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Vull també aprofitar l’ocasió per recordar els nostres 
companys i companyes que ens han deixat en aquests 
mesos d’enorme i dramàtica crisi de salut que estem 

travessant, i enviar als seus 
familiars el nostre afecte i suport. 

D’altra banda, en aquest Informatiu 
es recullen les grans conclusions 
de la 26a edició de la Jornada dels 
Economistes, que, com cada any, 
s’ha organitzat amb èxit a les seus 
de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona. En aquesta ocasió, i 
com no podia ser d’una altra 
manera, la jornada s’ha centrat a 
abordar els efectes econòmics de 
la pandèmia i de quina manera ens 
en podrem sortir, apostant per la 
innovació, la tecnologia i la 
sostenibilitat com a vectors de 

l’economia post-COVID-19. Amb motiu de la Jornada 
també s’han distingit professionals de l’economia i de 
l’empresa amb diversos nomenaments i premis. Trobareu 
entrevistes d’allò més interessants amb tots ells.

Acabo aquest editorial reiterant l’immens agraïment que 
sento. Moltes gràcies a tots vosaltres per permetre’m 
treballar per i per al Col·legi. El polític, científic i inventor 
Benjamin Franklin va dir que una de les millors coses que li 
havia passat és poder treballar i dedicar la seva vida a una 
tasca que valgués la pena. Jo estic absolutament 
convençut que a mi em passarà el mateix, ja que treballar 
pel Col·legi realment ho mereix. n

En el meu primer editorial de l’Informatiu com a degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya vull començar agraint, 
en nom de tota la Junta de Govern, el suport i la confiança 
rebuts, especialment per part dels exdegans del Col·legi 
Oriol Amat i Anton Gasol, i del president del Consejo 
General de Economistas, Valentí Pich.

També vull agrair a les col·legiades i els col·legiats que  
han donat l’aval a la nostra candidatura, entre ells, 
economistes de gran prestigi, altres exdegans, membres 
de les Comissions del Col·legi i un nombrós grup de 
companys i companyes, que, amb el seu suport, ens han 
donat la moral necessària per consolidar la nostra proposta 
i poder afrontar el repte de dirigir el Col·legi els propers 
quatre anys.

En aquest Informatiu trobareu tota la informació referent  
al programa i la composició de la junta de govern que 
encapçalo juntament amb la vicedegana Àngels Fitó. 
Veureu que la nova junta de govern disposa de 
l’experiència necessària, ja que molts dels seus membres 
ja han format part de juntes anteriors i d’altres aporten nova 
sàvia i noves perspectives que són molt necessàries per 
transformar i fer evolucionar la governança del  
Col·legi. Tots i totes porten la motivació i les habilitats que 
calen per dur a terme un projecte de Col·legi compartit, 
obert i plural. 

D’altra banda, i com estableixen els estatuts del Col·legi, 
comptem amb uns consellers de gran prestigi, tant del món 
acadèmic com del món empresarial i professional, que 
complementen de manera molt 
notable les capacitats, les 
competències i el coneixement dels 
membres de la Junta.

Tot l’equip s’orienta a la missió de 
fer del Col·legi una organització 
millor: moderna, àgil, innovadora i 
que vol tenir una capacitat 
d’adaptació constant a l’entorn de 
la societat catalana i, en especial, 
de la seva economia i del món 
professional.

També volem fer un salt qualitatiu 
en el model d’organització del 
Col·legi per poder incrementar-ne 
l’eficàcia. Som conscients que això implica una 
transformació i canvis en els mecanismes interns. L’objectiu 
és convertir-lo en l’organització a què tots aspirem i que 
ens permeti continuar situant-la en una posició de 
rellevància dins de la societat catalana.
Ens correspon a la vicedegana i a mi mateix liderar aquest 
projecte de Col·legi, i ho fem amb una gran il·lusió, sabent 
que tenim al nostre costat i dins del Col·legi un capital 
humà compromès i preparat, que lidera el seu gerent 
Maurici Olivé. Aquest equip ens permet afrontar la nova 
etapa amb la tranquil·litat de saber que comptem amb 
persones que ens ajuden a emprendre i tirar endavant 
aquest projecte.

