docència com en l’elaboració 
de textos docents i manuals relacionats 
amb l’economia financera.

Des de l’any 1969, en el qual va obtenir la 
Llicenciatura en Ciències Polítiques, Eco-
nòmiques i Comercials per la Universitat de 
Barcelona, la Dra. Casanovas ha continuat 
ampliant i actualitzant els seus coneixements 
sobre l’economia financera en general i els 
mercats financers en particular. L’any 1976 
va fer un postgrau en Auditoria Financera 
impartit en el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, i l’any 1977 va obtenir el doc-
torat en Ciències Econòmiques i Empresa-
rials per la Universitat Autònoma de Cata-
lunya. Des de l’any 1980 és analista 
financera per l’Instituto Español de Analis-
tas Financieros, i des de l’any 2003 és Eu-
ropean Financial Advisor per la European 
Financial Planning Association.

Durant tots aquests anys, la Dra. Casano-
vas ha desenvolupat una intensa activitat 
professional, tant en l’àmbit de la docència 
universitària com en la recerca d’alt nivell 
i en activitats de gestió en diferents orga-
nismes, empreses i institucions. En els 
primers anys va desenvolupar la seva ac-
tivitat professional en l’àmbit de l’empresa 
privada, i ja és a partir de l’any 1976 quan 
la docència universitària i la recerca es 
converteixen en la seva principal activitat.

Després d’un període en el qual imparteix 
docència en diversos centres universitaris, 
és a partir de l’any 1981 que inicia la seva 
activitat docent a la Universitat de Barce-
lona, en la qual és catedràtica d’Economia 

Financera des de l’any 1993. Durant aquests 
anys, i fins a la data de la seva jubilació, ha 
impartit de manera continuada diferents 
matèries en programes de llicenciatura i de 
grau, en programes de postgrau i en màs-
ters, gairebé totes elles relacionades amb 
l’economia financera i els mercats financers, 
matèries de les quals té un profund conei-
xement. També ha format part, com a mem-
bre o com a presidenta, de nombrosos 
tribunals de tesis doctorals.

Però la seva labor no sols s’ha limitat a la 
docència. Durant la seva permanència a 
la Universitat de Barcelona, la Dra. Casa-
novas ha desenvolupat una intensa acti-
vitat investigadora, que s’ha plasmat en la 
publicació més de 170 treballs de recerca 
en revistes científiques d’alt impacte i en 
la presentació de ponències en més de 70 

Josep BertrAn JordAnA
Economista

MONTSERRAT CASANOVAS, 
COL·LEGIADA DE MÈRIT 2019

Congressos nacionals i internacionals, 
en alguns dels quals ha estat membre 
del seu Comitè Científic. Així mateix, ha 
estat directora i tutora de nombroses 
tesis doctorals i de treballs de fi de màs-
ter, i ha format part de diversos grups 
de recerca i de projectes d’innovació 
docent. També és autora de diversos 
manuals relacionats amb les finances.

Tant quant a la docència com a la recerca, 
l’activitat de la Dra. Casanovas s’ha ca-
racteritzat pel rigor amb el qual l’ha de-
senvolupat, no sols per la profunditat dels 
coneixements transmesos, sinó aconse-
guint allò que en moltes ocasions sol ser 
difícil, que uns conceptes, unes teories i 
unes tècniques que a vegades són com-
plexos, els alumnes que assistien a les 
seves classes els entenguessin d’una ma-
nera fàcil i senzilla. Així mateix, en les ma-
tèries de coneixement de les quals era 
coordinadora o que estaven sota la seva 
responsabilitat, procurava que tant el seu 
contingut com el pla docent estiguessin 
permanentment actualitzats i incorpores-
sin les últimes línies de recerca.

Però la Dra. Casanovas no sols ha limitat 
la seva activitat professional a l’àmbit aca-
dèmic i investigador, també ha tingut i té 
nombrosos càrrecs relacionats amb la ges-
tió. Entre altres càrrecs rellevants, secretà-
ria de la junta de Govern del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, vicepresidenta de 
la junta directiva de l’Associació Catalana 
de Comptabilitat i Direcció (ACCID), vocal 
de la junta directiva del Registre d’Econo-
mistes Docents i Investigadors, Secretària 
de la Comissió Gestora del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, etcètera.

De la Dra. Monserrat Casanovas pot 
dir-se que, a més de ser una gran pro-
fessional, és una gran persona. n

Tant quant a la 
docència com a la 

recerca, l’activitat de 
la Dra. Casanovas s’ha 
caracteritzat pel rigor
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La doctora en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials i catedràtica 
d’Economia i Empresa de la Uni-
versitat de Barcelona Montserrat 

Casanovas és experta en mercats financers, 
valoració d’empreses i finançament empre-
sarial. Col·legiada des del 1983, Casanovas 
també destaca per la seva tasca docent i 
investigadora.

Quina valoració fa de la distinció de
col·legiada de mèrit?
En sento molt honorada per aquest reconei-
xement que m’ha fet el Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. Els reconeixements sem-
pre ens fan feliços, però encara més quan 
te’ls fan les persones properes. I per a mi,
el Col·legi ha estat com una segona casa. 
He estat 20 anys a la Junta de Govern i 
agraeixo molt l’amistat i l’enriquiment de 
coneixement, tant des de l’àrea personal 
com professional, que m’han aportat els 
degans Valentí Pich, Jordi Conejos, Artur 
Saurí (en pau descansi) i Joan B. Casas, així 
com tots els companys de les Juntes i Co-
missions en què he participat i que, per ser 
breu, no anomenaré. Tampoc em vull oblidar 
de mencionar el gran suport que he rebut 
per part de tots els treballadors del Col·legi, 
encapçalats pel seu gerent Maurici Olivé.

De manera especial, agraeixo moltíssim a
l’actual degà Anton Gasol i al vicedegà Ori-
ol Amat que m’hagin concedit aquesta dis-
tinció, i a tota la Junta Ampliada, amb els 
presidents de totes les comissions que van 
aprovar per unanimitat la proposta.

ClArA BAssols 
Responsable de Premsa i Comunicació 
cbassols@coleconomistes.cat

MONTSERRAT CASANOVAS, COL·LEGIADA DE MÈRIT 2019

“Les grans tendències  
que marquen el sector 
financer són la sostenibilitat 
i la digitalització”
La catedràtica analitza l’impacte de la sostenibilitat i la digitalització 
al món de les finances, la presència de la dona al sector 
o l’evolució del rol de l’economista.

L ’ I n t e r è s  m é s  a L t
Entrevista
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L’educació en la 
igualtat de gènere des 
de la infància és una 
eina molt potent per 
promoure el canvi a 

tots els nivells

Entrevista

Quines grans tendències creu que mar-
quen actualment el sector financer?
Les dues grans tendències que marquen 
actualment el sector financer són les finances 
sostenibles i la digitalització.

Les finances sostenibles representen un nou 
paradigma en el qual tant les inversions com 
les fonts de finançament han de ser contem-
plades amb criteris ESG —Environmental, 
Social and Governance—. A l’entorn actual, 
en el qual la societat en general i les empre-
ses i ciutadans en particular estem adquirint 
més consciència sobre la sostenibilitat i la 
cura del planeta, els objectius de maximitzar 
la rendibilitat financera-fiscal (en el cas de les 
inversions) i minimitzar el cost de capital (en 
el cas del finançament) no poden ser els 
únics objectius. Hem d’afavorir les inversions 
que maximitzin la rendibilitat, no només per 
als accionistes sinó també per a tots els sta-
keholders, és a dir, per a totes les parts in-
teressades com són els treballadors, prove-
ïdors, clients i consumidors. Aquestes inver-
sions són responsables amb el medi ambient 
i tenen en compte les qüestions socials i de 
bon govern corporatiu. Per tant, són les més 
sostenibles a llarg termini. En relació amb el 
finançament, també cal tenir en compte, a 
banda del cost de capital, els criteris ESG. 
En aquest sentit, destaca l’important paper 
que jugarà el finançament de la transició cap 
a una economia baixa en carboni. Els crite-
ris ESG, juntament amb una anàlisi àmplia 
de riscos i oportunitats, ens faran finançar 
bé i invertir millor.

Pel que fa a la digitalització del sector finan-
cer, cal assenyalar la velocitat de la seva 
implementació, ja que afecta la competitivitat 
dels mercats i de les entitats financeres. En 
aquest sentit, estem assistint, al llarg 
d’aquests últims anys, a una disminució molt 
important del nombre d’oficines bancàries i 
dels seus treballadors. També cal destacar 
que la major connectivitat que la tecnologia 
ens proporciona facilita disposar d’una major 

informació a escala de mercats, millora el 
funcionament de les borses i afavoreix l’exis-
tència de noves plataformes digitals.

Els avenços tecnològics han portat també 
a la innovació disruptiva amb la creació de 
les Fintech i de les Insurtech. Tant les unes 
com les altres creen noves formes d’oferir 
serveis financers o d’assegurances als cli-
ents utilitzant noves metodologies i tecno-
logies com la intel·ligència artificial, el block-
chain o el big data.

Com es pot potenciar l’educació finan-
cera dels ciutadans?
En els últims 20 anys ha millorat moltíssim 
gràcies a la tasca de divulgació que fan els 
diversos mitjans de comunicació. Tot i així, 
cal potenciar l’educació financera bàsica a 
través de les escoles als alumnes de se-
cundària i batxillerat, com de fet ja es fa 
actualment. Anem en la bona direcció. A 
Europa s’està impulsant entre els joves 
mitjançant conferències, seminaris i con-
cursos. A l’Estat espanyol, des del 2009, 
la CNMV i el Banc d’Espanya estan impul-
sant un pla a les escoles per incrementar 
la cultura financera dels ciutadans. El pla 
es duu a terme amb la participació d’un 
ampli ventall d’institucions, entre elles, el 
CEC, amb uns resultats molt reeixits.

Com ha evolucionat l’economista? És 
molt diferent segons la generació?
Els economistes en general som persones 
amb el cap “ben moblat” que destaquem 
per tenir una gran capacitat d’anàlisi, de 
síntesi, de raonament crític, d’adaptació i 
de resiliència. Per tant, ens ha estat fàcil 
adaptar-nos als nous models de negoci i a 
les noves tecnologies. En resum, l’evolució 
de la figura de l’economista ha anat sempre 
en paral·lel a com ho ha fet l’economia. Si 
ens remuntem 40 anys, es podria dir que 
el paper de l’economista era més genera-
lista i que, amb el transcurs dels anys, ha 
anat guanyant terreny cap a l’especialitza-
ció. Només cal veure com han evolucionat 
les diverses titulacions universitàries en 
l’àmbit de l’economia i l’empresa. Actual-
ment hi ha un gran nombre de graus i màs-
ters. De fet, penso que, en alguns casos, 
aquest excés de microespecialització no 
dona les eines econòmiques bàsiques per 
fer front a un futur tan disruptiu. 

segons un informe de la consultora oli-
ver Wyman, el nombre de dones presents 
als comitès executius del sector financer 
espanyol arriba al 22 %. Què es pot fer 
per incrementar aquest percentatge?

Aquest baix percentatge de participació de
dones als comitès executius d’empreses 
del sector financer no és una característica
diferencial d’aquest sector. En termes ge-
nerals, la presència femenina en els equips 
directius d’empreses es manté baixa. Se-
gons l’informe elaborat per la consultora 
Atrevia i l’Associació Espanyola d’Executi-
ves i Conselleres EJE&CON sobre la pre-
sència de les dones en els òrgans de di-
recció de les empreses de l’IBEX 35, el 
percentatge és del 19,4 %. Concretament, 
les dones representen el 23,5 % dels con-
sells d’administració, el 13,6 % dels comi-
tès de direcció, el 8,8 % dels presidents i 
el 3,7 % dels consellers delegats. Aquestes 
xifres estan lluny del que ja recomanava el 
Codi de Bon Govern Corporatiu de la CNMV, 
que diu que l’any 2020 el nombre de con-
selleres ha de representar com a mínim el 
30 % del total de membres del Consell 
d’administració de les empreses cotitzades.

Això vol dir que la regulació per si sola 
no és efectiva, ja que s’incompleix. Què 
caldria fer, doncs?
Per part de les empreses cal facilitar la 
conciliació personal, familiar i laboral, ja 
que el resultat serà una millora de la pro-
ductivitat i dels beneficis. En l’àmbit social 
cal destruir estereotips, com el de ser “mala 
mare” per no poder compartir totes les 
estones de lleure dels fills. I en l’àmbit per-
sonal crec que en general les dones som 
massa perfeccionistes i autoexigents. En 
aquest sentit, hem de ser més valentes i 
aprendre a donar visibilitat als resultats de 
les nostres responsabilitats. L’educació en 
la igualtat de gènere des de la infància és 
una eina molt potent per promoure el can-
vi a tots els nivells.

Quins són ara els seus principals reptes?
Fent una reflexió top-down diria que, en 
termes generals, el meu repte ha estat i és 
“seguir aprenent”. Seguir aprenent de tot, 
de tothom i en qualsevol format, aquest és 
el meu lema.

En l’àmbit professional, els meus reptes són 
mantenir-me al dia dels temes economico-
financers i dels mercats financers, i seguir 
fent recerca. Actualment la recerca la foca-
litzo bàsicament en la valoració dels actius 
intangibles, cada vegada més importants 
en el segle XXI, i en l’estudi de la influència 
de la neurociència en la presa de decisions, 
especialment en els mercats financers. En 
l’àmbit personal, els meus reptes són gau-
dir més de la meva família i de les activitats 
de lleure i solidàries. n

L ’ I n t e r è s  m é s  a L t
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C ristina Gallach Figueras, Sant 
Quirze de Besora 1960, és llicen-
ciada en Ciències de la Informa-

ció per la Universitat Autònoma de Barce-
lona i Màster en Relacions Internacionals 
per la Universitat de Colúmbia (Nova 
York). Alta funcionària de la Unió Europea 
en excedència, actualment és l’Alta Co-
missionada per a la Agenda 2030 del 
Govern d’Espanya.

Ha estat responsable de l’Oficina d’Igual-
tat d’Oportunitats (Consell de la Unió 
Europea, Brussel·les, 2017-2018), se-
cretària General Adjunta de les Nacions 
Unides, Consellera Especial del Secreta-
ri General, (2017) i cap del Departament 
DPI, i Secretària General Adjunta de les 
Nacions Unides per a la Informació i la 
Comunicació Pública (2015-2017).

ara l’AVUI, Catalunya Ràdio, el setmanari 
EL MÓN i TVE (1984-1986), reportera 
dels serveis informatius de TVE Catalunya 
(1983-1984), reportera de la secció políti-
ca d’El Noticiero Universal (1982-1983) i 
fundadora, redactora i directora adjunta 
d’EL 9 NOU (1977-1982). 

Ha rebut el reconeixement del Col·legi de 
periodistes de Catalunya, que li ha ator-
gat el Premi Portaveu, el de l’Asociación 
de la Prensa de Madrid i el de l’Associa-
ció de Periodistes Europeus de Catalu-
nya. El 2010, l’Institut Europeu per a la 
Igualtat de Gènere (EIGE) la va nomenar 
una de les dotze persones que inspiren 
Europa, i el 2009 el diari Financial Ti-
mes la va triar com una de les trenta per-
sones més influents de les institucions 
europees. n

CRISTINA GALLACh FIGuERAS,
COL·LEGIADA D’hONOR 2019

Cap de Relacions Públiques i portaveu del 
Consell de la Unió Europea (2010-2014),  
portaveu del Govern Espanyol - Presidèn-
cia del Consell de la Unió Europea (2010), 
cap de  divisió, portaveu i directora de Co-
municació de l’Alt Representant de la Unió 
Europea per a la Política Exterior i  de Segu-
retat  Comuna (PESC) i responsable de «di-
plomàcia pública» política exterior (1999): 
assessora de Comunicació i portaveu del 
Secretari General de l’OTAN (Javier Solana 
1996-1999).

Corresponsal europea de l’Agencia Es-
pañola de Noticias EFE a Brussel·les (1992-
1996), corresponsal de l’Agencia Española 
de Noticias EFE a Moscou (1990-1992), re-
dactora d’El Periódico de Cataluña, secció 
Societat i Internacional (1986-1990), corres-
ponsal als EUA, freelance per a mitjans com 

Versemblança
L ’ I n t e r è s  m é s  a L t
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Entrevista

Nascuda a Sant Quirze de Beso-
ra, Cristina Gallach és llicencia-
da en Ciències de la Informació 
per la UAB i Màster en Relacions 

Internacionals per la Universitat Columbia de 
Nova York (EUA). Actualment, com a Alta 
Comissionada del Govern d’Espanya per a 
l’Agenda 2030, coordina la implementació 
dels Objectius de Desenvolupament Soste-
nible de l’ONU a Espanya.

Com valora la distinció de col·legiada 
d’honor?
La distinció de col·legiada d’honor, en reco-
neixement a la meva trajectòria professional 
i a l’impuls en la implantació dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 
2030 a Espanya, és sens dubte un gran 
honor. A més, posa de manifest el compro-
mís del Col·legi amb els ODS, tant pel que 
fa a la seva divulgació entre els col·legiats 
com la promoció de les reformes i transfor-
macions necessàries, moltes d’elles de ca-
ràcter socioeconòmic, per avançar en el seu 
compliment. Els economistes han de jugar 
un paper decisiu i poden liderar els canvis 
que s’han de produir en la nostra societat 
perquè esdevingui sostenible i inclusiva. 

Com definiria a grans trets els ODS?
L’agenda 2030 i els 17 ODS que la integren 
són un gran pla global per promoure un pro-
cés de desenvolupament que gira entorn a 
5 p: persones, planeta, prosperitat, pau i 
partenariats. Es tracta de deixar enrere el 
procés de creixement que hem tingut fins 
ara, que ens encamina a la destrucció del 

Clara BaSSOlS 
Responsable de Premsa i Comunicació 
cbassols@coleconomistes.cat

ENTREVISTA CRISTINA GALLACH, CoL·LEGIAdA d’HoNoR 2019

“Els economistes han  
de jugar un paper decisiu 
perquè la societat 
esdevingui sostenible”
Per a l’Alta Comissionada per a l’Agenda 2030, el paper del sector empresarial ha de ser 
clau en l’aplicació d’un nou model més sostenible i respectuós amb l’entorn i les persones. 

planeta, i que malauradament no afecta po-
sitivament a tothom. Per això, des d’aques-
ta perspectiva, parlem sempre d’una soste-
nibilitat inclusiva. A més d’un pla pràctic, 
concret i pautat, l’Agenda 2030, per a molts, 
representa un nou contracte social.  Els 17 
ODS toquen totes les facetes de la vida de 
les persones, de l’entorn natural. De fet, quan 
es treballa sobre un ens concret, acaba re-
percutint en els altres. Per organitzar-ne 
l’aplicació i el seguiment del compliment, els 
17 ODS s’han organitzat en 169 metes. 