Carles Puig  
de Travy
Degà del Col·legi  
d’Economistes 
de Catalunya

Volem fer del Col·legi  
una organització millor: 

moderna, àgil, innovadora  
i amb una capacitat 

d’adaptació constant a 
l’entorn de la societat 

catalana i, en especial, de 
la seva economia i del món 
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responsable d’economia de RAC1; el Premi de reconeixement al 
despatx professional, atorgat a Martí Casanovas Lax, soci admi-
nistrador de Casanovas Assessors Fiscals SLP; el Premi de reco-
neixement a l’economista d’empresa de l’any, a Elisabet Vilalta 
Casals, directora general de Comertia; i finalitzant amb el nomena-
ment de Col·legiada d’Honor 2021 de la doctora Olga Pané Mena, 
gerent del Parc de Salut Mar, i de Col·legiat de Mèrit 2021, a Albert 
Carreras de Odriozola, director de l’Escola Superior de Comerç 
Internacional adscrita a la Universitat Pompeu Fabra i membre de 
la Barcelona Graduate School of Economics.

Ha estat, per a mi, un honor tornar a dirigir la Jornada d’enguany, i 
desitjo que la lectura dels articles següents us aporti una millor 
comprensió del que ha estat aquesta edició de la Jornada dels 
Economistes. n

a crisi que estem vivint provocada per la pandèmia 
del SRAS-CoV-2 ens va fer decidir el lema de la Jor-
nada dels Economistes 2021: “L’economia i la soci-
etat post-COVID-19”. El coronavirus ha estat el 
vector transversal que ha inspirat les sessions de la 

Jornada, en les quals s’han tractat els efectes econòmics de la 
pandèmia i de quina manera ens en podrem sortir.

Una conferència inaugural, a càrrec del professor de la 
Universitat de Harvard Pol Antràs, ens va fer entendre 
que la desglobalització no serà l’efecte directe de la 
crisi generada per la COVID, ja que no hi ha evidències 
empíriques que això passi i perquè la relocalització re-
sulta molt costosa per a les empreses, sinó perquè, 
probablement, aquesta crisi ens portarà a més globa-
lització i, sobretot, a més desigualtat, ja que molts dels 
que se’n sortiran ho faran amb una pèrdua significativa 
de renda. Caldrà anar amb compte amb els possibles 
efectes que tot això esdevingui en un augment del po-
pulisme, mal entès, en els efectes que pugui comportar en l’evolu-
ció de l’índex de Gini, que reflecteix l’evolució de les desigualtats, i 
en la possible caiguda de la progressivitat dels impostos que faci 
reduir les subvencions als més desafavorits i el manteniment 
d’unes xarxes de protecció social òptimes.

La COVID ha alterat molts dels equilibris previs, i a la Jornada s’han 
identificat i valorat si alguns dels canvis que s’han produït poden 
tenir caràcter estructural.

Tanmateix, l’aposta per la sostenibilitat ens ha d’aportar competi-
tivitat, creixement i benefici a les empreses, i ha de ser una oportu-
nitat per créixer, consolidar i guanyar nous mercats, guanyar efici-
ència gràcies a les noves tecnologies renovables i l’estalvi d’energia, 
retenint i atraient el talent, valorant la rellevància en la gestió del 
capital humà i permetent gestionar millor els riscos derivats del 
canvi climàtic.

La Jornada, que ha tornat a tenir un format dual, presencial-virtual, 
ha tingut un gran èxit de convocatòria, amb més de 1.300 perso-
nes connectades a l’acte inaugural; recordeu que a través de la 
pàgina web https://jornadaeconomistes.cat/ podeu tornar a veu-
re, en el nostre canal de YouTube, totes les sessions, i, alhora, 
disposar de les presentacions utilitzades pel ponents.