Quin paper tenen els economistes a 
l’hora d’impulsar aquests canvis?
L’Agenda 2030 és una agenda global, mul-
tinivell, multiactor, amb un marcat caràcter 
transformador, que compromet tots els ac-
tors socials i on el sector empresarial hi té 
un paper fonamental. Transformar l’economia 
i els mercats perquè siguin sostenibles i 
adoptin aquesta visió de progrés inclusiu és 
impossible sense canvis profunds. I els eco-
nomistes són claus per dissenyar i aplicar 
aquest model econòmic que sigui respec-
tuós amb l’entorn i que tingui les persones 
en el centre de l’acció. En aquest sentit, cal 
que les empreses tendeixin cap a aquest 
model de sostenibilitat. Es necessiten em-
preses que, a més de la rendibilitat econò-
mica, persegueixin la generació d’impacte 
social. Ja ningú té dubtes que, a mitjà i a 
llarg termini, el teixit empresarial amb futur 
serà el que abraci la sostenibilitat en totes 
les seves facetes, humana i mediambiental.

A les empreses i als economistes, com a 
agents de canvi, incorporar els ODS en els 
seus plans estratègics i d’acció no només els 
farà participar de la construcció de societats 
més pròsperes, més justes i més equitatives, 

sinó que els generarà moltes oportunitats de 
negoci. A través de les empreses amb visió 
de futur serem capaços de construir una 
economia amb futur.

El sector privat és un motor de desenvolupa-
ment i una palanca clara per a la transforma-
ció econòmica, social i mediambiental. A 
Espanya, cada vegada hi ha més empreses 
compromeses amb aquest canvi i que volen 
formar part del disseny del nou paradigma 
econòmic. Aquestes empreses són conscients 
que el món, o és sostenible, o no serà com-
patible amb el desenvolupament d’oportuni-
tats empresarials i de negoci a llarg termini. 
És necessari que les empreses traslladin 
l’Agenda 2030 a les seves estratègies de 
negoci, perquè els canvis siguin estructurals 
i no superficials.

L’informe del Global Sustainability Index Ins-
titute del 2018, en el qual s’analitzen les 400 
empreses més grans del món amb una ca-
pitalització borsària combinada de més de 
25 bilions de dòlars, mostra que el nombre 
de mencions als ODS en els informes anuals 
no financers s’ha duplicat. A més, les empre-
ses són cada vegada més explícites respec-
te a la seva contribució a la consecució dels 
ODS, ja que aquests esments generen ren-
diments positius, al mateix temps que respo-
nen a les demandes dels seus grups d’interès.

Què considera que pot aportar el Col·legi 
d’Economistes en l’assoliment dels ODS?
El CEC és una corporació de dret públic de 
caràcter professional que té una capil·laritat 
decisiva per a la divulgació, la conscienciació 
i la transformació. D’entrada, pot ajudar molt 
en l’assoliment dels ODS mitjançant un pla 
de formació específic per als col·legiats. Tam-

L ’ I n t e r È s  m é s  a L t
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L’Agenda 2030 és 
profundament 

feminista, ja que un 
dels objectius centrals 

és acabar amb les 
desigualtats

bé seria molt important que el col·legi animés 
els professionals a estudiar quina és la millor 
manera i la més eficaç per aterrar l’Agenda 
2030 en els diversos sectors on exerceixen 
la seva professió, ja sigui l’administració, l’em-
presa, l’ensenyament… La diversitat de les 
tasques és immensa i es pot abordar des del 
punt de vista personal i també col·lectiu.

l’agenda 2030 la van signar 193 països 
el 2015. Com ho porta Espanya?
Som en el camí correcte, però hem d’acce-
lerar si volem arribar al 2030 amb els objec-
tius assolits. La dècada que iniciem ha de 
ser la de l’acció i l’acceleració. Ens trobem 
en un moment clau. Des de l’Alt Comissionat 
veiem que en tots els sectors de la societat 
hi ha molt interès per comprendre millor les 
oportunitats que s’obren i bona disposició 
per fer les transicions necessàries. A més, 
la voluntat des del Govern és que l’Agenda 
2030 segueixi com el marc de totes les po-
lítiques públiques, i que així es faci també en 
les administracions autonòmiques i locals. 
A més, amb la recent celebració de la cime-
ra contra el canvi climàtic, la COP25, s’ha 
posat més de manifest l’emergència climà-
tica i la necessitat d’actuar de manera co-
ordinada dins del marc dels ODS. Així, el 
camí cap a una descarbonització de l’eco-
nomia estarà marcat per una transició justa, 
on no siguin els mes dèbils els que paguin 
més pels canvis que s’hauran de fer.

Des de l’Alt Comissionat ens hem dotat d’una 
estructura de governança que faciliti la co-
municació amb els diferents sectors que in-
tegren la societat civil i les administracions 
públiques, inclosos tots els ministeris i fins i 
tot els municipis. Aquestes estructures hau-
rien d’estar plenament operatives el 2020, 
juntament amb una comissió mixta Congrés-
Senat, que haurà de fer un seguiment de 
l’activitat legislativa i avaluar-la des del punt 
de vista dels avenços en els ODS.Ja s’han 
aprovat plans estratègics i mesures que inci-
deixen en el seu compliment de manera di-
recta, com ara l’Agenda Urbana o l’avantpro-
jecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició 
Energètica, l’Estratègia d’Economia Circular 
o el Pla Integral de Lluita contra la Pobresa, 
entre altres. Hi ha moltes més iniciatives, plans 
i estratègies en marxa, a l’espera d’una pers-
pectiva política amb un horitzó temporal llarg.

l’any 2020 és la data límit marcada per 
sensibilitzar la ciutadania en relació amb 
els ODS. S’estan complint els objectius?
Quan es va crear l’Alt Comissionat, el juny del 
2018, ens vam posar com a objectiu que, per 
al 2020, tota la societat espanyola conegués 
els ODS. Hem fet tot el possible per aconse-
guir aquesta mobilització massiva a través de 
l’ODS 17, d’Aliances per als Objectius. Estem 
intentant arribar a tota la societat, al món aca-
dèmic, a les empreses públiques i privades, als 
sectors professionals i a les administracions...

La celebració de la COP25 ha estat un punt 
d’inflexió molt important, ja que tots els parti-
cipants i visitants de la Zona Verda, on hi havia 
concentrada tota la societat civil, han pogut 
conèixer l’Agenda 2030 i els estrets lligams 
dels ODS amb l’acció climàtica i en favor del 
medi ambient. Crec que estem preparats per 
iniciar la dècada de l’acció amb energia. Ens 
queden 10 anys per aconseguir complir els 
objectius i, si es fan bé les coses, som a temps 
de frenar l’escalfament del planeta.

l’impuls de la igualtat de gènere sem-
pre ha estat entre les seves múltiples 
prioritats. De quina manera pot contri-
buir-hi l’agenda 2030?
L’agenda 2030 és profundament feminista, 
ja que un dels objectius centrals és acabar 
amb les desigualtats, l’ODS 10, i un altre és 
lluitar per la igualtat de gènere, l’ODS 5. Sos-
tenibilitat i inclusió són els eixos clau d’aques-
ta agenda. Però no hi ha cap objectiu que 
es pugui complir sense avançar en la igual-
tat. A la COP25 hem vist com les dones són 
les que més pateixen els efectes del canvi 
climàtic, per exemple, a les zones d’Àfrica 
que es van desertitzant, o a les de l’Àsia o 
de l’América Central, que són més vulnera-
bles a l’increment del nivell del mar. Per tant, 
fins i tot en aquest àmbit es necessiten po-
lítiques amb perspectiva de gènere. No cal 
dir que a Europa, i a Espanya en concret, 
amb problemàtiques diferents però també 
greus, hem d’accelerar les polítiques d’igual-
tat des de totes les perspectives: lluita con-
tra la violència de gènere, desigualtats sala-
rials, conciliació, accés de les dones a po-
sicions de màxima responsabilitat...

En tots aquests àmbits s’han posat en mar-
xa polítiques i plans d’acció, i el que cal és 
que totes les administracions els compleixin 
i la societat s’hi impliqui, inclòs el sector pri-
vat. En el fons, la perspectiva de gènere està 
inclosa en el que podem anomenar la pers-
pectiva d’inclusió que emmarca tots els ODS. 
Com hem dit moltes vegades, el principal 
objectiu és no deixar ningú enrere. n
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El Premi de Reconeixement a 
l’Economista d’Empresa 2019 
es va atorgar al col·legiat i director 
general de Caixa d’Enginyers, 

Joan Cavallé, per la seva trajectòria al capda-
vant de l’entitat financera que destaca pel fet 
de ser una cooperativa de crèdit en què el 
soci és alhora client i propietari. 

Director general d’aquesta entitat des del ge-
ner del 2006 i col·legiat des de 1981, Cavallé 
ha liderat la modernització de Caixa d’Engi-
nyers així com el seu creixement durant uns 
anys marcats per les turbulències financeres 
i la creixent regulació del sector. El Col·legi 
d’Economistes de Catalunya també destaca 
l’aposta de Cavallé per fer de la Caixa d’En-
ginyers una referència de la banca coopera-
tiva de proximitat, alhora que també n’ha 
impulsat la seva transformació digital. A més, 
l’entitat ha estat pionera en l’impuls de les fi-

Coincidint amb la 24a edició de la Jornada dels Economistes, el Col·legi concedeix els 
Premis de Reconeixement a l’Economista d’Empresa i al Despatx Professional 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. 

nances socialment responsables. Un equilibri 
que ha servit d’exemple per a d’altres entitats 
financeres de referència. 

D’altra banda, el Premi de Reconeixement 
al Despatx Professional 2019 es va atorgar 
enguany a Jordi Vilalta, col·legiat de les co-
marques de Lleida amb més de 40 anys 
d’exercici professional i professor del Depar-
tament d’Administració d’Empreses a la Fa-
cultat de Dret, Economia i Turisme de la Uni-
versitat de Lleida (UdL), on imparteix docència 
des de la seva constitució l’any 1991. 

Vilalta és soci fundador del despatx professi-
onal EADe Consultors i de la Societat d’Au-
ditoria AudiEquip, totes dues amb seu a Llei-
da, des d’on ha aconseguit consolidar una 
oferta de serveis professionals de referència 
a les comarques lleidatanes, oferint un asses-
sorament basat en una filosofia proactiva 

d’implicació i compromís envers els clients. El 
Col·legi destaca, a més, la seva sensibilitat per 
la formació constant i millora contínua dels 
professionals, així com el seu compromís amb 
el CEC —d’on és col·legiat des de l’any 1981— 
i el Consejo General de Economistas, fet que 
el va portar a ser membre de la Junta de Go-
vern, així com president de la seu de Lleida 
del 1995 al 2007. 

Durant el Sopar dels Economistes 2019 a 
Barcelona també es van lliurar els Premis 
Joan Sardà Dexeus que concedeix la Re-
vista Econòmica de Catalunya. En la cate-
goria de Millor Llibre d’Economia i Em-
presa es van premiar dues obres ex aequo. 
D’una banda, es va guardonar L’economia 
catalana al segle XXI. Balanç 2000-2017 i 
perspectives 2030, elaborat pel Gabinet 
d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la 
Cambra de Comerç de Barcelona i que ofe-

L ’ I n t e r è s  m é s  a L t
Jornada dels Economistes

D’esquerra a dreta: Anton Gasol (degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya), Joan Cavallé (director general de Caixa d’Enginyers) i Jaume 
Collboni (primer tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona).

24a edició de la Jornada

Els premiats  
de l’any 2019

D’esquerra a dreta: Josep Maria Riu (president de la seu de Lleida del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya), Jordi Vilalta (soci fundador d’EADe Consultors i 
AudiEquip), Anton Gasol (degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya) i 
Jaume Collboni (primer tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona).
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reix una visió global de l’evolució de l’eco-
nomia catalana des de la integració a la Unió 
Econòmica i Monetària fins a l’últim any amb 
dades estadístiques disponibles. També va 
rebre el premi The Oxford Handbook of Pro-
ductivity Analysis, una obra editada pel pro-
fessor de la UAB Emili Grifell-Tatjé, conjun-
tament amb C. A. Knox Lovell i Robin C.  
Sickles, de les universitats de Queensland 
(Austràlia) i Rice (EUA), respectivament. És 
el resultat de quatre anys de feina i aplega 
articles de 46 especialistes d’arreu del món 
en el camp de la productivitat.

Pel que fa al Premi Joan Sardà Dexeus a la 
Millor Trajectòria Professional en la Di-
fusió de l’Economia, enguany també va 
ser ex aequo. D’una banda, es va reconèixer 
l’economista i relacions públiques Víctor 
Bottini, molt unit al món de la ràdio. Des del 
2014 dirigeix i presenta setmanalment l’Eco-
nòmix a RNE-Ràdio4, programa especialitzat 
en economia i empresa. Prèviament també 
havia dirigit d’altres programes econòmics 
a Onda Cero Catalunya. El jurat  reconeix 
que en tots ells ha facilitat i potenciat sempre 
la participació d’economistes de les diferents 
comissions i grups de treball del Col·legi. 
Destaca, a més, els encerts com a respon-
sable del gabinet de premsa del CEC del 
2015 al 2019. El premi també va ser per a 
Alternativas Económicas, en reconeixement 
a la tasca d’aquesta revista mensual que 
explica l’economia amb rigor i independèn-
cia del poder polític i econòmic. Nascuda el 
2013, Alternativas Económicas posa èmfa-

D’esquerra a dreta: Emili Grifell-Tatjé (professor de la UAB), Teresa Garcia-Milà (membre del Consell 
d’Administració del Banc Sabadell), Joan Ramon Rovira (director del Gabinet d’Estudis Econòmics i 
Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona) i Anton Gasol (degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya).

si en els efectes de l’economia en la vida de 
les persones, analitzant, per exemple, els 
canvis en la regulació laboral o fiscal, en 
pensions, sanitat, educació o habitatge.

Durant el Sopar dels Economistes 2019 es 
va fer entrega del premi al Millor Treball de 
Final de Grau a Georgina Roca d’ESADE 
per Fintech – The present and future of the 
financial Services Industry. A més, es van 
atorgar mencions específiques a Helena Li-
nares, de la UB, per Determinants of foreign 
tourism demand in Catalonia; Paula Rodó, de 
la UAB, per Trigonometric Adjustment on Re-
lative Volatility (TARV); Josep Punga, de la 
UAB, per La viabilitat econòmica de les taxes 
negatives de tipus d’interès; Carles Aulés, de 
la UPF, per Feeling under the weather? A pro-
pensity score approach of the effects of na-
tural disasters on elections; Jordi Mora, de la 
UPF, per US GDP and S&P500. An Inquiry 
into the Nature and Causes of the Econome-
tric Relation between GDP and Stock Market 
in the US; Anna Pellicer, d’ESADE, per China’s 

Antoni Garrido (REC), Anton Gasol, Víctor Bottini (economista), Teresa 
Garcia-Milà (Banc Sabadell), Pere Rusiñol, Andreu Missé (Alternativas 
Económicas) i Martí Parellada (REC).

El president del Consejo General de Economistas Valentí Pich i el degà i el 
vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Anton Gasol i Oriol Amat, 
amb els premiats al Millor Treball de Final de Grau.

Decarbonization, i Jordi Masmitjà de la UVic, 
per Anàlisi econòmica i financera del Sector 
de la Fleca i la Pastisseria, període 2008-2017. 
Luisa Rosa Morales, de la UB, va recollir el 
diploma com a finalista per Análisis de las 
características personales que provocan se-
gregación de género en el mercado laboral 
español, mentre que l’altre finalista, Andreu 
Safont, va recollir el seu diploma per The eu-
ro’s effect on welfare durant el Sopar dels 
Economistes de Girona.

A més, es van lliurar els diplomes als Millors 
Currículums Universitaris a Leonor Arre-
gui (IQS), Carles Aulés (UPF), Meritxell Camp 
(ESADE), Mounir El Haddouchi (UVic), María 
de los Ángeles Gálvez (UOC), Carles Hidal-
go (UAB), Ane Madina (UAO CEU), Clara 
Usandizaga (UIC) i Carles Vila (UB). D’altra 
banda, també es van reconèixer els expedi-
ents universitaris de Nikoleta Raykova (UdG), 
Marina Barranco (UdL) i Anna Iglesias (URV) 
en el marc de les jornades que es van fer a 
les seus territorials. n

El president del Consejo General de 
Economistas Valentí Pich i el degà i el  
vicedegà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya Anton Gasol i Oriol Amat, 
amb els guardonats als millors 
Currículums Universitaris.
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Director general de Caixa d’Engi-
nyers des del 2006 i col·legiat 
des de 1981, Joan Cavallé ha 
liderat la modernització d’aques-

ta entitat, així com el seu creixement durant 
uns anys marcats per les turbulències finan-
ceres i la creixent regulació del sector. 

Què suposa per a vostè aquest reco-
neixement del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya?
Un honor i em fa especial il·lusió per fer-lo 
extensiu al conjunt del món cooperatiu i de 
l’economia social. És una gran satisfacció 
i responsabilitat per la distinció que suposa 
a la meva trajectòria, i amb més significat 
per rebre’l de mans del Col·legi. 

Quin valor diferencial aporta Caixa d’En-
ginyers pel fet de ser una banca coo-
perativa de proximitat?
Sens dubte, la permanent cerca de la satis-
facció del soci, que volem assolir-la amb la 
proximitat en la seva relació amb nosaltres. 
El model cooperatiu posa al centre el soci, 
que exerceix la doble funció de propietari i 
client. Per tant, la nostra missió és prendre 
les millors decisions pensant en el seu inte-
rès que, alhora, es converteix en l’interès de 
tota l’entitat conjugant, per tant, un interès 
comú. I no només això, també és un valor 
diferencial dur a terme la nostra activitat en 
banca amb uns valors i principis molt clars. 
Actuar amb transparència, preservar la sol-
vència, mantenir una prudència en la gestió 
de riscos i buscar el retorn a la societat són 
exemples del que ens fa diferents. 

Per altra banda, fora de les nostres fronteres, 
el model de banca cooperativa està molt 

Clara Bassols 
Responsable de Premsa i Comunicació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cbassols@coleconomistes.cat

arrelat, amb una penetració de mercat del 
20 % a Europa, convertint-se en un model 
d’entitat clau per generar creixement eco-
nòmic que, gràcies a la seva proximitat amb 
els socis, permet ajudar-los a fer realitat els 
seus projectes personals i professionals. 
Com a banca cooperativa, la nostra petjada 
en la preservació de l’estabilitat financera és 
clau, tant des d’una perspectiva microeco-
nòmica com des de l’òptica macroeconò-
mica. És evident que en els països on la 
banca cooperativa té més rellevància els 
cicles financers són més estables i això és 
degut al rol que el sector té en el finançament 
de les pimes i de les comunitats locals.

la transformació digital de l’entitat ha de 
ser permanent per assegurar el seu futur? 
La transformació digital està marcant el pas 
dels principals canvis del sector. I nosaltres 
sempre hem volgut apostar per un model 
omnicanal de relació amb els socis. De fet, 
el nivell de digitalització de Caixa d’Enginyers, 
que ha estat una de les claus que defineixen 
l’estratègia de l’entitat en els darrers 20 anys, 
se situa en cotes molt superiors a les del 

sector bancari. Tot i això, la major velocitat 
de creuer de la transformació digital que el 
sector està registrant derivat de la incorpo-
ració de nous actors en el sistema financer, 
de ben segur que ens seguirà portant noves 
i revolucionàries formes de dur a terme l’ac-
tivitat bancària i, per tant, l’aposta per la di-
gitalització continuarà sent una de les priori-
tats de Caixa d’Enginyers en els propers anys. 

Quin rol han de jugar els economistes 
en el sector financer i en el conjunt de 
l’economia?
Considero que podem aportar les nostres 
capacitats d’anàlisi i gestió, que, en con-
textos d’incertesa com l’actual, són indis-
pensables. Actualment, ens enfrontem a 
nous reptes derivats de la crisi del model 
capitalista i caldrà repensar les dificultats 
del canvi en els models productius amb 
petjada positiva en la sostenibilitat i el nou 
context global/local que caldrà preservar a 
l’hora de la presa de decisions de política 
econòmica. Per tot això, cal que reforcem 
la nostra mirada, veu i acció per tal de pro-
moure que els actors socials i polítics, així 
com també les empreses, ens tinguin en 
consideració per a la presa de decisions 
que sens dubte hauran de perseguir l’ob-
jectiu últim de construir una societat més 
inclusiva i pròspera. n

L ’ I n t e r è s  m é s  a L t
Entrevista

JOAN CAVALLÉ, PREMI DE RECONEIXEMENT A L’ECONOMISTA D’EMPRESA 2019 

“La banca cooperativa és 
clau en la preservació de 
l’estabilitat financera”
El director general de Caixa d’Enginyers desglosa les virtuts 
de la banca de proximitat, les conseqüències 
de la transformació digital i el nou rol dels economistes.
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L’economista lleidatà Jordi Vilalta, 
col·legiat des de l’any 1981, és 
soci fundador del despatx pro-
fessional EADe Consultors i de la 

societat d’auditoria AudiEquip, totes dues 
amb seu a Lleida, des d’on s’ofereixen ser-
veis fiscals, jurídics i econòmics a l’empresa.

Com valora aquest reconeixement del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya?
Amb molta alegria, ja que ve dels companys 
de professió i aquesta és una de les màxi-
mes satisfaccions que pot obtenir un pro-
fessional, i que comparteixo amb tots els 
col·laboradors del despatx, que se senten 
orgullosos i per als quals el premi ha estat 
una injecció d’energia per tirar endavant.

Quin és el secret per què un despatx 
professional sigui referent per a les 
empreses?
Aportem confiança i tranquil·litat als nostres 
clients, oferint un equip de professionals al 
seu servei en els aspectes que són de la 
nostra competència: econòmics, fiscals, 
laborals i jurídics. En moltes disciplines, i en 
la nostra en concret, la previsió és bàsica. 
En definitiva, crear les condicions per tal que 
determinades coses no passin i en canvi sí 
que passin aquelles que generen valor.

Com han evolucionat les necessitats i les 
demandes de les empreses lleidatanes?
En els darrers 40 anys, els canvis en l’àmbit 
econòmic han estat constants en el nostre 
país. La Llei de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques l’any 1979, la Llei de 
l’Impost sobre el Valor Afegit el 1986, la Llei 
d’Auditoria el 1988, la introducció de l’euro 
o l’adaptació de la nostra legislació mercan-

Clara Bassols 
Responsable de Premsa i Comunicació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cbassols@coleconomistes.cat

til a la normativa comunitària han creat unes 
condicions molt favorables per al desenvo-
lupament dels serveis professionals que són 
propis dels economistes. Les empreses llei-
datanes, igual que la resta, han hagut de 
resoldre aquestes necessitats d’adaptació. 
A Lleida, la implantació dels estudis d’ADE 
a la Facultat de Dret i Economia de la Uni-
versitat de Lleida ha fet que hi hagi un col-
lectiu d’economistes ben preparat a dispo-
sició de les empreses en la cobertura 
d’aquestes necessitats. 

Què pot aportar el Col·legi als despat-
xos professionals a l’hora de potenciar 
la competència i la qualificació dels 
seus equips?
La funció del Col·legi és bàsica en la nostra 
feina. Aquesta requereix una adequació 
constant del professional als canvis norma-
tius, tant de lleis ja existents com de noves. 
L’entorn és molt canviant en espais curts de 
temps i el Col·legi ofereix la formació neces-
sària per preparar el professional davant 
d’aquests canvis. L’Aula d’Economia del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya és 

l’instrument que té el Col·legi per oferir aques-
ta formació, que aprofito per dir com a usu-
ari que és excel·lent. A més, el Col·legi està 
obert a les Seus Territorials de Girona, Lleida 
i Tarragona, des d’on podem seguir molts 
d’aquests cursos per videoconferència.

Com a president de la seu de lleida 
durant més de deu anys, quina valora-
ció fa de l’activitat i el paper del Col·legi 
a la demarcació?
El seu creixement ha estat exponencial i 
diria que el factor més important que expli-
ca aquest increment ha estat la implantació 
dels estudis d’ADE a Lleida. Jo vaig ser 
president de la seu de Lleida del Col·legi 
durant 12 anys fins l’any 2007 i teníem uns 
120 col·legiats. Ara passem de quatre-cents. 
Amb això està tot dit. Del meu despatx 
sempre assisteix algú cada mes a dos o 
tres actes del Col·legi: hi ha vida, activitat, 
necessitat de formació i de contacte amb 
companys de professió. A la Jornada dels 
Economistes que celebrem cada any a 
Lleida, hi ha l’exposició dels projectes d’em-
preses que són capdavanteres en el seu 
sector i que són de les comarques lleida-
tanes. És una mostra de l’actitud de la 
Junta del Col·legi per afavorir la penetració 
al territori. I els companys que dirigeixen la 
Seu Territorial ho estan fent molt bé. n

JORDI VILALTA, PREMI DE RECONEIXEMENT AL DESPATX PROFESSIONAL 2019 

“En la professió de 
l’economista, 
la previsió és bàsica”
El soci fundador d’EADe Consultors i AudiEquip comenta 
quina és la fórmula de l’èxit d’un despatx professional i 
com han evolucionat les necessitats de les empreses.
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al futur tenint en compte els can-
vis de la societat.

El degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya Anton 
Gasol i el president de la 
Comissió d’Economia de la 
Salut Lluís Bohigas van rebre 
la placa de mans del president 
de la Generalitat de Catalunya 
Quim Torra i de la consellera 
de Salut Alba Vergés en un 
acte celebrat al Palau de la 
Generalitat. n

El Govern de la Genera-
litat de Catalunya, a pro-
posta del Departament 

de Salut, ha acordat reconèixer 
amb la placa Josep Trueta al 
mèrit sanitari la Comissió d’Eco-
nomia de la Salut del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya per 
la seva contribució a l’avenç i la 
millora de l’àmbit de la salut.

El Govern destaca que la 
Comissió d’Economia de la Salut 
és un fòrum de debat sobre l’eco-

La Comissió d’Economia 
de la Salut rep la placa  
Josep Trueta al mèrit sanitari

nomia de la salut que ha tingut 
un gran impacte en el sector sani-
tari. També subratlla que al llarg 
de la seva història ha treballat per 
promoure el rol dels economistes 
i altres professionals en la gestió 
sanitària, i el paper fonamental 
que aquests tenen per garantir 
el sistema de salut de Catalunya 
reconegut arreu per ser universal 
i de qualitat. 

Des del Govern s’apunta que 
tant la Comissió com el Col·legi 

han contribuït enormement al 
debat serè i transversal (ideològic 
i professional) sobre la sosteni-
bilitat econòmica i els mitjans per 
fer-la possible, sempre en 
defensa de l’estat del benestar.

A més, el Govern recorda que 
aquest any la comissió comme-
mora el seu quarantè aniversari 
i considera que és una fita per 
celebrar la seva contribució a la 
construcció del sistema de salut 
català i la seva projecció de cara 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
ha designat Guillem López Casasnovas 
com a nou director de la Revista Eco-

nòmica de Catalunya (REC) en substitució del 
catedràtic de la Universitat de Barcelona Martí 
Parellada, el qual ha decidit cedir aquesta res-

ponsabilitat després de 33 anys al capdavant 
de la publicació. La professora de la Universitat 
de Barcelona Judit Vall serà la nova secretària 
del consell de redacció de la REC, i relleva en el 
càrrec el doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials Antoni Garrido. n

Guillem López Casasnovas, nou director de 
la Revista Econòmica de Catalunya
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Durant el curs 2019/2020 
l’Aula d’Economia del 
Col·legi ofereix tant a 

col·legiats com a no col·legiats 
més de 400 cursos en els àmbits 
de la fiscalitat, la comptabilitat, 

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya va celebrar 
el 19 de setembre una 

junta de govern ampliada a Vila-
nova i la Geltrú amb represen-
tants de les diverses comissions 
i grups de treball del Col·legi per 
tal de compartir la feina feta i els 
objectius per al nou curs.

D’altra banda, els economis-
tes es van trobar amb membres 
de la Federació Empresarial del 
Gran Penedès (FEGP) amb l’ob-
jectiu d’intercanviar valoracions i 
punts de vista sobre la situació 
econòmica.

A la trobada, el degà del CEC 
Anton Gasol va aportar la seva 
visió de l’economia a escala glo-
bal apuntant que “la nova hege-
monia recau ja sobre la Xina i els 
països emergents asiàtics que 
creixen en un 6-7 % anual”. 
També va destacar la necessitat 
de frenar el canvi climàtic i va 
recordar que “els experts asse-
guren que Espanya pot perdre 
fins a la meitat del seu PIB l’any 
2100 si no es prenen mesures”. 

El Col·legi celebra una junta de govern ampliada   
a Vilanova i la Geltrú

Per la seva banda, el membre 
de la junta de govern del CEC 
Ivan Planas es va centrar en l’anà-
lisi de l’economia catalana, amb 
especial interès en les adminis-
tracions públiques. Planas va 
assegurar que “Catalunya està 
més ben preparada que abans 
per afrontar una nova crisi, que 
no tindrà la dimensió de l’última”. 
Finalment, Planas va assenyalar 
que “des del Col·legi fa anys que 
detectem un problema en el capi-
tal humà i la captació de talent 
per part de les empreses”. 

Una anàlisi amb la qual van 
coincidir els diversos represen-
tants de la Federació Empresarial 
del Gran Penedès (FEGP), que 
van intervenir a la trobada per 
aportar el seu punt de vista sobre 
els seus sectors d’activitat. El pre-
sident de la FEGP Martí Sistané 
va agrair al Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya la voluntat 
d’acostar la professió a les 
comarques. Valentí Grané, del 
fabricant de calç Cales de Pachs, 
va demanar que “no ens posin 

pals a les rodes als empresaris”. 
Neus Lloveras, de l’empresa 
dedicada a la refrigeració i el fred 
industrial Ako, va opinar que “una 
de les principals dificultats que 
ens trobem al Garraf és la cap-
tació de talent”. Joan Anton 
Matas, del grup turístic Matas 
Arnalot, va demanar que “les 
administracions protegeixin la 
destinació Barcelona i Catalunya 
en el seu conjunt”. Bernat Mora-
les, del grup de distribució Mer-
cadona, va subratllar que “hem 
de potenciar que a Catalunya s’in-
crementi el percentatge de grans 
empreses, ja que som les que 

creem més ocupació i més con-
tribuïm a la productivitat”. José 
Luis de la Torre, de l’empresa 
informàtica de serveis TIC Red-
man, va afirmar que “una de les 
nostres principals dificultats és 
trobar talent i ajustar-nos en sala-
ris al que s’ofereix al sector TIC 
en d’altres zones de Catalunya 
com Barcelona”. Finalment, 
Marta Vidal, de la companyia viní-
cola Vallformosa, va aportar que 
“el sector del vi i del cava està 
vivint un canvi de paradigma molt 
important amb l’entrada de grans 
fons d’inversió que es guien pel 
curt termini”. n

L’Aula d’Economia ofereix més de 400 cursos 
en l’any acadèmic 2019/2020

l’auditoria, l’empresa, les finan-
ces, el món laboral o el mercan-
til, entre d’altres. El CEC també 
ofereix màsters i cursos de llarga 
durada, com ara el Màster d’Es-
pecialització Tributària, el Màster 

Oficial en Comptabilitat Superior 
i Auditoria (organitzat conjunta-
ment amb la UAB) o el Curs 
Superior d’Especialització en 
Tributació i Assessoria Fiscal. 

A més, el CEC organitza pro-
grames de formació destinats a 
júniors de firmes d’auditoria i a 
assessors fiscals júniors. Paral-
lelament, els economistes col-
legiats també poden cursar for-
macions online a través de la 
plataforma del Consejo General 
de Economistas.

Acte oficial d’inauguració 
El curs es va inaugurar oficial-
ment amb un acte presidit pel 
degà Anton Gasol i el vicedegà 
Oriol Amat, que va comptar 
amb una conferència a càrrec 

de Joan Tugores. El catedràtic 
d’Economia de la UB i col·legiat 
de mèrit del CEC va abordar 
l’economia en una era de turbu-
lències apuntant a un “augment 
de les interaccions entre l’eco-
nomia i el conjunt de la societat”, 
amb especial èmfasi en la irrup-
ció de les novetats tecnologies, 
la preocupació pel canvi climà-
tic, la transició ecològica, els 
models per traduir l’economia 
en benestar i les tensions soci-
als que generen una major con-
centració del poder i el declivi 
de les classes mitjanes, apun-
tant que “els economistes tenim 
una especial responsabilitat en 
època de turbulències”, ja que, 
“igual que els sismògrafs, apre-
nem dels terratrèmols”. n
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L’economista Félix Pedrosa,  
distingit Auditor de l’Any del REA Auditores 
del Consejo General de Economistas

El Consell Directiu del 
Registre d’Economis·
tes Auditors (REA) del 

Consejo General de Economis·
tas ha acordat per unanimitat 
distingir l’economista, auditor i 
advocat Félix Pedrosa Negrete 
com a Auditor de l’Any en reco·

El Col·legi va retre home·
natge, el 12 de novem·
bre passat, als col·

legiats i col·legiades que es van 
incorporar a la institució l’any 
1969 assolint, així, aquest 2019, 
els 50 anys de col·legiació. En 
un acte de commemoració 
celebrat a la seu de Barcelona, 
el degà Anton Gasol i el gerent 
Maurici Olivé van comentar els 
principals serveis i avantatges 
que ofereix el Col·legi, i van fer 
un repàs de les principals fites 
de l’entitat en els últims anys. A 
continuació, el degà Anton 
Gasol va lliurar medalles perso·
nalitzades als homenatjats i els 
va agrair el seu compromís amb 
el Col·legi. Per cloure la trobada, 
els assistents van brindar i es 
van emplaçar a retrobar·se pels 
75 anys de col·legiació.

Relació d’altes col·legials de setembre a novembre del 2019
Alsinella Solsona, Marta

Altamirano Giménez, Arturo 

Antonio

Aquilué Lacruz, Alfredo

Avilés Tahull, Daniel

Barranco Aresté, Marina

Basseda Camara, Joan

Boar Boar, Andrei Ioan

Bover Buades, Paula

Caamaño Sendon, Maria

Cantarell de Blas ,Natàlia

Capdevila Posino, Meritxell

Cárdenas Dengra, J. Antonio

Carril Belandres, Maite

Clè Solé, Anna

Colom Blanco, Anna Isabel

Costa Agustí, Sandra

Darocas García, Gisela

De carlos Borrell, Santiago

Delgado Canudas, Núria

Escursell Mor, Robert

Farràs Pous, Cristina

Fernández Bengoa, Luis

Fernández Vila, Jaime

Forés Ortiz, Maria Pilar

Gallego Gadella, Daniel

Gálvez Serrano, María de 

los ángeles

García García, Gaspar

García Peña, Segundo

Giménez Vargas, Guillermo

Gimeno-Bayón Forteza, 

Alejandro

Giné Miró, Maria

González Fuster, J. Josep

Hermosilla Gallego, Carlos

Ibáñez Jornet, Sílvia

Luque Izquierdo, Sergio

Manzanas Martínez, Aina

Marsal Bonet, Miquel

Martínez Aglio, Ramón

Mateos Chimisanas, Nil

Miralles Arenas, Maria del 

Carme

Muñoz Vega, Judith

Muñoz Robles, María 

Gregoria

Pellicé Granier, Mònica

Pich Sabado, Alba

Poveda Martínez, M. Carmen

Pumares Morales, Alfredo

Rabasa Ferrando, David

Ribó Capellades, Juan

Rodríguez Campmajó, Jaime

Rosado Lorenzo, Noemí

Rossell Pascual, Maria Dolors

Ruiz López, Juan Luis

Rusiñol Galeote, Carles

Sagarra Fitó, Núria

Sánchez Cano, Maria Vinyet

Sanz Ibáñez, Arturo

Tejada Ramírez, Torruella 

Roig, José María

Tribak El fettouh, Nouhayla

Valero Tamayo, Alberto

Vall Castelló, Judit

Vilella Camprubí, Albert

Virgili Llevat, Judith

Vives Vidal, Lídia

Vizuete Carrizosa, Javier

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

l’auditori de la seu de Barcelona 
l’acte de reconeixement, en 
aquest cas, als col·legiats i col·
legiades amb 25 anys de col·
legiació (1994·2019), amb l’as·
sistència de familiars, amics i 
companys. L’acte va comptar 
amb la intervenció de la vice·
rectora de Competitivitat i Ocu·
pabilitat de la Universitat Oberta 
de Catalunya i col·legiada de la 
promoció 1994·2019, Àngels 
Fitó, així com del degà Anton 
Gasol, qui fa fer entrega d’un 
diploma i una insígnia als col·
legiats presents. L’acte va 
cloure amb un animat intercanvi 
d’impressions i amb una copa 
de cava per celebrar aquests 
primers 25 anys. Enhorabona 
a tots i totes, i gràcies per la 
confiança! n

neixement a la seva especial 
dedicació a la millora de l’Audi·
toria de Comptes.