Amb motiu de la XXVI Jornada dels Economistes, a l’acte de lliura-
ment dels Premis dels Economistes 2021 es van atorgar, a més 
dels premis de reconeixement als millors currículums universitaris 
de les facultats d’economia i empresa de les universitats catalanes, 
els premis Joan Sardà Dexeus al millor llibre d’economia i empresa, 
atorgat al llibre The European Rescue of the Franco Regime, 1950-
1975, del professor Fernando Guirao, i a la millor trajectòria perso-
nal en la difusió de l’economia a Montse Martí Bel, periodista i 

L

Jornada i Premis  
dels Economistes 2021

La Jornada, que ha tornat 
a tenir un format dual, 
presencial-virtual, ha  
tingut un gran èxit de 
convocatòria, amb més de 
1.300 persones connectades  
a l’acte inaugural

Jaume Menéndez
Director de la 
Jornada dels  
Economistes 2021

Ponència 
Pol Antràs

Article  
Pol Antràs

https://youtu.be/IlEUASJValg
https://jornadaeconomistes.cat/pol-antras/
https://jornadaeconomistes.cat/
https://www.youtube.com/c/economistescat/videos
https://youtu.be/IlEUASJValg
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/Pol-Antras-ponencia.pdf
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/Pol-Antras-article-Deglobalization.pdf
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Amb el lema “L’economia i la soci-
etat post-COVID-19”, la Jorna-
da dels Economistes 2021 va 
tenir lloc el 5 de novembre a Bar-

celona i es va centrar a abordar els efectes 
econòmics de la pandèmia i de quina mane-
ra ens en podrem sortir.

A la inauguració hi van intervenir Pere Arago-
nès, president de la Generalitat de Catalu-
nya; Núria Marín, presidenta de la Diputació 
de Barcelona; Janet Sanz, tinenta d’Alcaldia 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajunta-
ment de Barcelona; Valentí Pich, president 
del Consejo General de Economistas, i Oriol 
Amat, degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC).

El degà del CEC, Oriol Amat, va començar 
el seu discurs amb un record per les perso-
nes afectades per la COVID-19. Oriol Amat 

va voler posar en relleu l’aposta del Col·legi 
per estar al costat dels professionals de 
l’economia i l’empresa amb “més de 270 
cursos i 6.000 alumnes l’any de l’Aula d’Eco-
nomia, els actes i conferències organitzats 
per les 29 comissions i grups de treball del 
Col·legi, així com les diverses publicacions 
del Col·legi, entre les quals destaca la Revis-
ta Econòmica de Catalunya, que s’edita des 
de l’any 1986 i que en el seu darrer número 
analitza, en  línia amb la Jornada dels Econo-
mistes, els efectes econòmics de la pandè-
mia i de quina manera ens en podrem sortir”. 

El president de la Generalitat de Catalunya, 
Pere Aragonès, va destacar que els pres-
supostos de la Generalitat per al 2022 seran 
“els més expansius dels darrers anys” gràci-
es al “salt qualitatiu en la capacitat d’inver-
sió” generat pels fons europeus. Uns comp-
tes “transformadors” que han de servir per a 
la recuperació i el progrés econòmic i social. 
“Catalunya, diversificada econòmicament, 
liderarà aquesta reindustrialització en clau 
verda i digital, i, per tant, la recuperació del 
lideratge industrial a escala europea”, va re-

marcar el cap de l’Executiu. “Estem en un 
moment transcendental, i això necessita 
passos endavant, perquè les decisions que 
prenguem aquest any i el que ve tindran im-
pacte en el país que viurem d’aquí a 10 i 20 
anys”, va assegurar el president en la seva 
intervenció. Amb aquest objectiu, “cal pren-
dre decisions amb la màxima ambició que 
ajudin a crear riquesa i a repartir oportuni-
tats”. “És la voluntat dels pressupostos i ha 
de ser la voluntat de les decisions de les ad-
ministracions públiques”, va reblar.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, 
Núria Marín, va subratllar que la disposició 
d’aquesta institució a col·laborar amb la res-
ta d’institucions catalanes, davant la crisi 
provocada per la COVID-19, és “total”. “Des 
del primer dia de la pandèmia vam estar al 
costat dels municipis i de la població per 
combatre’n els efectes, i ara estem bolcats a 
contribuir a la reactivació social i econòmica”, 
va afegir. Marín va emfatitzar que “estem en 
una etapa clau en què la proximitat i el liderat-
ge públic són determinants, com ho demos-
tra els vint-i-un projectes transformadors que 

Un miler de persones van seguir la 26a edició de la Jornada 
dels Economistes, que enguany va apostar per la innovació, 
la tecnologia i la sostenibilitat com a vectors de l’economia 
post-COVID-19

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

La jornada dels economistes a 
Barcelona analitza l’economia  
i la societat post COVID-19
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hem posat en marxa per desplegar polítiques 
transformadores que facin una societat més 
cohesionada i una economia més estable, 
més verda i més equitativa”. 