Soci director de la firma PKF·
Audiec SAP, Félix Pedrosa és 
membre del Col·legi d’Econo·
mistes de Catalunya i va ser el 
primer president del REA Cata·

lunya. És també professor asso·
ciat d’auditoria a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, expert 
en responsabilitat dels auditors, 
conferenciant habitual en la 
matèria, articulista i autor de 
tres llibres en matèria compta·
ble i d’auditoria. n
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Adhesió al decàleg de l’Associació 
Intercol·legial per un tracte 
equitatiu en el món professional

El Col·legi ha signat un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona per tal d’oferir formació 

econòmica bàsica i gratuïta a persones vul·
nerables perquè disposin dels coneixements 
i les eines adequats per ser capaços de 
prendre millors decisions econòmiques i fer 
una millor gestió dels seus recursos.

Els coneixements s’impartiran de manera 
presencial, en locals i espais cedits per 
l’Ajuntament, a 450 persones usuàries dels 
serveis socials municipals. La col·laboració 
del Col·legi, vehiculada a través del Grup 
de Treball d’Economistes per una Econo·
mia Social, s’emmarca en el projecte EDEC 
d’educació econòmica impulsat per l’Ajun·
tament de Barcelona. n

El Col·legi ha signat la renovació de 
l’acord de col·laboració amb Wolters 
Kluwer España (WKE), companyia 

líder en solucions de gestió, informació i for·
mació per a professionals dels àmbits jurídic, 
financer·fiscal, laboral, comptable, de l’edu·
cació i de la salut. L’acord contempla que els 
col·legiats puguin gaudir dels productes i ser·
veis que proporciona WKE, amb ofertes espe·
cials pensades per als nous col·legiats i per 
als que inicien el seu negoci. També podran 
accedir gratuïtament al canal Asesores TV. 
A més, WKE facilitarà la participació d’experts 
del CEC a Asesores TV, així com la divulga·
ció de continguts d’interès per a les dues 
organitzacions sobre ponències realitzades 
al CEC. D’altra banda, l’acord inclou llicències 
formatives gratuïtes de software de WKE amb 
l’objectiu d’utilitzar·les com a suport dels 
casos pràctics exposats en els cursos de 
formació organitzats pel Col·legi. n

Renovació de 
l’acord amb 
Wolters Kluwer

Nou conveni amb 
l’Ajuntament 
de Barcelona

El degà Anton Gasol i el president 
de Foment del Treball Nacional 
Josep Sànchez Llibre van signar 

un conveni entre les dues entitats amb l’ob·
jectiu d’estudiar vies de col·laboració per 
organitzar actes d’interès per als col·lectius 
als quals representen. D’altra banda, el 
CEC i Foment s’informaran mútuament 
dels esdeveniments que organitzin. 

També acorden fer·ne promoció entre 
els seus col·legiats i membres. En l’acte 
hi va participar Valentí Pich, exdegà, pre·
sident del Consejo General de Econo·
mistas i president de la Comissió d’Eco·
nomia i Fiscalitat de Foment del Treball; 
també el secretari general de Foment del 
Treball David Tornos i el gerent del CEC 
Maurici Olivé. n

Conveni de col·laboració amb Foment

El Col·legi s’ha adherit al Decàleg 
per l’equitat de gènere en l’àmbit 
dels col·legis professionals de 

Catalunya. El nostre clam per l’equitat 
impulsat per la Comissió de Dones i 
d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de Catalunya, que 

reclama eliminar qualsevol discriminació 
de gènere. En aquesta línia, el CEC també 
s’ha adherit a Copersona, una iniciativa 
que impulsa un grup de fundacions i orga·
nitzacions i que vol crear un model de 
corresponsabilitat social contextualitzat i 
sostenible econòmicament. n

El degà Anton Gasol i la presidenta 
de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya Fran·

cina Alsina van signar un conveni entre les 
dues entitats per establir un marc global 
de col·laboració en qüestions d’interès 
comú. Segons l’acord, el Col·legi i la Taula 
d’Entitats estudiaran vies de col·laboració 
per organitzar activitats, seminaris o actes 
que puguin ser d’interès per als col·lectius 
que representen. n

El Col·legi i la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya organitzaran 
conjuntament activitats
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Seu territorial 
del Col·legi a Girona

La Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de la Univer-
sitat de Girona (UdG) va acollir la I 
Jornada dels Professionals de 

l’Economia i l’Empresa Girona 2019, organit-
zada per la UdG, la seu de Girona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, i les delegaci-
ons del Col·legi de Censors Jurats de Comp-
tes (CCJCC), el Col·legi Oficial de Gestors 
Administratius (COGAC), l’Associació Espa-
nyola d’Assessors Fiscals (AEDAF) i l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG) amb 
l’objectiu d’abordar les grans qüestions d’in-
terès per als professionals del sector.

La Degana de la Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials de la UdG, Anna 
Garriga; el president de la seu de Girona del 
CEC, Lluís Bigas; el president del CCJCC, 
Antoni Gómez; el president de la delegació 
de Girona del COGAC, Jaume Vilanova; el 
delegat a Girona de l’AEDAF, Miquel Arxer, i 
el degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Girona (ICAG), Carles McCragh, van in-
augurar la jornada amb l’assistència d’un 
centenar de persones, entre professionals 
del sector i estudiants.

El catedràtic d’Economia de la UdG, Modest 
Fluvià, va encetar el torn de ponències abor-
dant el present i el futur de les perspectives 
de l’economia gironina. Al seu discurs va 
destacar que el nombre d’empreses actives 
a Girona és clarament superior al global es-
panyol i europeu gràcies a què l’entorn ho 
afavoreix. Tot i així, va afirmar que la crisi 
afecta igualment el teixit industrial i de serveis 
de comarques, ja que l’economia global 

Qüestions d’interès dins del sector com les conseqüències 
de la crisi en l’àmbit local, les start-ups, el nou compliance 
o la informació no financera, a debat.

L’impacte del nou compliance va ser el se-
güent tema de la mà del secretari de l’ICAG, 
Francesc Rebled, i el vicepresident de l’As-
sociació Catalana de Compliance, Jacob 
Jordà, els quals van fer la comparació que 
el compliance és per als directius d’empre-
sa com l’airbag ho és per als ocupants d’un 
cotxe. També van comentar que el profes-
sional que exerceix de compliance officer 
ha de ser com una persona del Renaixe-
ment: ha de saber una mica de tot. 

A continuació, el president del CCJCC, An-
toni Gómez, va explicar que la informació 
no financera s’enfoca en els intangibles de 
l’empresa, no en els seus balanços. A més, 
va defensar que aquesta informació aug-
menta el valor de les empreses en fer-les 
més transparents a la societat. El comen-
tarista econòmic Esteve Vilanova i l’empre-
sari Àngel Dutras van debatre sobre les 
conclusions de la jornada. Vilanova va des-
tacar que les crisis econòmiques també 
són conseqüència de qüestions polítiques, 
com en el cas del Brexit. Per la seva banda, 
Dutras va assegurar que en situacions de 
crisi, les empreses han d’estar atentes a les 
senyals que dona el mercat per trobar no-
ves oportunitats de negoci. Finalment, la 
tinenta d’alcalde d’Hisenda i Règim Interior 
de Girona, Maria Àngels Planas, va cloure 
la jornada. n

també afecta directament l’economia gironi-
na. El catedràtic va afegir que el creixement 
de la productivitat laboral dels últims quatre 
anys ha estat anticíclica, amb tendència a 
baixar en moments de bonança en crear-se 
llocs de treball de menys valor afegit. Fluvià 
va apuntar que la mesura més eficient per 
superar la pobresa segueix essent el creixe-
ment econòmic, i va comentar que s’hauria 
de fer més política fiscal per sobre de políti-
ques econòmiques, ja que aquestes incre-
menten el deute públic.

La següent ponència es va centrar en la in-
versió a les empreses de nova creació. L’eco-
nomista i president de la xarxa de business 
angels del CEC, EconomistesBAN, Pol Font, 
va donar alguns consells per invertir en noves 
empreses —principalment tecnològiques— 
i els seus criteris de selecció, subratllant que 
tot i els controls establerts, dues terceres 
parts de les start-ups acaben fracassant. 
Dins la mateixa temàtica, l’advocat i membre 
dels Business Angels Girona —BAGI—, Jo-
sep Prat, va aportar la seva experiència pràc-
tica amb exemples concrets que s’han anat 
trobant aquests darrers anys. 

josep maria perramon
Vocal del Comitè Executiu de la seu 
col·legial de Girona
perramonjm@gmail.com

I Jornada dels ProfessIonals de l’economIa 
I l’emPresa de GIrona

D’esquerra a dreta: Miquel Arxer, Antoni Gómez, Anna Garriga, Lluís Bigas, Carles McGragh i Jaume Vilanova.

Girona
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Seu territorial 
del Col·legi a Lleida

Amb l’objectiu de continuar do-
nant més impuls a la presència 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya a les terres de po-

nent, es van treballant nous contactes i 
noves vies que ajudin a potenciar la nostra 
relació amb les institucions locals, que, a 
més, poden ser profitoses per realçar el 
nostre col·lectiu.

En aquesta línia, a mitjan novembre passat 
cinc dels membres que componen l’actual 
Comitè Executiu del CEC a Lleida, encap-
çalats pel seu president Josep M. Riu, van 
visitar el recentment escollit nou president 
de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume 
Saltó. La finalitat era donar-li l’enhorabona 
pel seu flamant nomenament i presentar-nos 
com a Col·legi d’Economistes de Catalunya 
per tal d’oferir a la institució empresarial que 
representa els serveis del Col·legi, tant pel 
que fa als programes de formació del CEC 
com a la difusió d’actes que tant la Cambra 
de Comerç com el CEC desenvolupen re-
gularment, és a dir, la mútua col·laboració 
en les qüestions que més puguin interessar 
a ambdues parts.   

Fou una trobada cordial a la seu de la Cam-
bra de Comerç de Lleida en la qual, inicial-
ment, el president Josep M. Riu feu una 
presentació de l’actual comitè executiu i les 
principals activitats del CEC a la seu de 
Lleida, que compta avui amb 439 col·legiats 
i més de 70 despatxos professionals, i té 
un creixement sostingut any rere any. 

Per part del president de la Cambra se’ns 
explicaren amb detall les principals metes 

El Col·legi d’ Economistes i la Cambra de Comerç de Lleida s’atansen per aprofitar 
les sinergies, ja que amb una relació més estreta es poden dur a terme diferents 
actes conjunts en l’àmbit de l’empresa i el territori.  

que s’havia fixat amb el seu nou equip de 
govern en accedir al càrrec actual. 

D’aquests reptes en destacaré com a prin-
cipals els següents:
• Col·laboració amb el projecte d’una nova 
llei de Cambres catalanes.
• Treballar per aconseguir que la Cambra 
de Comerç sigui un lobby que aglutini els 
interessos empresarials i econòmics terri-
torials amb dues finalitats: 
• Ser pol d atracció d’inversions empresarials.
• Posar fre a l’inacabable despoblament de 
les zones rurals lleidatanes.
• Potenciar el Tribunal Arbitral de Lleida, que 
inicialment estava integrat pel Col·legi d’Ad-
vocats de Lleida, la Cambra de Comerç i el 
desaparegut Cercle d’Economia de Lleida. 
La vacant que fa un temps va deixar el Cercle 
ara la pot ocupar el CEC de manera activa.

La trobada va ser oberta i afable. Es van 
poder tractar molts temes d’interès per a les 
dues parts, on la col·laboració conjunta po-
dria ser molt productiva. En aquesta vessant 
es va al·ludir a la difusió de les activitats que 
es fan, en especial per la proximitat de dates, 
com era el cas de la Jornada dels Econo-
mistes, a la qual aprofitàrem per convidar-lo, 

cec I camBra de comerÇ de lleIda

joan picanyol i Tarrés
Vocal del Comitè Executiu de la seu 
col·legial de Lleida del CEC

lleida

explicant’li els principals trets d’edicions 
passades i de l’edició d’enguany. També el 
president Riu aprofità per invitar la Cambra 
a organitzar conjuntament amb el Col·legi 
d’Economistes i altres entitats del territori 
una sessió d’Economistes BAN, com ja s’ha 
fet en dues ocasions en altres territoris fora 
de Barcelona, com pot ser el cas d’Igualada.

Si a l’inici de l’article parlava de l’objectiu de 
donar un nou impuls a la presència del Col-
legi a Lleida, amb aquestes més properes 
relacions podrem potenciar no sols una ma-
jor col·legiació dels economistes sinó també 
a una més plena i propera presència del 
Col·legi envers els economistes d’empresa, 
estiguin o no col·legiats. Aquestes noves 
vies que hem buscat ajuden a potenciar la 
nostra relació amb aquest col·lectiu.

En conclusió, la presència del comitè exe-
cutiu de la seu de Lleida, en la visita al pre-
sident de la Cambra de Comerç local, va 
ser fructífera. Facilitarà poder establir unes 
relacions més fortes entre les dues orga-
nitzacions, de manera que han de permetre 
activitats conjuntes que, de ben segur, han 
de tenir un ampli ressò en el món empre-
sarial i la societat lleidatana. n

Els presidents Jaume Saltó i Josep Mª Riu. 
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Seu territorial 
del Col·legi a Tarragona

El El Col·legi d’Economistes a 
Tarragona manté una relació 
estreta amb la Facultat d’Eco-
nomia i Empresa de la Universi-

tat Rovira i Virgili. Aquest flux de relacions 
continu implica un enriquiment mutu i la 
generació de sinergies importants. Una de 
les vies principals és a través dels nous ti-
tulats que surten de la Facultat. 

El darrer curs 2018-19 es van graduar 153 
titulats en Administració i Direcció d’Empre-
ses, Economia, Finances i Comptabilitat, i 
els dobles graus d’ADE-FIC i ADE-Dret. Cada 
any, la Facultat d’Economia i Empresa envia 
als recents titulats la informació sobre la im-
portància del Col·legi d’Economistes i infor-
mació sobre la seu de Tarragona. Aquesta 
és una primera via per a la difusió de la in-
formació del Col·legi amb els graduats de la 
Facultat. Tanmateix, des de CEC Tarragona 
s’han volgut enfortir aquestes relacions amb 
els nous graduats.

Així, el 29 de juny passat els estudiants van 
celebrar l’acte de graduació de la promoció 

La vinculació entre la Facultat d’Economia i Empresa  
de la Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi d’Economistes  
a Tarragona, a través dels seus estudiants.

1. El CEC està present, des de fa més de 8 
anys, en un estand del Fòrum d’Ocupació de 
la URV en les dues seus de la Facultat, Reus 
i Tortosa. A més, més de 40 estudiants de 4t 
curs van assistir a una xerrada de difusió.

2. Alguns professionals vinculats al CEC a 
Tarragona imparteixen habitualment do-
cència. Indirectament, el reconeixement 
professional i l’experiència queden plas-
mats a les aules tot beneficiant els estudi-
ants. A més, aquesta docència s’estén en 
la formació continuada amb els estudis de 
màster.

3. Tots els estudiants que cursen 4t curs del 
seu pla d’estudis realitzen durant un qua-
drimestre (560 hores) pràctiques empresa-
rials. Entre les empreses i entitats, partici-
pen despatxos professionals amb els seus 
membres col·legiats. Així, tenim una trans-
missió d’informació de l’experiència pro-
fessional als nostres estudiants i, indirecta-
ment, la promoció del CEC.  

4. El CEC hi està present amb la convoca-
tòria del Premi de la Jornada dels Econo-
mistes per reconèixer el millor expedient de 
la promoció i també el millor Treball de Final 
de Grau. 

Mantenir aquestes relacions i donar uns 
bons serveis garantiran el futur del CEC i de 
la nostra professió. n

2015-19 tenint com a padrí el degà del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, Anton 
Gasol Magriñà. Les paraules adreçades pel 
degà del CEC van permetre la difusió de la 
institució, però el que encara és més rellevant, 
la presa de consciència per part dels nous 
titulats de la seva inclusió dintre d’un col·lectiu 
professional, els economistes. El tema no 
és banal en tant que el CEC té com a ob-
jectiu el desenvolupament de professionals 
i vetllar per la qualitat i la competència dels 
seus professionals. 

En definitiva, garanteix que els futurs profes-
sionals mantinguin unes competències ade-
quades i el bon funcionament de l’exercici 
professional. La presència del degà del CEC 
reforça aquesta benvinguda als nous titulats 
a un col·lectiu que permet l’acompanyament 
professional futur. A banda dels estudiants, 
cal destacar que aquests van estar acompa-
nyats dels seus familiars i amics i, per tant, 
l’impacte de l’acte va anar més enllà dels ti-
tulats de la facultat. La presència del Col·legi 
en actes com aquest es valora pel seu im-
pacte social.  

No obstant, els estudiants disposen d’in-
formació prèvia gràcies a les relacions entre 
la URV i la seu de Tarragona del Col·legi:

mercedes Teruel
Membre Comitè Executiu Tarragona

el col·leGI d’economIstes de catalunya I la urV

Tarragona

Acte de graduació. Font: Facultat d’Economia i 
Empresa de la Universitat Rovira i Virgili
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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

Doctora en Ciències Biològiques 
per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), es va incor-
porar a la UAB l’any 1976, 

desenvolupant la seva carrera docent i in-
vestigadora a l’àrea de farmacologia i va 
assolir el nivell de catedràtica el 1993. És 
autora de més 100 articles en revistes es-
pecialitzades i llibres, i ha participat en més 

Clara Bassols 
Responsable de Premsa i Comunicació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cbassols@coleconomistes.cat

de 40 projectes de recerca subvencionats 
per institucions públiques i per empreses 
privades, d’àmbit espanyol i internacional. 
L’octubre del 2000 es va incorporar com 
a subdirectora general de Medicaments 
Veterinaris a l’Agència Espanyola de Me-
dicaments i Productes Sanitaris. Més tard, 
el 2005, va assumir la direcció dels Serveis 
Territorials de Salut del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. El 
2010 va tornar a Madrid per fer-se càrrec 
de la Direcció General de Recursos Agrí-
coles i Ramaders del Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí, i es va reincor-

porar a la UAB el 2012. Ha participat en 
diversos comitès científics nacionals i in-
ternacionals (EMA, EFSA, AECOSAN, 
AEMPS). El 2016 va ser nomenada recto-
ra de la UAB. Enguany, ha estat distingida 
Acadèmica de la Reial Acadèmia de Far-
màcia de Catalunya. En aquesta entrevis-
ta parlem amb ella del finançament i d’altres 
reptes que afronta actualment el sistema 
universitari.

Quines són les principals fortaleses i 
febleses del nostre sistema universitari?
Entre les fortaleses cal dir que la universitat 

MARGARITA ARBOIX, RECTORA DE LA UAB

“Catalunya hauria 
de dedicar l’1,5 % 
del PIB a les 
universitats”
La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona 
des del 2016 reivindica un millor finançament 
públic del sistema universitari.

Entrevista
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sempre ha destacat pel seu gran capital 
humà, un personal de gran qualitat i amb un 
gran compromís, així com per un ventall 
d’estudis molt ampli que intenta respondre 
a les necessitats socials en constant evolu-
ció. També destaca pel seu sistema de re-
cerca molt potent amb centres i equips de 
referència a escala nacional i internacional. 
La universitat catalana, a més, està emmar-
cada en un entorn social i econòmic que 
atreu institucions i empreses de gran valor 
estratègic d’àmbit mundial (start-ups, mul-
tinacionals, tecnològiques...) i és un motor 
de generació de coneixement que es tradu-
eix en la formació superior de milers de ciu-
tadans. Les dades diuen que cada euro 
invertit en la universitat implica una aportació 
de 4 euros al PIB.

Com a febleses, destaca un finançament 
molt insuficient que no permet desenvolupar 
projectes estratègics en captació i/o reten-
ció de talent i que tampoc permet al sistema 
ser competitiu davant d’universitats d’altres 
països d’Europa de característiques similars 
tot i tenir un nivell de generació de coneixe-
ment capdavanter. El greu problema de 
l’envelliment de les plantilles, relacionat amb 
el bloqueig continuat per part dels governs 
des del 2011, dificulta captar talent i formar 
personal jove que pugui assumir el relleu i 
consolidar els nous nínxols de coneixement 
que el desenvolupament social, científic i 
tecnològic requereix. Cal també superar la 
rigidesa del model de gestió universitària, 
que no ens deixa autonomia per flexibilitzar 
el nostre funcionament. Per exemple: per 
implantar una nova titulació, cal una trami-
tació burocràtica que dura uns dos anys 
quan la ciència, en dos anys, pot deixar un 
àmbit de coneixement obsolet. A Catalunya, 
a més, tenim les taxes més altes de l’Estat, 
fet que ens situa en desavantatge respecte 
de la resta d’universitats i genera desigualtats 
d’oportunitats. I hi ha lentitud en respondre 
els reptes que la societat requereix, en par-
ticular en relació amb els canvis tecnològics 
i organitzatius.

Vostè ha denunciat en més d’una ocasió 
que la situació econòmica de la UaB és 
insostenible. s’hauria de revisar el mo-
del de finançament de les universitats 
públiques?
Jo mateixa, com a rectora de la UAB, i el 
conjunt de les universitats catalanes a través 
de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques (ACUP), hem denunciat reiteradament 
les deficiències del finançament actual, un 
model que no contempla els criteris de su-
ficiència per al canvi cap a una societat del 

coneixement de la quarta revolució indus-
trial. Estem en xifres inferiors a les del 2010: 
el sistema universitari català ha perdut més 
de 220 milions del pressupost que rebia, i 
cal afegir tot el creixement “vegetatiu” i l’ob-
solescència del material que s’ha produït 
en aquests anys (recuperació salarial, in-
crements de serveis, renovació de labora-
toris, implantació de noves tecnologies...). 
Catalunya dedica el 0,4 % del PIB a les 
universitats i, Espanya, el 0,6 %; s’hauria 
d’augmentar fins a, com a mínim, l’1,5 % 
segons l’OCDE, la mitjana dels països del 
nostre entorn. Aquesta necessitat s’ha con-
vertit en una urgència imperiosa perquè, 
sense una actuació decidida dels nostres 
governs, no podrem garantir la qualitat i 
l’eficiència de la nostra acció.

També s’hauria de rebre finançament 
per part de les empreses?
La UAB treballa intensament per tenir una 
relació estreta amb les institucions i empre-
ses del seu entorn i per assolir vies innova-
dores i imaginatives de finançament alter-
natiu, com ara el micromecenatge. A més, 
els investigadors de la UAB fan una tasca 
molt valuosa de captació de fons a través 
de convocatòries nacionals i internacionals, 
convenis i càtedres. Enguany, la UAB ha 
estat la universitat espanyola que més in-
versió ha obtingut a través del programa 
H2020. Ara bé, les empreses multinacionals, 
amb programes de recerca propis, tenen 
sovint la major part de les estructures de 
recerca fora del nostre país; per tant, con-
tracten amb els centres de recerca i univer-
sitats coses més puntuals i, a vegades, 
compren patents i les desenvolupen amb 
la nostra ajuda. I és en l’àmbit de la salut 
on es consoliden més avenços en la relació 
universitat-empresa. El nostre teixit empre-
sarial, liderat majoritàriament per les pimes, 
té més dificultat per connectar amb la uni-
versitat: cal fer un esforç per ambdues parts 
per fer possible que les universitats siguin 
els laboratoris d’innovació de les pimes. És 

necessari també que aquest país tingui 
incentius fiscals per a les empreses; per 
tant, cal que els governs generin una llei de 
mecenatge.

Un altre dels problemes de la UaB és 
l’envelliment de la plantilla. Quines me-
sures es poden impulsar per revertir la 
situació?
Com a equip de govern, hem apostat per 
l’estabilització del professorat i del personal 
d’administració i serveis. En el cas del per-
sonal docent i investigador, s’està treballant 
per retenir i captar nou talent a través de 
programes i ajuts nacionals i internacionals 
que puguin atreure el millor capital intel-
lectual. Hem creat programes propis a par-
tir dels fons rebuts per cànons de recerca i 
docència, com el programa Talent, i s’han 
reforçat les iniciatives per obtenir recursos 
dels programes European Research Coun-
cil, ICREA, Beatriz Galindo, Juan de la Cier-
va o Ramón y Cajal. Retenir talent no és 
gens fàcil en les condicions econòmiques 
actuals: no es pot garantir la continuïtat dels 
contractes en acabar les beques-programes, 
sovint no tenim espais adequats per a la 
recerca i manquen equipaments d’última 
generació. Es poden dotar d’altres intangibles 
—equips humans valuosos, transversalitat 
en les recerques, un entorn únic d’universi-
tat de campus i el pol d’atracció que supo-
sa Barcelona— però, sense recursos, cada 
cop és més difícil atreure talent.

Els canvis tecnològics i la transformació 
digital representen un gran repte per a 
les persones, que s’han de formar de 
manera més continuada. Com s’assu-
meix això des de la universitat?
La UAB respon a la revolució digital creant 
titulacions innovadores per crear nous per-
fils professionals i noves formes de conei-
xement adaptades al canvi que planteja el 
repte tecnològic. Posa un èmfasi especial 
en desenvolupar titulacions transversals i 
multidisciplinàries on la nova realitat digital 
impregni i dialogui amb totes les àrees de 
coneixement, així com formes innovadores 
de formació i recerca més flexibles. Dos 
exemples: el grau en Gestió de Ciutats Intel-
ligents i Sostenibles, que implica àrees d’hu-
manitats, socials i enginyeries, o el projecte 
de nova universitat internacional, finançat 
per la Comissió Europea a través de l’Euro-
pean Consortium of Innovative Universities 
(ECIU), on participen universitats de 12 pa-
ïsos europeus i on la UAB serà l’eix de l’en-
senyament a través de l’ús de metodologi-
es living-labs, treballant per reptes socials, 
economia sostenible, emprenedoria...

És necessari que 
aquest país tingui 

incentius fiscals per a 
les empreses: cal que 
els governs generin 

una llei de mecenatge 
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la universitat hauria de potenciar més 
la col·laboració amb l’empresa per 
millorar la inserció laboral dels seus 
alumnes?
Efectivament. La UAB treballa braç a braç 
amb institucions i empreses per facilitar la 
incorporació de l’alumnat al món laboral a 
través del Servei d’Ocupabilitat. A més, 
hem impulsat el projecte UAB Emprèn, on 
els alumnes presenten projectes que poden 
ser implementats com a empreses deriva-
des. I la UAB vehicula la transferència de 
coneixement i de tecnologia a través del 
Parc de Recerca UAB, i cultiva la relació 

li agradaria afegir quelcom?
Les nostres universitats estan formant pro-
fessionals amb un nivell de coneixements 
clarament competitius amb els quals formen 
altres universitats de països del nostre en-
torn que compten amb finançaments dues 
o tres vegades superiors als nostres i que 
estan entre les 100-200 millors del món als 
rànquings més prestigiosos (ARWU, QS, 
Shanghai...). n

Retenir talent 
no és gens fàcil 

en les condicions 
econòmiques actuals; i 

sense recursos, cada cop 
és més difícil atraure’n

amb el teixit industrial del seu entorn geo-
gràfic a través del HUB B30. En aquest 
àmbit, hi ha encara molt camí per fer. Ca-
len estudis molt més duals on les instituci-
ons i empreses estiguin integrades en els 
programes dels graus, màsters i doctorats, 
fent que el coneixement flueixi de la uni-
versitat als llocs de treball i viceversa.

Com creu que podrien col·laborar les 
universitats i els col·legis professionals 
com el d’Economistes?
Els col·legis professionals són una eina molt 
valuosa perquè els universitaris prenguin 
contacte amb el món professional. Un cop 
graduats, haurien de tenir facilitats per col·-
legiar-se amb opcions gratuïtes o semigra-
tuïtes, i començar el seu camí a la primera 
feina remunerada. També es podrien signar 
convenis per a la realització de pràctiques, 
tant curriculars com no curriculars. És im-
portant, a més, que els col·legiats donin 
suport a les universitats per facilitar el con-
tacte dels estudiants amb els professionals, 
i garantir, així, una millor inserció laboral. 
Caldria fer programes orientatius per als 
estudiants d’últims cursos amb l’ajut de 
professionals col·legiats. Fo
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ANGLÈS, LA LLeNGuA 
deLS NeGoCIS

Conscients que l’anglès és una eina impres-
cindible per a qualsevol economista, però 
que cal mantenir contínuament el seu estudi 
i ús, per no perdre’n el domini i els coneixe-
ments prèviament adquirits, us oferim una 
oferta 2x2. Per una banda, en qualsevol mo-
ment podeu apuntar-vos a Business En-
glish-Anglès de Negocis, dues modalitats 
de curs blended amb lliçons online comple-
mentades per classes individuals telefòni-
ques, i 60 microexercicis. L’alumne planifica 
el seu horari segons la seva disponibilitat, 
tant en l’estudi en línia com en les classes 

LA TeCNoLoGIA, AL 
SeRVeI de L’eCoNoMISTA

Les taules dinàmiques amb Excel encara 
són un misteri per a vosaltres? Tothom us 
parla del Power BI i no us voleu quedar en-
rere en l’anàlisi i la visualització de dades? 
Teniu interès a conèixer les possibilitats i 
l’abast de la IA i el big data? No patiu. Du-
rant l’any es van repetint cursos sobre 
aquestes eines, de diversa durada i intensi-
tat. I si el que us preocupa és la transforma-
ció digital dels vostres despatxos, podreu 
apuntar-vos a seminaris que us desvetlla-
ran, entre d’altres, els conceptes bàsics del 
màrqueting digital.

telefòniques. Podeu escollir entre la versió 
senzilla (6 classes telefòniques individuals) o 
pel blended doble, amb 12 classes telefòni-
ques individuals.

Ara bé, si sou dels que preferiu el contacte 
directe o fer networking i el que necessiteu 
és simplement poder parlar en anglès i 
sense complexos, l’Aula us ofereix Anglès 
eficaç per a economistes (Business En-
glish), amb dos nivells, intermedi i avançat. 
Amb dues hores setmanals de conversa, 
en grups reduïts i de la mà de formadors 
nadius i experts amb anys d’experiència en 
la comunicació, la formació i els negocis 
internacionals.

Any nou, vida nova 
i nous propòsits 
formatius
Si sou dels que aprofiten el canvi d’any per reformular vells propòsits i encarar 
amb empenta el nou període laboral, a l’Aula d’Economia trobareu una 
variada oferta formativa que us permetrà actualitzar els vostres coneixements, 
aprofundir en els temes que sempre us han interessat, reorientar la vostra 
carrera o enfortir les vostres habilitats.
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Calendari d’activitats

Business English - anglès de 
negocis (blended senzill)
Durada recomanada: 12-14 setmanes, 
entre 20-25 hores d’estudi.
Matricula oberta

Business English - anglès de 
negocis (blended doble)
Durada recomanada: 12-14 setmanes, 
entre 20-25 hores d’estudi.
Matricula oberta

anglès eficaç per a economistes 
(Business English). Nivell intermedi
segona edició: febrer 2020 (25 hores)
Dimarts i dijous, de 14.00 a 15.00 h

anglès eficaç per a economistes 
(Business English). Nivell avançat
segona edició: febrer 2020 (25 hores)
Dimarts i dijous, de 14.00 a 15.00 h

Curs superior d’especialització en 
tributació i assessoria fiscal
Mòdul 4: Tributació local
Dates: 28 i 30 de gener, i 4 de febrer de 
2020 (9 hores lectives)

Curs superior d’especialització en 
tributació i assessoria fiscal
Mòdul 5: Impost sobre societats
Dates: 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de febrer, i 
3, 5 i 10 de març de 2020 (30 hores lectives)

Curs superior d’especialització en 
tributació i assessoria fiscal
Mòdul 6: Impost sobre la renda de les 
persones físiques i impost sobre el 
patrimoni
Dates: 12, 17, 19, 24, 26 i 31 de març, i 2, 
14, 16 i 21 d’abril de 2020 (30 hores lectives)

Curs de comptabilitat avançada
Mòdul III: Operacions de tràfic: clients, 
deutors, proveïdors, existències i moneda 
estrangera (15 de gener de 2020, de 
16.30 a 20.30 h)
Mòdul IV: Tractament comptable dels 
actius i passius financers (22 i 29 de gener 
de 2020, de 16.30 a 20.30 h)
Mòdul V: Tractament comptable de 
l’impost sobre societats (3 i 5 de febrer de 
2020, de 16.30 a 20.30 h)
Mòdul VI. Patrimoni net, operacions 
societàries i comptes anuals (13, 20 i 27 
de febrer i 5 de març de 2020, de 16.00 a 
20.30 h)

Programa en control de gestió/
pressupostari: funcions i eines per 
al controller
Febrer-abril 2020 (58 hores lectives)
Mòdul 1: Model de gestió i pressupost: 
control i estratègia
Mòdul 2: Sistemes d’informació i 
indicadors de gestió: quadre de 
comandament integral
Mòdul 3: Control de gestió d’àrees 
funcionals i operatives
Mòdul 4: Control i auditoria interns
Mòdul 5: Aplicació d’eines avançades al 
control de gestió: sistemes de reporting

Formació per webinar
rICaC sobre operacions societàries

Webinar 6: definició de patrimoni 
net i casos pràctics
Data: 13 de gener de 2020
Horari: de 13.00 a 14.00 h
 
Webinar 7: augment de capital i 
casos pràctics
Data: 14 de gener de 2020
Horari: de 13.00 a 14.00 h
 
Webinar 8: reducció de capital, 
dissolució i liquidació de societats
Data: 15 de gener de 2020
Horari: de 13.00 a 14.00 h
 
Webinar 9: formulació de comptes 
anuals, retribució d’administradors i 
emissió d’obligacions
Data: 17 de gener de 2020
Horari: de 13.00 a 14.00 h

Webinar de consolidació d’estats 
financers (5 sessions). En preparació
1. Conceptes bàsics de consolidació     
2. Descripció del procediment de posada 
en equivalència o mètode de la participació
3. El mètode d’integració global (i)
Eliminació inversió-patrimoni net inicial 
4. El mètode d’integració global (ii)
Eliminacions principals per operacions 
intragrup
5. El mètode d’integració global (iii). 
Eliminació inversió-patrimoni net final

Formació in company
Si esteu interessats en formació per a les 
vostres empreses o despatxos, no 
dubteu a contactar amb nosaltres: 
secretariacadèmic@coleconomistes.cat

ToT eSPeRANT  
NouS PReSSuPoSToS

Estem preparats pels canvis legislatius que 
acompanyin els nous pressupostos i les 
reformes guardades en el calaix o les que 
aprovin el nou legislatiu. La reforma comp-
table a punt des de finals de 2018, l’esperat 
Reglament d’Auditoria, els canvis que es 
preveuen a la normativa concursal o una 
nova reforma laboral. Mentre, podem ana-
litzar les repercussions de sentències con-
trovertides, com la STC de 17 d’octubre de 
2019, que avala l’acomiadament per ab-
sentisme. O actualitzar els nostres coneixe-
ments en matèries fiscals.