Finalment, la presidenta de la Diputació va 
voler agrair la proposta d’aquesta nova edi-
ció de la Jornada d’Economistes perquè 
“s’adreça a debatre les polítiques necessàri-
es en aquesta etapa clau” que, com va recor-
dar, ha d’anar en consonància amb els Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). “Els reptes de l’emergència climàtica 
són més urgents que mai i ens hem de recu-
perar de la sotragada econòmica de la pan-
dèmia en clau verda”, va cloure.

La tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, Janet Sanz, va afirmar que “som 
una nova generació que hem de fer un salt 
endavant cap al segle xxi”, i va afegir que “Bar-
celona lidera aquest salt amb un model urbà 
que dona resposta a la triple crisi, de salut, 
econòmica i ecològica”. Janet Sanz va afegir 
que “la conclusió de tota la feina feta durant 
un període tan complex com el de la CO-
VID-19 és que l’economia post-COVID-19 no 
pot ser una economia pre-COVID-19”. “Hem 
de construir una nova economia que no pot 
ignorar les conseqüències del model extrac-
tivista i especulador ens ha portat fins aquí i 
que ha de generar ocupació i riquesa per a 
tothom”, va defensar Sanz. La tinenta d’Alcal-
dia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona tam-
bé va apuntar que un dels grans reptes és 
“potenciar una indústria potent que entengui 
el canvi de model econòmic”.

El president del Consejo General de Econo-
mistas, Valentí Pich, va destacar quatre 
virtuts necessàries en un moment d’incer-
tesa com l’actual: “Coratge, fortalesa, tem-
prança i mesura”. Pich es va mostrar con-
vençut que “l’únic camí és anar cap a un 
creixement sostenible i inclusiu”, i en aquest 
sentit va afirmar que “els economistes hem 
d’ajudar els administradors d’allò públic 
perquè retoquin tot el que hagin de tocar 
per aconseguir una societat més rica i pròs-
pera”. “Perquè si no es crea no es pot re-
partir”, va reblar. D’altra banda, el president 
del Consejo General de Economistas va 
demanar “rebaixar les tensions institucio-
nals per centrar-nos en un creixement in-
clusiu, sostenible i competitiu”. 

La Jornada dels Economistes 2021 va comp-
tar amb la conferència inaugural Desglobalit-
zació? a càrrec de Pol Antràs, professor 

d’Economia a la Universitat de Harvard i es-
pecialista en comerç internacional. Antràs va 
fer un repàs d’algunes tendències recents en 
l’economia mundial i va destacar que “hi ha 
molt poca evidència que realment l’economia 
mundial s’estigui desglobalitzant en l’àmbit 
agregat ni que hi hagi una renacionalització de 
les cadenes de valor global, sinó que és més 
un alentiment en la globalització”. 

Pol Antràs va afegir que “era inevitable que el 
nivell de globalització tan elevat i excepcional 
dels anys vuitanta, noranta i 2000 s’alentís 
perquè no era sostenible”. El professor 
d’Economia a la Universitat de Harvard va 
assegurar que “no és provable que els desen-
volupaments tecnològics o la COVID-19 per 
se ens portin a una era de desglobalització”, i 
va afirmar que “és probable que el principal 
desafiament per al futur de la globalització 
sigui de naturalesa institucional i política”. 

Pol Antràs va admetre, però, tres senyals 
que apunten a un augment preocupant del 
proteccionisme: “El fet que l’agenda de li-

beralització multilateral de l’OMC es trobi 
en un punt mort, que el procés de liberalit-
zació regional també s’hagi estancat i mos-
tri signes de retrocés, o la recent guerra 
comercial entre els Estats Units i la Xina”. 
Antràs va afegir que “el sentiment antiglo-
balització ha anat en augment els darrers 
anys en gran part per culpa de la desigualtat 
en el repartiment dels beneficis de la globa-
lització”, va admetre que “seguirem veient 
creixement en la desigualtat induïda pel co-
merç mundial” i es va mostrar escèptic da-
vant la possibilitat que els sistemes de re-
distribució compensin millor els perdedors 
de la globalització. Finalment, va destacar 
que “la nova realitat en què el treball virtual 
pot seguir present i fer augmentar les cade-
nes de valor global pot ser positiu per Cata-
lunya a l’hora d’atraure talent que contribu-
eixi a l’economia catalana”.