LA GeSTIÓ d’eMPReSeS  
I deSPATXoS, I LeS 
HABILITATS PeRSoNALS

També hi ha espai per als cursos que aporten 
els darrers models de gestió d’empreses o 
despatxos, i els seminaris que permeten ad-
quirir o millorar habilitats personals, de liderat-
ge, comunicació o negociació. 

de FoRMATS de MIG I 
LLARG ReCoRReGuT  
A NouS FoRMATS

Des dels diversos mòduls del Curs de Comp-
tabilitat Avançada o el Programa Superior 
d’Especialització Tributària fins als cursos bà-
sics i monogràfics sobre les diferents figures 
impositives. O el Curs de Control de Gestió i 
Pressupostari. També a finals de desembre 
2019 s’ha posat en marxa un nou format for-
matiu: els webinars, cursos en streaming que 
els col·legiats poden seguir a distància, i inte-
ractuar amb el ponent. Cursos amb una du-
rada màxima d’una hora per abordar temes 
concrets de manera sintètica.

T’Ho PoRTeM AL deSPATX 
o A L’eMPReSA

I, si ho preferiu, us podem adaptar els cursos 
que ofereix l’Aula a les necessitats de la vostra 
empresa o despatx, per a vosaltres i els vos-
tres col·laboradors i quan us vagi millor. n
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el teu patrimoni està 
en risc. No hi juguis
Vivim en un món on cada cop es judicialitzen més les activitats 
professionals reclamant-se qualsevol tipus de danys 
(ja siguin econòmics, materials o personals) derivats de 
l’exercici professional que causin dany a qualsevol tercer.

des de fa uns anys, coincidint amb 
la sortida de la crisi, s’ha observat 
un increment de les reclamacions 

provocat per una creixent cultura de la re-
clamació per tal de reparar el dany causat. 
Abans se solucionaven els conflictes entre 
les parts d’una manera amistosa, sense 
necessitat d’arribar a interposar una recla-
mació formal o demanda judicial; avui dia 
ja no passa el mateix.

Qualsevol professional, sigui quina sigui la 
seva activitat, està obligat a reparar el dany 
causat a un tercer (això mateix diu l’article 
1902 del Codi Civil), i els professionals de 
l’economia no en som menys. 

A més a més, totes les formes d’exercir la pro-
fessió col·legiada d’economista són suscep-
tibles de rebre una reclamació: ja sigui com a 
persona física (exercint per compte propi o 
per compte aliè) o jurídica (sigui quin sigui el 
seu règim jurídic). Per tant, en el cas que no es 
tingui una assegurança que cobreixi les recla-
macions fetes per tercers, s’hauria d’assumir 
mitjançant el patrimoni personal.

Independentment del que s’estableixi al RD 
1333/2012 del 21 de setembre, que regula 
l’activitat d’administrador concursal, i la Llei 
d’Auditoria de comptes, la llei 7/2006, de 
l’exercici de professions titulades i dels col-
legis professionals, estableix que qualsevol 
professional amb titulació té el deure de co-
brir, mitjançant una assegurança o garantia 
equivalent, els riscos de responsabilitat en 
què puguin incórrer a causa de l’exercici de 
llur professió, a excepció d’aquells professio-
nals que treballin per a l’administració pública 
i els professionals que exerceixin exclusiva-
ment per compte d’altri, sempre que la seva 
empresa tingui una assegurança que cobrei-
xi els riscos de l’activitat del professional. De 
fet, es considera infracció greu l’incompli-
ment del deure d’assegurança (segons re-
marca l’article 18, lletra d de la llei 7/2006).

Per tal de cobrir les possibles responsabili-
tats derivades de l’acció o omissió que, jun-
tament amb una falta de diligència o negli-
gència no voluntària, causin un dany a un 
tercer, el Col·legi dels Economistes de Cata-
lunya posa a disposició de tots els col·legiats/

des una pòlissa de responsabilitat civil pro-
fessional d’adhesió voluntària, que acompa-
nya l’economista en tota l’activitat que pugui 
desenvolupar, i de la qual obté els següents 
avantatges o beneficis: 
• El Col·legi centralitza el servei mitjançant 
una sola pòlissa.
• S’hi reflecteixen les necessitats dels col-
legiats, adaptant la pòlissa en tot moment a 
les noves legislacions. Com, per exemple, 
tot el que suposa el nou RGPD.
• S’obtenen importants economies d’esca-
la, tant amb els costos econòmics com amb 
unes franquícies molt ajustades, que, de ma-
nera individual, seria impossible aconseguir.
• La sinistralitat es computa per tot el col-
lectiu i no de manera individualitzada, així que 
aquesta es dilueix entre tots els assegurats. 
No obstant això, s’hi incorporen mesures 
correctores per a aquells assegurats reinci-
dents.

Per tant, com a resum, podem dir que tenir 
una assegurança de responsabilitat civil pro-
fessional és obligatori, evita que el patrimoni 
personal es deteriori i, aquí, la col·lectivitat té 
molts més avantatges que la individualitat.

Com a experts en el sector assegurador en 
l’àmbit de la responsabilitat civil professional, 
i per tot el que s’ha comentat als paràgrafs 
anteriors, des de Marsh, en qualitat de nous 
corredors del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, recomanem altament que tots els 
col·legiats tinguin contractada una pòlissa 
que els cobreixi les activitats professionals 
que desenvolupen. n

alBErT FErrEr FlaQUE 
Executiu Sènior Riscos Financers i Professionals - FINPRO | Marsh JLT Specialty 
Albert.FerrerFlaque@marsh.com

Serveis
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Comissió d’Economia Territorial i Urbana

L licenciat en Ciències Econòmiques 
per la Universitat de Barcelona i 
amb estudis en anàlisi del mercat 
de l’habitatge al Departament 

d’Habitatge i Desenvolupament Urbà dels 
Estats Units i en Economia Urbana a la uni·
versitat de Harvard, Joan Ràfols ha treballat a 
l’administració pública i també al sector privat, 
sempre en relació amb l’habitatge i l’urbanis·
me. Actualment és president de la Cambra 
de la Propietat Urbana de Barcelona i de la 
Comissió d’Economistes en Economia Terri·
torial i Urbana del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CETU).

La CETU participa en representació del 
Col·legi en les diverses comissions terri-
torials d’urbanisme a Catalunya. Què s’hi 
tracta?
Les comissions d’urbanisme són òrgans ur·
banístics de la Generalitat que compleixen 
funcions de caràcter informatiu, consultor, 
gestor i resolutiu i, a instància dels ajuntaments, 
també compleixen funcions interpretatives. El 
CEC està representat per una persona desig·
nada pel mateix col·legi en gran part de les 
Comissions d’Urbanisme, i té per objectiu 
aportar la reflexió econòmica i financera dels 
expedients urbanístics que passen per les 
diverses comissions, des de la seva viabilitat 
econòmica i financera fins a la seva sosteni·
bilitat econòmica, així com l’encaix socioeco·
nòmic de les propostes incloses en els diferents 
ordres del dia.

La CETU ha impulsat la creació d’una 
intercol·legial de col·legis professionals 
en temes de territori i urbanisme. Quin 
és l’objectiu i l’activitat d’aquesta entitat?
Els projectes urbanístics són cada cop més 
complexos i demanen més intercanvi de lec·
tures des de les diferents disciplines, així com 
una visió més holística que coadjuvi a la presa 
de decisions, motiu pel qual els col·legis pro·
fessionals d’Advocats, Arquitectes, Econo·

JOAN RÀFOLS, PReSideNt de LA COmiSSió d’eCONOmiA teRRitORiAL i URbANA

“Cal introduir racionalitat 
en qüestions territorials, 
d’urbanisme i d’habitatge”

mistes, Enginyers Industrials i Enginyers de 
Camins, Canals i Ports van sumar esforços 
mitjançant la constitució de la Comissió Intercol·
legial de Territori i Urbanisme l’any 2011, avui 
plenament consolidada i activa, amb el con·
venciment que la cooperació entre les diferents 
disciplines servís per millorar la qualitat del 
servei de cadascun dels col·lectius professi·
onals i, alhora, per enfortir la qualitat dels pro·
jectes urbanístics a casa nostra.

Amb el col·legi d’Enginyers de Camins i 
el d’Advocats de Barcelona s’ha creat un 
grup de treball per a la millora qualitativa 
de l’administració pública fomentant, 
entre d’altres aspectes, la millora en la 
presa de decisió en polítiques d’inversió 

pública. Quines accions s’han dut a terme 
en aquesta línia?
El grup sobre governança de les polítiques 
territorials d’urbanisme, infraestructures i ser·
veis públics ha estat impulsat pel Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, i el 
Col·legi d’Economistes, al qual s’ha sumat 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
i esperem que a poc a poc anem sumant i 
incorporant més institucions. L’objectiu del 
grup ha estat, i continuarà sent, discutir i re·
flexionar sobre com millorar els processos de 
presa de decisió a les administracions públi·
ques, en particular, en relació amb inversions 
públiques en projectes de desenvolupament 
urbanístic, infraestructures i serveis públics. 
Resultat d’aquest treball conjunt, entre els 
mesos d’octubre i desembre del 2019, hem 
organitzat entre els tres col·legis professionals 
les primeres jornades de formació d’anàlisi de 
projectes d’interès públic des de la vessant 
tècnica, economicofinancera i legal, amb l’ob·
jectiu de constituir un àmbit de discussió es·
tratègica per a professionals directius de les 
administracions públiques i de les empreses, 
des del convenciment que la complexitat crei·
xent dels projectes d’inversió i/o regulació 
requereix la integració d’aquests tres conei·
xements (tècnic, economicofinancer i legal).

Quines altres activitats impulseu?
El caràcter multidisciplinari i polièdric de qui 
treballa i reflexiona vers el territori i la seva 
transformació urbanística constitueix el moll 
de l’os sobre el qual pivoten els objectius i les 
línies d’actuació que està impulsant la CETU. 
La CETU està aprofundint en els models de 
col·laboració publicoprivada per a la creació 
de valor públic, està impulsant el paper actiu 
de la reflexió econòmica i financera tant en els 
diversos instruments de planejament que les 
administracions públiques aprova com també 
en la contínua evolució del marc legal vinculat 
a l’urbanisme i al sector de l’habitatge, i, final·
ment, no deixarà de treballar per fomentar la 
formació dels professionals en els aspectes 
econòmics i financers d’una economia global 
eminentment urbana, amb els seus desafia·
ments i els seus reptes de futur. n

La CETU es centra 
en aportar ref lflexió 

econòmica i financera 
en els àmbits de 

l’economia territorial 
i urbana

CLArA BAssoLs 
Responsable de Premsa i Comunicació  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
cbassols@coleconomistes.cat
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COMISSIÓ ASSESSORS 
FISCALS

Debats Fiscals
Dirigits per Míriam Jiménez·Ridruejo, assessora 
fiscal a Jiménez·Ridruejo y Asociados, SLP; 
Josep Sotelo, assessor fiscal a Audioconsulto·
res Advocats i Economistes, SLP, i Pedro Villar, 
Gabinet Assessor Fernández, SL. Els debats 
oberts de consultoria fiscal van tenir lloc el ma·
teix dia, abans de les sessions temàtiques.

sessió informativa extraordinària 
Fiscalistes CEC
A càrrec de Luis del Amo, secretari tècnic del 
REAF·Asesores Fiscales del Consejo General 
de Economistas. Videoconferències amb les 
seus de Girona, Lleida i Tarragona. * **

‘La fiscalitat de les separacions 
matrimonials en separació de béns’
Sessió temàtica a càrrec d’Alejandro Ebrat, 
advocat, membre de la Comissió de Dret Fiscal 
de l’ICAB, professor de Dret Tributari i Membre 
de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals 
(AEDAF). Videoconferències amb les seus de 
Girona, Lleida i Tarragona. *

‘L’impost sobre actius no productius de 
les persones jurídiques (i breu referència 
a l’impost sobre habitatges buits)’
Sessió temàtica a càrrec de Natàlia Caba, 
directora de Tributs i Joc de la Generalitat de 
Catalunya, i Antoni Duran·Sindreu, economis·
ta i doctor en dret. Videoconferències amb les 
seus de Lleida i Tarragona. *

‘Novetats en la gestió d’apoderaments i 
notificacions electròniques i El nou 
model de col·laboració social delegada’
Sessió temàtica a càrrec de Jaume Saura, cap 
de la Dependència Regional d’Informàtica de 
l’AEAT de Catalunya. Videoconferències amb 
les seus de Girona i Lleida. *

‘rendiments d’activitats econòmiques 
en IrPF. Despeses deduïbles’
Sessió temàtica a càrrec de Carme Jover, 
economista i professora del Màster i postgrau 
de fiscalitat de la Barcelona School of Mana·
gement de la UPF. Videoconferència amb la 
seu de Tarragona. *

COMISSIO D’AUDITORS DE 
COMPTES | REA + REGA 
CATALUNYA

Dubtes i consultes en relació amb  
el reporting a l’ICAC de la formació 
continuada obligatòria dels auditors
Sessió tècnica a càrrec de Francesc Garreta, 
vicepresident de la Comissió d’Auditors de 
Comptes|REA Catalunya. Videoconferència 
amb la seu de Lleida *

19 Jornada Tècnica d’Auditoria

Estat d’informació no financera (EINF). 
Les claus per a la seva elaboració i 
verificació
Sessió tècnica a càrrec de Maria Eugènia Bai·
lach, economista i sòcia d’Auren Auditores 
SP, SLP. Videoconferències amb les seus de 
Girona i Lleida. *

Aquestes són les activitats més destacades que el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya ha organitzat entre l’1 de setembre i el 30 de novembre de 2019.

Balanç d’actes
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COMISSIÓ MERCANTIL, 
CONCURSAL I D’EXPERTS 
JUDICIALS

‘Problemàtica i aspectes pràctics  
de la mediació concursal’
Debat concursal a càrrec de Raúl N. García 
Orejudo, magistrat·jutge del jutjat Mercantil 
número 7 de Barcelona. Videoconferències 
amb les seus de Lleida i Tarragona. 

XV Fòrum Concursal.   
Celebrat a l’Hotel Catalonia Barcelona Plaza.

COMISSIÓ D’ECONOMIA  
DE LA SALUT

‘servei Català de salut: Pla d’acció 2019-
2020’
Dinar·col·loqui a càrrec d’Adrià Comella, direc·
tor del Servei Català de la Salut (CatSalut). 

COMISSIÓ D’ECONOMIA 
CATALANA

‘Efectes de la concentració bancària a 
Catalunya sobre l’empresa’
Debat a càrrec d’Enric Fernández, economis·
ta, director corporatiu de Planificació Estratè·
gica i Estudis, i economista en cap de Caixa·

Bank; Salvador Guillermo, economista i se·
cretari general adjunt de Foment del Treball 
Nacional; Pere Cots, economista i director de 
l’Àrea Estratègica i Financera de PIMEC, i 
Christian Terribas, exdirector de BBVA a Ca·
talunya. El va presentar i moderar Jordi Gou·
la, economista. 

JUNTA DE GOVERN

Benvinguda als nous col·legiats
El degà, Anton Gasol; Ariadna Suñol, presi·
denta de la Comissió d’Organització i Sistemes 
d’Informació, i el gerent, Maurici Olivé, van 
lliurar el carnet i els diplomes als nous col·
legiats de Barcelona i província dels mesos 
d’abril a setembre.

XXIV Jornada dels Economistes 2019 
A l’Hotel Crowne Plaza Barcelona Fira 
Center. Economia Digital i Sostenibilitat.

sopar dels Economistes al Majestic Hotel 
& spa

Presentació del Programa d’Educació 
Financera a les Escoles de Catalunya 
(EFEC) | curs 2019/20 * 
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reunió de la Junta de Govern ampliada amb els presidents i vicepresidentes 
de les Comissions de Treball del Col·legi. 
Reunió amb membres de diversos sectors econòmics de la Federació Empresarial Gran 
Penedès. Acte obert a col·legiats i col·legiades de les comarques del Gran Penedès. 
Presentació a la Junta de Govern ampliada del Pla Director del Col·legi.
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Amb la intervenció de Josep Soler, director 
general de l’Institut d’Estudis Financers, i Jo·
sep María Gay de Liébana, economista i pro·
fessor titular d’Economia Financera i Comp·
tabilitat de la UB. 

Taula rodona electoral amb els 
candidats i candidates a les eleccions 
generals del 10 de novembre de 2019
Amb la participació d’un representant de cada 
partit polític a les eleccions generals de les 
Corts i amb el panell d’economistes integrat 
per María Callejón, catedràtica de la UB; Albert 
Carreras, catedràtic de la UP; Joan Tristany, 
director general d’AMEC; els membres de la 
Junta de Govern del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya; Carme Garcia, presidenta de la 
Comissió d’Economia Financera; Miquel Morell, 
vicepresident de la Comissió d’Economia Ter·
ritorial i Urbana; Ester Oliveras, professora de 
la UPF, i Francesc Raventós, exdegà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. **.

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.

‘Estudi sectorial dels despatxos 
professionals’
Conferència a càrrec de Marc Rius, director 
de Despachos Profesionales en SAGE. ** 

‘La corrupció, un fenomen corrosiu’
Dinar·col·loqui organitzat conjuntament amb 
el Centre d’Estudis Econòmics i Socials a 
càrrec de Miguel Ángel Gimeno i Jubero, di·
rector de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i de  
Borja de Riquer i Permanyer, catedràtic d’His·
tòria Contemporània. La benvinguda va anar 
a càrrec d’Anton Gasol, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, i la cloenda, a 
càrrec d’Emili Pons, vicepresident del Centre 
d’Estudis Econòmics i Socials.