La jornada també va comptar amb 14 sessi-
ons professionals i estratègiques amb 64 
ponents, en què es van debatre temes com 
cap on va l’economia catalana des dels 
punts de vista de ciutat, comerç, cultura, 
turisme i esport i les seves tendències cap a 
la sostenibilitat econòmica (social i solidària), 
l’excel·lència científica i la competitivitat, així 
com qüestions de màxima actualitat, com 
una aproximació holística sobre l’ampliació 
de l’Aeroport de Barcelona o l’aplicació dels 
fons Next Generation a Catalunya. Des de 
l’àmbit més estrictament professional es va 
parlar de la incidència de l’avantprojecte de 
la Llei de reforma de la Llei Concursal en ma-
tèria de segona oportunitat en el procedi-
ment especial de les microempreses o del 
paper de l’auditor de comptes davant els 
fons europeus. n

El professor d’Economia 
a la Universitat de 

Harvard Pol Antràs 
va destacar que hi ha 

molt poca evidència que 
realment l’economia 

mundial s’estigui 
desglobalitzant
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En el marc de la 26a Jornada dels Economistes celebrada el 5 
de novembre passat, es van organitzar en format híbrid un total 
de 14 sessions de treball relacionades amb aquest tema central

SESSIÓ 1

On és i cap on va 
l’economia catalana?
President: Santiago Garcia-Milà Lloveras, 
economista i sotsdirector general 
d’Innovació i Estratègia de Negoci del Port 
de Barcelona.
Introductor: Jordi Angusto Zambrano, 
economista.
Ponents: Marta Curto Grau, 
directora general d’Anàlisi i 
Prospectiva Econòmica de la 
Generalitat de Catalunya; 
Oriol Carreras Baquer, doctor en 
Economia per la London School 
of Economics i CaixaBank 
Research.
Organitza: Comissió d’Economia Catalana.

L’objecte d’aquesta sessió era esbrinar 
l’impacte de la COVID sobre l’economia 
catalana. Més concretament, si s’havien 
produït canvis estructurals més enllà dels 
conjunturals. Els dos ponents, Marta Cur-
to i Oriol Carreras, van coincidir en la 
manca de perspectiva temporal per con-
cretar canvis estructurals importants; a tall 
d’exemple, un dels canvis anticipats, com 
ara la relocalització d’activitats, requereix 
inversió i temps per fer-la operativa.

En tot cas, Oriol Carreras va fer una síntesi 
de l’evolució econòmica global, destacant 

la recuperació en forma de “V”, tal com 
s’havia anticipat —caiguda del PIB mundial 
un 3,1%, el 2020, i repunt de fins al 5,9% el 
2021, amb la Xina com a motor principal— 
i com aquesta recuperació, amb una de-
manda per davant de l’oferta, estava do-
nant lloc arreu a un repunt de la inflació.

Marta Curto va fer una breu anàlisi de la si-
tuació de l’economia catalana quan va arri-
bar la pandèmia, l’impacte econòmic que 
va suposar, com ens n’estem sortint, i, per 
últim, quins són els riscos, els reptes i les 
incerteses que s’entreveuen a l’horitzó. Se-
gons Curto, la pandèmia va arribar quan 
Catalunya havia recuperat els nivells de PIB 
previs a la crisi financera mundial, però en-
cara en quedaven cicatrius. La crisi sanità-
ria va portar a una contracció del PIB català 
del -11,5% el 2020 (-6,6% a la zona euro), 

concentrada especialment en el segon tri-
mestre del 2020. A més, la caiguda del co-
merç, el transport i l’hoteleria explica un 
50,6% de la contracció del 2020.
 