COMISSIÓ ECONOMIA 
TERRITORIAL I URBANA

‘Infraestructures i gestió de la mobilitat: 
aspectes econòmics, territorials i 
rendibilitat social’
Presentació de la tesi doctoral organitzada 
conjuntament amb l’Associació Catalana de 
Ciència Regional (ACCR), a càrrec d’Àlvar 
Garola, autor de la tesi, doctor del programa 
d’Enginyeria i Infraestructures de Transport, 
professor del departament d’Enginyeria Civil 
i ambiental de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i soci del Gabinet d’Estudis Eco·
nòmics. Va presentar Francesc Robusté, ca·
tedràtic del Transport de la Universitat Poli·
tècnica de Catalunya (UPC)

Tercer debat del PDU metropolità obert 
als col·legis professionals. El desenvolu-
pament econòmic i social al PDU, a debat.
Debat organitzat juntament amb l’Àrea Me·
tropolitana de Barcelona, a càrrec de Josep 
M. Carreras, director de l’Àrea de desenvolu·
pament de Polítiques Urbanístiques de l’AMB; 
Ramon Sisó, arquitecte, i Joan López, geògraf 
de l’equip de redacció del PDU. La cloenda 
va anar a càrrec de Jordi Sánchez, vicepresi·
dent de desenvolupament de Polítiques Ur·
banístiques de l’AMB. **
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‘Connotacions econòmiques del despo-
blament rural’
Conferència organitzada conjuntament amb 
l’Associació Catalana de Ciència Regional i 
Fundació del Món Rural, a càrrec de Joaquín 
Recaño, professor de la UAB i investigador 
del Centre d’Estudis Demogràfics, i Ignasi 
Aldomà, professor de la UdL i coordinador del 
Màster de Gestió d’àrees de muntanya. La va 
presentar Lourdes Feixa, economista i mem·
bre de l’ACCR, i va moderar Eduard Trepat, 
membre de la Fundació Món Rural. *

COMISSIÓ D’ECONOMIA 
FINANCERA

Fòrum Inversor EconomistesBAN-edició 
XXXVI 
Organitzat per Business Angels Economistes·
BAN del CEC.* **.

Inversions amb criteris EsG
Dinar·col·loqui organitzat pel Fòrum d’Eco·
nomistes en mercats financers amb el Sr. 
Rubén de la Torre, Sènior Portfolio Manager 
d’Andbank Wealth Management S.G.I.I.C. * 

Comunicació; Angel José Narciso, llicenciat 
en Ciències Econòmiques per la Universitat de 
Vigo; Albert Duaigües, Business Administrati·
on a The Manchester Metropolitan University. 
MBA, Universitat Rovira i Virgili. Videoconfe·
rències amb les seus de Girona i Tarragona 

COMISSIÓ ECONOMIA 
AGROALIMENTÀRIA

Dinar-col·loqui ‘Què mengem? Història 
de l’alimentació i la nutrició a Catalunya’
Amb la participació de Ramon Clotet, membre 
emèrit de l’Institute of Technologists (EUA) i 
secretari de la Fundació Triptolemos. El dinar 
es va celebrar al restaurat Pomarada.

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

COMISSIÓ D’ECONOMIA I 
SOSTENIBILITAT

‘Què significa Big Data per a la soste-
nibilitat?’
Taula rodona a càrrec de Xavier Duran, llicen·
ciat en Química i doctor en Ciències de la 

‘reptes Migratoris. Del drama humanitari a la problemàtica economicofinancera’
Taula rodona organitzada conjuntament amb la Comissió d’Economia Internacional 
i Unió Europea i la Comissió d’Economia Social, amb la participació de Xavier Ferrer, 
president de la Comissió Internacional i Unió Europea del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i president del Consell Català del Moviment Europeu; Oscar Camps, fundador 
i director de l’ONG Open Arms; Jaime Rodrigo de Larrucea, professor de Dret Marítim i 
Seguretat Marítima a la UPC; Ramon Sanahuja, director d’Atenció i Acollida a la Immi·
gració de l’Ajuntament de Barcelona, i Pol Font, president d’EconomistesBAN i Co·
Founder & Managing Partner d’Adenda Capital AV, SA. **
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‘Cap on va la legislació alimentària de  
la UE: simplificació o complexificació?’
Taula rodona organitzada conjuntament amb 
el Grup Barcelona de Dret Alimentari del Col·
legi d’Advocacia de Barcelona a càrrec de 
Luis González·Vaqué, exconseller de la DG 
MARK, Comissió Europea; José Juan Rodrí·
guez Jerez, professor de la Universitat Autò·
noma de Barcelona i director del Grup de 
Recerca d’Anàlisi Microbiològic de Superfíci·
es i Avaluació de Microfilms. Videoconferèn·
cies amb les seus de Lleida i Tarragona. 

Presentació de l’informe 2018 de l’obser-
vatori Cajamar sobre el sector agroali-
mentari espanyol
Amb la participació de Joaquín Maudos Villa·
roya, director adjunt de recerca de l’IVIE/Uni·
versitat de València, i Roberto García Torrente, 
director d’Innovació Agroalimentària de Cajamar 
Caja Rural. La benvinguda va anar a càrrec de 
Francesc Reguant, president de la Comissió 
d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya; Eduardo Baamonde, 
president de Cajamar Caja Rural, i Ramon Va·
llespín, gerent agroalimentari i cooperatiu.

Dinar-col·loqui què mengem? ‘Nutrició, 
salut i economia: els 3 vèrtexs del triangle’
Amb la participació de Jordi Salas·Salvadó, 
catedràtic de Nutrició·Humana a la Facultat 
de Medicina de la URV de Reus. Director del 
Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Es·
tudis Catalans (CCNIEC).

COMISSIÓ D’ECONOMIA 
INTERNACIONAL I UNIÓ 
EUROPEA

‘L’economia de la Unió Europea. Anàlisi 
del present i reptes de futur per a empre-
ses i ciutadans’
Taula rodona organitzada conjuntament amb 
el Consell Català del Moviment Europeu en la 
qual van intervenir Guillermo García Crespo, 
historiador del Centre d’Estudis sobre Dicta·
dures i Democràcies (CEDID·UAB); Joan Cals, 
catedràtic emèrit d’Economia Aplicada (UAB) 
autor del llibre que es va presentar en el trans·
curs de l’acte Governança econòmica i filo-
sofia del projecte europeu, i Antón Costas, 
catedràtic d’Economia (UB) i assagista. 

COMISSIÓ DE SÈNIORS

Cinefòrum: ‘Todos están bien’, 
de Kirk Jones

Visita al Museu Dalí i de la Joguina

Visita al Museu del Càntir

COMISSIÓ DE COMPTABILITAT

‘Les cobertures comptables per cobrir 
riscos d’inversió’
Conferència a càrrec del Sr. Jordi Martí Pide·
laserra, economista i professor titular d’Eco·
nomia Financera i Comptabilitat de la Univer·
sitat de Barcelona. Videoconferència amb la 
seu de Lleida. * **

Tercera ponència sobre bioeconomia: Bioeconomia i Innovació Tecnològica
Organitzada conjuntament amb la Comissió d’Economia i Sostenibilitat, amb la 
participació de Joan Girona, doctor enginyer agrònom, delegat institucional d’IRTA a 
Lleida i Pirineus; Albert Duaigües, CEO a Raw Data; José María Caballero, enginyer en 
Telecomunicacions, director i cofundador de l’empresa TAMIC; María Isabel Trillas, pro·
fessora de la Facultat de Biologia de la UB i sòcia fundadora de Biocontrol Technologies, 
i Jordi Ariño, responsable tècnic de la Federació d’Agrupacions de Defensa Vegetal 
SELMAR. * **
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Amb els estudiants de 4t d’ADE a la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials de 
la UdG i amb la participació com a ponent de 
Lluís Bielsa, economista i auditor.

LLeidA

signatura del conveni de col·laboració 
amb el Col·legi oficial d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Lleida (APIs)
Per difondre entre els seus membres les activitats 
professionals que puguin ser d’interès per a 
ambdues corporacions i la col·laboració en l’or·
ganització d’un curs sobre fiscalitat immobiliària.

Visita a la seu del subdelegat del Govern 
a Lleida, José Crispín

COMISSIÓ D’ECONOMIA I 
FINANCES DE L’ESPORT

Taula rodona: ‘Quan s’apaguen les llums 
de l’estadi. El dia després...’
Amb la participació de Ramon Alfonseda, 
president de l’Agrupació Barça Jugadors; 
Borja Criado, exfutbolista professional; María 
Paz Corominas, vicepresidenta de la Comissió 
d’Economia i Finances de l’Esport del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya; Rafael Marañón, 
president de l’Agrupació de Veterans del Re·
ial Club Deportiu Espanyol, i Jofre Mateu, vi·
cepresident de l’Agrupació Barça Jugadors.**

.
GiRONA

Presentació a Girona d’EconomistesBAN, 
la xarxa de Business Angels del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Amb la participació de Pol Font, president 
d’EconomistesBAN, i Miquel Sacristan, direc·
tor d’EconomistesBAN. La va presentar Lluís 
Bigas, president de la seu de Girona

‘Empreses Digitals a Girona: sostenibles?’
Sessió de la Jornada dels Economistes a la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empre·
sarials de Girona.

sopar Jornada dels Economistes de Girona

Cicle experiències CEC: La tasca dels 
economistes auditors en el seu dia a dia

COMISSIÓ D’ECONOMIA DE LA IGUALTAT I DIVERSITAT

Networking: ‘Dones Economistes en Xarxa’
Dinar presentat per Marta Vidal, directora de Vallformosa, celebrat al restaurant MonDoré de Barcelona.
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signatura de conveni Lleida ràdio UA1
Per difondre i promocionar entre els seus 
membres les activitats que es desenvolupin i 
que siguin d’interès per a ambdós col·lectius.

Visita de la Junta de Govern de la seu 
de Lleida del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya al nou president de la 
Cambra de Comerç i Indústria de 
Lleida, Jaume saltó i Albareda

‘Competir en l’era de l’economia digital: 
la importància de les dades i de la 
cooperació’
Sessió de la Jornada dels Economistes a la 
Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya a Lleida.

sopar dels Economistes de Lleida

tARRAGONA

‘Avantatges i característiques del 
cooperativisme en el món empresarial’
Conferència que va comptar amb la partici·
pació de Sabrina Ejarque, economista i tre·
balladora del Col·lectiu Ronda al grup d’Eco·
nomia Social; Pedro Redondo, tècnic de 
CoopCamp al Tarragonès, i Maite Soler, eco·
nomista i presidenta de la Comissió d’Eco·
nomia Social del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.

‘L’actualitat dels tributs propis’
Sessió informativa de l’Agència Tributària de 
Catalunya amb la participació de Laia Sas i 
Sabaté, delegada Territorial de l’ATC.

‘Digitalització + Intel·ligència Artificial = 
Futur de l’Empresa’
Sessió de la Jornada dels Economistes  
celebrada a la Casa Joan Miret de Tarragona.

sopar dels Economistes de Tarragona

Debat electoral – Lleida ràdio UA1 
Sobre les eleccions generals a la demarcació de Lleida, amb la participació de Xavier 
Eritja (ERC), Concep Cañadell (JxCAT), Montse Mínguez (PSC), Jaume Moya (ECP), 
Maria Burrel (C’s), Dante Pérez (PP) i Francesc Gabarrell (CUP). Va ser moderat per Jordi 
Sebastià i es va celebrar a la seu del Col·legi d’Economistes a Lleida.
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Jornada Tècnica

Al voltant de 200 professionals es van reunir el 26 de 
setembre passat en la 19a Jornada Tècnica d’Auditoria, 
organitzada conjuntament per la Comissió d’Auditors 
de Comptes del Col·legi d’Economistes de Catalunya i el 
Registro de Economistas Auditores del Consejo General  
de Economistas REA-CGE.

L’acte d’obertura va comptar amb 
les intervencions del degà del 
CEC Anton Gasol i del president 
de la Comissió d’Auditors de 

Comptes del CEC, Emilio Álvarez, tot recor·
dant que aquesta Jornada culmina els més 
de vuitanta cursos i sessions específiques en 
auditoria que s’organitzen cada any. 

La conferència inaugural va anar a càrrec del 
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
Miguel Ángel Gimeno, amb el tema La 
transparència i la prevenció de la corrupció en 
les empreses: visió de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya. Gimeno va detallar en la seva in·
tervenció les virtuts de la transparència, la 
qual va definir com “un escut contra la corrup·
ció, ja sigui en el sector públic o en el privat”. 

També va destacar la importància de la pre·
venció i la necessitat d’implantar plans d’inte·
gritat en totes les organitzacions. “És impor·
tant que les empreses disposin de codis de 
conducta, formació i protocols de protecció 
dels alertadors davant possibles actes il·
lícits”, afegí Gimeno. 

El director d’Antifrau es va referir especial·
ment als canals de denúncia i a la denúncia 
interna com una de les principals fonts d’in·
formació a l’hora de detectar els punts febles 
d’una organització. “És necessari invertir en 
prevenció per evitar futurs danys en la reputa·
ció de l’empresa”. També va posar en valor la 
tasca auditora, tant pel que fa a la informació 
financera com la no financera —incorporada 
per la Llei 11/2018— i va encoratjar els pro·

fessionals a exercir·la amb integritat i a gesti·
onar els conflictes d’interès que poden com·
prometre la seva imparcialitat.
 
Amb la ponència L’auditor i el frau en les em-
preses es reprenia la jornada amb l’econo·
mista, auditor de comptes i acadèmic nume·
rari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors 
Emili Gironella, i el director general de Win·
terman i consultor d’Intel·ligència i Seguretat 
Empresarial Enric Vilamajó. 

En la seva intervenció, Emili Gironella, amb el 
seu habitual to irònic i divertit, afirmava que 
“l’auditor de comptes no és Superman a l’ho·
ra de descobrir o detectar determinats fraus, 
i no es pot esperar que actuï com a tal”, afe·
gint una crítica en dir que “la formació dels 
auditors en alguns temes com ara les finan·
ces és millorable”.

Per la seva banda, el consultor Enric Vilamajó 
va repassar la situació del frau a Espanya re·
cordant que “a Espanya, el 54 % de les em·
preses reconeixen haver estat víctimes de 
frau” i que “entre el 50 % i el 60 % dels casos 
de frau investigats són de caràcter intern”. 
Unes xifres que fan aconsellable, en la seva 
opinió, “establir un sistema de prevenció i de·
tecció del frau a les empreses basat en les 
alertes”. 
 
La jornada s’endinsava en la part més tècnica 
amb la intervenció del vicepresident del REA 
Auditores, degà de l’Ilustre Colegio Central de 
Titulados Mercantiles y Empresariales de Ma·
drid i soci d’Eudita Persevia Auditores Eladio 
Acevedo, que abordà el tema de L’auditoria 
de comptes anuals no formulades sota el 
marc d’informació financera d’imatge fidel.
 
Seguidament, era el torn d’Eva Castella-
nos, subdirectora general de Control Tècnic 
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 

19a JORNADA TÈCNICA D’AUDITORIA

El ‘meeting point’ 
dels professionals de 
l’auditoria del Col·legi

Miguel Ángel Gimeno, Anton Gasol i Emilio Àlvarez.
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Eladio Acevedo i Francesc Garreta.

Emili Gironella, Lluís Guerra i Enric Vilamajó.

Comptes (ICAC). Castellanos, que en la seva 
ponència abordà el tema de Riscos que po-
den afectar els elements del sistema de con-
trol de qualitat intern dels auditors de comp-
tes, va destacar els que afecten “la qualitat, 
els requeriment d’ètica aplicables, l’accepta·
ció i la continuïtat de relacions amb clients i 
encàrrecs, els recursos humans, la realització 
d’encàrrecs i el seguiment”.
 
Després del dinar-networking, la XIX Jornada 
Tècnica d’Auditoria va seguir amb les inter·
vencions del Cap d’Unitat Regional d’Inspec·
ció en la Delegació Especial de l’Agència Es·
tatal d’Administració Tributària (AEAT) de 
Catalunya José Manuel Lizanda i del mem·
bre del Comitè Directiu de la Comissió de 
Fiscalistes CEC i associat de l’Àrea Fiscal 
d’Audiconsultores Josep Sotelo, centrades 
en la seva ponència Auditoria d’impostos. En 
relació amb l’auditoria fiscal de l’impost sobre 
societats, van ressaltar que “l’activitat econò·
mica i els àmbits geogràfics en els quals l’en·
titat desenvolupa la seva activitat determinen 
les seves obligacions tributàries”. També es 
va abordar la revisió del balanç i del resultat 
comptable, comentant que “principalment el 
risc es pot localitzar en les operacions amb 
entitats no residents i, en especial, en les lo·
calitzades en territoris de baixa tributació i 
operacions realitzades amb socis persones 
físiques”. 
 
La segona ponència de la tarda va tenir com 
a protagonistes l’auditoria i els plans de viabi·
litat, de la mà del professor titular de la Univer·
sitat de Barcelona Jordi Martí i del professor 
associat al Departament d’Empresa de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i soci de 
LBL Partners Juan Lloret. Jordi Martí desta·
cà, entre altres aspectes, que “un pla de via·
bilitat ha de contemplar les relacions mediam·
bientals, socials i de governança, i diagnosticar 
si el valor afegit és capaç de cobrir aquestes 

necessitats”. Juan Lloret, per la seva part, 
destacà com “a l’hora de definir un pla de vi·
abilitat s’ha de fer un diagnòstic adequat i 
definir un model de negoci viable, un pla d’ac·
cions específiques i un control de qualitat i 
seguiment”. 
 
La 19a Jornada Tècnica d’Auditoria la tancà 
l’economista, auditor de comptes, professor 
de Comptabilitat i Economia Financera de la 
Universitat de Barcelona i Acadèmic Nume·
rari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors 
José María Gay de Liébana, que va impar·
tir la conferència de cloenda Auditoria i finan-
ces en un entorn econòmic disruptiu, cen·
trant·se especialment en les finances de les 
grans tecnològiques. 

Gay de Liébana va assegurar que “hem pas·
sat del capitalisme mercantil, industrial i finan·
cer al capitalisme tecnològic”, i que “actual·
ment vivim en l’imperi de les tecnològiques, 
que són actualment majoria entre les vint 
grans companyies del món per capitalització 
borsària”. En aquest sentit, va alertar que “no 
hi ha cap empresa europea entre elles”. Gay 
de Liébana va afirmar que “el model de pre·
sentació tradicional dels balanços ja no ser·
veix”, i que “les empreses que no estiguin per 
sobre del 20 % de resultat net després d’im·
postos no són res”. També va defensar que 
“les grans companyies tecnològiques pa·
guen més impostos que les empreses de 
l’IBEX35, a excepció d’Inditex”. 

Carlos Puig de Travy, president del Regis·
tro de Economistas Auditores (REA) del Con·
sejo General de Economistas, va cloure la 1a 
Jornada Tècnica d’Auditoria tot repassant les 
principals novetats del REA previstes per als 
propers mesos, i va agrair, tant als assistents 
com als ponents, la seva participació a la jor·
nada de formació, inclosa en la normativa 
d’auditoria vigent. n

Eva Castellanos i Salvador Grabulós.

José Manuel Lizanda, Josep Sotelo i Irene Ledo.

Jordi Martí, Josep Puigvert i Juan Lloret. Carlos Puig de Travy, Emilio Álvarez i José María Gay de Liébana.
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Fòrum concursal

La trobada va aplegar més de 250 professionals, que van seguir les 
intervencions de 16 magistrats de jutjats mercantils, coincidint amb  
el 15è aniversari d’entrada en vigor de la Llei Concursal i la transposició 
de la nostra legislació a la Directiva d’Insolvència publicada el mes  
de juny passat.

XV FÒRUM CONCURSAL

Els administradors 
concursals omplen 
de nou en la seva cita 
anual a Barcelona
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Durant dues intenses jornades, 
celebrades els passats dies 
12 i 13 de novembre, més 250 
administradors concursals es 

reunien a l’Hotel Catalonia Barcelona Plaza 
per seguir les intervencions dels 16 magis-
trats de jutjats mercantils (9 de Barcelona i 
7 de Madrid) en la 15a edició del Fòrum 
Concursal. Trobada d’Economia Forense, 
organitzada pel Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i el Registre d’Economistes Fo-
renses. La trobada, que se celebra des del 
2004, constitueix una de les cites de més 
projecció en aquest camp al nostre país i 
coincideix, en aquesta ocasió, amb els 15 
anys d’entrada en vigor de la Llei Concursal 
i la transposició de la nostra legislació con-
cursal a la Directiva d’Insolvència publicada 
el mes de juny passat.

 A la inauguració hi va participar el president 
del Consejo General de Economistas Va-
lentí Pich, el degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya Anton Gasol i el president 
del REFOR i vocal de la junta de govern del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya Alfred 
Albiol.

Durant la seva intervenció, Valentí Pich es 
referí a la reforma concursal pendent de 
transposar seguint la Directiva europea d’In-
solvència considerant que “seria necessari 
abordar una modificació més en profunditat 
de la Llei Concursal que la que proporciona 
el text refós, per adequar-se a la nova Direc-
tiva d’Insolvència”, i afegí també que “aques-
ta adequació passa per impulsar en el nostre 
ordenament jurídic els mecanismes d’alerta 
primerenca de la insolvència, els acords de 

refinançament i reestructuració, així com la 
segona oportunitat”. 

Per la seva banda, el degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya Anton Gasol va 
destacar algunes de les dades de l’estat de 
les insolvències a Catalunya el 2018 recolli-
des a l’Atles Concursal elaborat pel REFOR. 
“Catalunya és la comunitat amb més desen-
volupament de la segona oportunitat”; “a 
Catalunya van augmentar un 52 % els acords 
de refinançament homologats i un 26,5 % els 
no homologats”. I, per últim, destacà que 
Catalunya és “líder en mediacions concur-
sals de persones jurídiques, amb 58 acords 
extrajudicials de pagaments”.

Alfred Albiol es referí, per la seva banda, a 
l’esborrany de text refós de la Llei Concursal 
2019 informant sobre les principals propos-
tes en relació amb l’esborrany que han realit-
zat els economistes a partir d’una eina com-
parativa del REFOR, que ha permès la 
comparativa de textos. En opinió del presi-
dent del REFOR, “el text refós podria haver 
anat més enllà de la seva comesa, ja que crea 
nou contingut i pot constituir una extralimita-
ció, tal com ha expressat el Consell General 
del Poder Judicial en un recent informe de 
setembre”. En aquest sentit, Alfred Albiol 
considera que “l’instrument més adequat 
per introduir aquests canvis seria una nova 
Llei Concursal en la qual es podrien incloure 
les reformes més necessàries d’acord amb 
la Directiva europea d’Insolvència”.

Aquestes van ser les ponències desenvolu-
pades pels magistrats al llarg de les dues in-
tenses jornades:

Il·lma. Sra. Yolanda Ríos López, magistra-
da del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona.
Acció de reintegració i de nul·litat en el con-
curs de creditors:
•	La rescissió concursal en relació amb 
l’interès del grup empresarial.
•	Reintegració i qualificació: doble im-
putació en la del concurs.
•	Operacions “sospitoses”: dació en pa-
gament, pagament per tercer i garantia de 
deute aliè. 

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

La trobada, que se 
celebra des del 2004, 

constitueix una de les 
cites de més projecció  

en aquest camp

Yolanda Ríos, magistrada del J. M. núm. 1 de 
Barcelona, i Xavier Domènech, membre del 
consell directiu del REFOR.

Il·lm. Sr. Roberto Niño Estebánez, ma-
gistrat del Jutjat Mercantil núm. 8 de Barce-
lona. Acord de refinançament. Homologa-
ció judicial 
•	Còmput del passiu financer. Criteri de 
determinació. Crèdits contingents.
•	Rescindibilitat dels acords de refinan-
çament homologats.
•	Novetats introduïdes per la Directiva 
(UE) 2019/1023.

Roberto Niño, magistrat del J. M. núm. 8 de 
Barcelona, i Rodrigo Cabedo, membre del consell 
directiu del REFOR.
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Il·lma. Sra. Amagoia Serrano Barrientos, 
magistrada del Jutjat Mercantil núm. 11 de 
Barcelona. Acord extrajudicial de paga-
ments i concurs consecutiu. Benefici 
d'exoneració del passiu insatisfet (BEPI)
•	El concurs consecutiu sense massa. 
La “necessària” liquidació de la massa ac-
tiva. Exclusió de l’habitatge habitual sobre-
hipotecada.
•	Tractament del crèdit públic en relació 
amb el BEPI (STS 381/2019).
•	Novetats introduïdes per la Directiva 
(UE) 2019/1023.

Il·lm. Sr. Andrés Sánchez Magro, magis-
trat del Jutjat Mercantil núm. 2 de Madrid. 
Determinacio de la massa passiva
•	Modificació de la llista de creditors, fins 
quan? (STS 280/2019).
•	Certificació del deute de les AA.PP. 
Reclamació de pagament dels crèdits pú-
blics (STS 968/2019, Sala contenciosa).
•	El crèdit contingent amb o sense quan-
tia, el crèdit contra la massa amb privilegi 
especial i altres qualificacions de crèdit con-
trovertides. 

Il·lm. Sr. Alfonso Merino Rebollo, magis-
trat del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelo-
na. Qualificació del concurs
•	Normes processals. Especial conside-
ració a la proposta i pràctica de prova.
•	La quantificació del dèficit concursal. 
Maneres de quantificar les irregularitats 
comptables rellevants. L’execució de la 
sentència de qualificació.
•	Novetats jurisprudencials

Il·lma. Sra. Bárbara Córdoba Ardao, 
magistrada del Jutjat Mercantil núm. 13 de 
Madrid. Crèdits amb privilegi especial
•	 La liquidació dels béns afectes. L’even-
tual dret de veto dels creditors amb privile-
gi especial.
•	La hipoteca legal tàcita (IBI). L’IBI que 
no és crèdit privilegiat especial, com afec-
taria la realització del bé?
•	 L’art. 155.5 LC: abast, diferència de trac-
tament segons conveni o liquidació (STS 
227/2019).

Amagoia Serrano, magistrada del J. M. núm. 11 
de Barcelona, i Alfonso Gómez, membre del 
consell directiu del REFOR.

Il·lma. Sra. Fátima Durán Hinchado, 
magistrada-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 
4 de Madrid. La transmissió de la unitat 
productiva:
•	La successió d’empresa. Novetats ju-
risprudencials.

Andrés Sánchez, magistrat del J. M. núm. 2 de 
Madrid, i Bernardino Afonso, membre del comitè 
directiu de la Comissió de Mercantil, Concursal i 
Experts Judicials del CEC.

•	El dret de tercers. Especial consideració 
als drets societaris del soci/accionista.
•	La subrogació en els contractes de la 
concursada. Especial consideració als 
contractes d’arrendament.

Alfonso Merino, magistrat del J. M. núm. 4 de 
Barcelona, i Maribel Robles, membre del consell 
directiu del REFOR. Il·lm. Sr. Manuel Ruiz de Lara, magistrat 

del Jutjat Mercantil núm. 11 de Madrid. La 
qualificació dels crèdits. Qüestions contro-
vertides:
•	 Interessos moratoris del crèdit hipote-
cari (STS 112/2019).
•	Despeses de comunitat: qualificació del 
crèdit vs problemes pràctics.
•	Crèdits subordinats. Especial conside-
ració als préstecs participatius.
•	La qualificació del crèdit de l’hipoteca-
ri no deutor.

Bárbara Córdoba, magistrada del J. M. núm. 13 
de Madrid, i Rubén López, membre del consell 
directiu del REFOR.

Il·lm. Sr. César Suárez Vázquez, magis-
trat del Jutjat Mercantil de Tarragona. La 
insuficiència de la massa activa per fer front 
als crèdits contra la massa:
•	 Invocació de l’art. 176 bis LC.
•	Crèdits contra la massa imprescindibles 
i prededuïbles.
•	L’art. 176 bis i la seva vinculació amb la 
retribució de l’Administració Concursal.
•	Concurs Exprés.

Fátima Durán, magistrada del J. M. núm. 4 de 
Madrid, i Ana María Mansiilla, membre del consell 
directiu del REFOR.

Manuel Ruiz, magistrat del J. M. núm. 11 de 
Madrid, i Raimon Casanellas, membre del comitè 
directiu de la Comissió de Mercantil, Concursal i 
Experts Judicials del CEC.

Fòrum concursal
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Il·lma. Sra. Lucia Martínez Orejas, magistra-
da del Jutjat Mercantil núm. 10 de Barcelona. 
Determinació de la massa activa del concurs:
•	La formació de la massa activa. Prin-
cipi d’universalitat.
•	La conservació i administració de la 
massa activa.
•	 L’exercici del dret de separació (art. 80 LC).

Il·lm. Sr. Fco. Javier Vaquer Martín, magis-
trat del Jutjat Mercantil núm. 6 de Madrid. Els 
contractes, la prestació de servei i el concurs:
•	Els contractes de tracte successiu: 
compliment, extinció i resolució.
•	Legitimació per anul·lar clàusules con-
tractuals abusives. Mecanisme d’anul·lació 
o nul·litat en seu concursal.
•	La prestació de servei dels professio-
nals relacionats amb el concurs.
•	Tractament dels serveis legals. Espe-
cial consideració a les costes.

César Suárez Vázquez, magistrat del J. M. de 
Tarragona, i Jordi Albiol, president de la Comissió 
de Mercantil, Concursal i Experts Judicials del CEC.

Lucia Martínez, magistrada del J. M. núm. 10 de 
Barcelona, i Laura Pedreño, membre de la Comissió 
de Mercantil, Concursal i Experts Judicials del CEC.

Fco. Javier Vaquer, magistrat del J. M. núm. 6 de 
Madrid, i Josep Maria Bastons, membre de la 
Comissió de Mercantil, Concursal i Experts 
Judicials del CEC.

Il·lma. Sra. Isabel Giménez Garcia, ma-
gistrada del Jutjat Mercantil núm. 3 de Bar-
celona. La rendició de comptes
•	La responsabilitat de l’Administració 
Concursal.
•	 Impugnació. Recurs. Efectes de la de-
saprovació.
•	Conclusió del concurs.

Il·lm. Sr. Raúl N. Garcia Orejudo, magis-
trat del Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelo-
na. El concurs de persona física
•	Tipologia de concursos. Competència.
•	El patrimoni conjugal en el concurs. 
L’empresari individual casat o amb parella 
de fet inscrita.
•	Novetats introduïdes per la Directiva 
(UE) 2019/1023.

Il·lm. Sr. Jorge Montull Urquijo, magis-
trat del Jutjat Mercantil núm. 3 de Madrid. 
Aspectes laborals del concurs
•	Negociació col·lectiva. ERE de suspen-
sió i d’extinció.
•	Conveni especial per als treballadors 
afectats, majors de 55 anys. Pla de recol-
locació.
•	Qualificació del crèdit laboral.
•	La subrogació del FOGASA. El certificat 
de deute.

Il·lm. Sr. Carlos Nieto Delgado, magis-
trat del Jutjat Mercantil núm. 1 de Madrid. 
El concurs transfronterer
•	Qüestions principals. Tipologia de con-
cursos.
•	Grup de societats.
•	L’aplicació de mesures cautelars d’àm-
bit internacional.

Il·lm. Sr. Florencio Molina López, magis-
trat del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelo-
na. Novetats legislatives: aspectes més 
rellevants de la proposta de text refós de la 
llei concursal
•	Principals diferències amb el text vi-
gent.
•	Qüestions controvertides i el seu pos-
sible tractament. n

Isabel Giménez Garcia, magistrada del J. M. núm. 
3 de Barcelona, i Joaquín Bordas, administrador 
concursal.

Raúl N. Garcia, magistrat del J. M. núm. 7 de 
Barcelona, i Josep Puigvert, membre de la Comissió 
de Mercantil, Concursal i Experts Judicials del CEC.

Jorge Montull, magistrat del J. M. núm. 3 de 
Madrid, i Juan José Estruch, membre del consell 
directiu REFOR-CGE. 

Carlos Nieto, magistrat del J. M. núm. 1 de 
Madrid, i Jorge Cruz, membre de la Comissió de 
Mercantil, Concursal i Experts Judicials del CECA.

Il·lm. Sr. Florencio Molina López, magistrat del 
Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona, i Robert 
Pons, membre de la Comissió de Mercantil, 
Concursal i Experts Judicials del CEC.



4 6  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

T R E B A L L E M  E N  G R U P

Un 45,5% dels economistes consideren que l’economia 
catalana ha anat a pitjor l’últim any, mentre que un 43% 
opina que està igual i un 10,8% que ha millorat.

L’Enquesta de Situació Econòmi-
ca del Col·legi, que es fa des de 
la tardor de l’any 2001 en tres 
onades (primavera, tardor i hi-

vern), contempla un índex de confiança dels 
economistes que sintetitza el sentiment dels 
col·legiats davant de la situació econòmica 
general tenint present una gran varietat de 
factors, com ara l’evolució del PIB, el clima 
polític, la inflació, l’atur o els mercats finan-
cers. A la tardor del 2019, l’índex se situa-
va en el 5,39 per a l’economia catalana i en 
el 5,09 per a l’economia espanyola, en tots 
dos casos per sota dels índexs de fa un 
any. Pel que fa a l’economia catalana, l’ín-
dex ara se situa només set centèsimes per 
sota del de fa un any —quan va ser del 
5,46— però a vint-i-dues centèsimes del 
5,61, que va marcar el màxim assolit en la 
fase més recent de recuperació, fa justament 
dos anys (a la tardor del 2017). El 5,39 ac-
tual resta encara força per sota del màxim 
de la sèrie històrica d’aquest indicador 
(6,59), que es va assolir justament a l’inici 
d’aquesta, l’octubre del 2001. Alhora, però, 
se situa molt per sobre del mínim històric 
(2,83) que es va donar el febrer del 2013.

Enquesta de Situació 
Econòmica de Tardor 2019

En relació amb els principals problemes 
de l’economia catalana, la situació políti-
ca (inestabilitat, desconfiança...) continua 
liderant el rànquing amb un 63,8 % (7,1 
punts percentuals més que fa un any). El 
segon gran problema segueix sent el dè-
ficit fiscal de Catalunya amb l’Estat, apun-
tat per un 49,7 % (2,9 punts percentuals 
menys que fa un any). I, en tercer lloc, se 
situen les deficiències d’infraestructures i 
comunicacions, indicat per un 36,3 % dels 
enquestats (5,5 punts percentuals menys 
que a la tardor del 2018).

L’Enquesta de Situació Econòmica de 
Tardor de 2019 també consulta als col-
legiats quines seran les activitats econò-
miques més afectades a curt i mitjà ter-
mini per l’impacte de la robotització a 
Catalunya. Les manufactures és la més 
sensible (58,8 %), seguida pel transport i 
l’emmagatzematge (47,9 %), i per les fi-
nances i les assegurances (29,3 %). Els 
enquestats creuen que les activitats menys 
afectades seran l’educació (2,6 %), la sa-
lut i l’assistència social (7,4 %), i l’hotele-
ria i la restauració (7,9 %).
 

El turisme, assenyalat per un 65,7 % dels 
enquestats com un dels tres sectors de 
l’economia catalana més afectats negati-
vament pel Brexit, se situa de manera des-
tacada com l’activitat que es veurà més 
perjudicada. L’agroalimentari és el segon, 
tot i que a forta distància del primer (40,9 %), 
i el tercer, l’automobilístic (29,5 %).

D’altra banda, l’Enquesta de Situació Eco-
nòmica del CEC consulta sobre la necessi-
tat d’uns nous pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2020. Gairebé nou 
de cada deu economistes catalans (un 
88,6 %) considera imprescindible la seva 
aprovació després de dos exercicis amb 
comptes prorrogats. Pel que fa a la celebra-
ció de dues eleccions generals a l’Estat en 
set mesos, gairebé un 88 % dels economis-
tes catalans els va semblar malament o molt 
malament que s’haguessin de repetir.

Finalment, l’Enquesta trasllada qüestions con-
cretes en funció de les demarcacions de Bar-
celona, Girona, Lleida i Tarragona. A Barce-
lona els economistes creuen que els aspectes 
prioritaris que han d’afrontar els ens municipals 
i supramunicipals de la seva demarcació en 
el mandat 2019-2023 són l’impuls de l’acti-
vitat econòmica i de l’ocupació, l’habitatge 
assequible i la seguretat, mentre que els de 
la demarcació de Lleida consideren que tam-
bé hi han de ser la protecció del medi ambient, 
la cultura i l’educació. A Girona, gairebé un 
60 % dels economistes es mostra a favor de 
limitar la presència turística en determinats 
indrets. A Tarragona, un 43,8 % dels econo-
mistes creu que les condicions actuals de les 
seves comarques per afrontar una desacce-
leració o una crisi són ara pitjors que les exis-
tents abans de la crisi del 2008. n

El degà del CEC Anton Gasol i el responsable tècnic de l’Enquesta de Situació Econòmica Xavier Segura 
van presentar l’enquesta en roda de premsa.

La situació  
política lidera 

el rànquing dels 
principals problemes 

de l’economia 
catalana

Recull d’activitats
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