La millora epidemiològica i la retirada de 
restriccions des de la primavera impulsen 
l’economia el segon i tercer trimestre. Des-
prés del fort creixement del segon trimes-
tre, les taxes de variació del PIB tornen a 

L’economia  
i la societat  
post-COVID-19

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 2 1
Sessions de Treball

Ponència 
Marta  
Curto

Ponència 
Oriol  

Carreras

https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-1-1/marta-curto/
https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-1-1/oriol-carreras/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ4ofVkVKOwhjbYh8elkd7tO8Aiw6eXKQ
https://youtu.be/QYu3FPH4MnM
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/1-1-Marta-Curto.pdf
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/1-1-Oriol-Carreras.pdf
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nivells més normals al tercer trimestre d’en-
guany i la recuperació és més generalitzada 
que en mesos anteriors. Els serveis prenen 
el relleu a la indústria com el sector que ge-
nera més creixement el tercer trimestre. Pel 
que fa a la indústria, s’alerta dels riscos 
(compartits amb l’entorn) que afronta el 
sector, com els colls d’ampolla i l’encari-
ment de l’energia.

Curto també ha volgut ressaltar el bon 
comportament del sector exterior (per 
exemple, les exportacions de béns creixen 
un 25,7% interanual de gener a agost i ja 
superen, en valors corrents, la xifra expor-
tada el mateix període de 2019). Tanmateix, 
tot i la bona evolució del mercat laboral, 
Curto remarca elements negatius com el 
repunt de la taxa de temporalitat i l’atur ju-
venil, que continua en valors molt elevats.

Un dels reptes que s’assenyala per als pro-
pers anys és fer compatible un fort creixe-
ment del PIB amb un augment del benestar i 
el progrés social o, en altres paraules, amb 
una reducció de la desigualtat i la pobresa i la 
cura del medi ambient. En aquest sentit, Cur-
to ha remarcat que l’objectiu final no és tornar 
als nivells de PIB prepandèmia sinó assolir un 
creixement més sostingut i sostenible.

SESSIÓ 2

Ciutat i comerç
President: Josep Martínez Vila, economista 
i conseller delegat de SABA Infraestructures
Introductora: Núria Beltran Centelles, 
economista, membre de la Comissió de 
Retail del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i exdirectora de l’Escola Superior 
de Comerç i Distribució ESCODI, centre 
adscrit a la UB.
Ponents: Gabriel Jené Llabrés,  
economista, empresari, president  
de l’Associació Barcelona Oberta,  
membre de la Comissió de Retail  
del Col·legi d’Economistes de  
Catalunya i responsable del capítol  
de retail de “Catalunya 2022” de la 
Generalitat de Catalunya.
Ignasi Ragàs Prat, economista,  
membre de la Comissió d’Economia 
Territorial i Urbana del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya i  
consultor en temes de desenvolupament 
econòmic, transport i estratègies de territori.
Organitza: Comissió de Retail i Comissió 
d’Economia Territorial i Urbana.

Cal visió global per a la comprensió dels 
fenòmens complexos que afecten el fu-
tur del comerç.

Sostenibilitat i creixement 
del comerç electrònic
El comerç té un paper clau en l’estructura 
econòmica de la ciutat. Les ciutats matei-
xes van néixer com a centre de comerç. Per 
altra banda, i segons dades de la CEOE, 
cada euro gastat en el comerç local té un 
efecte multiplicador de 2,35 sobre la nostra 
economia.

Arran de la pandèmia hem pogut veure com 
canvien els carrers amb el comerç tancat, i 
també hem assistit a canvis importants en la 
polarització de la riquesa, en els hàbits del 
consumidor i en les formes d’aprovisiona-
ment i mobilitat.

L’e-commerce ha enregistrat creixements 
rellevants i ha augmentat la congestió viària i 
les emissions. L’impacte de la DUM (distribu-
ció urbana de mercaderies) en ciutats com 
Barcelona o Madrid representa un 40% de les 
emissions i el 20% de la congestió.

El problema de la sostenibilitat no és tant el 
comerç electrònic en si, sinó l’atomització de 
les entregues. La logística atomitzada no és 
compatible amb les fórmules de gestió de l’es-
pai públic de càrrega i descàrrega ni amb la 
generació de llocs de treball de qualitat. En 
aquest escenari es va parlar dels aparcaments 
com a contenidors o hubs de serveis de mobi-
litat de persones i també de mercaderies, que 
poden ser un aliat per al comerç de proximitat.

Manca de visió global en les decisions 
públiques per tendir a l’Agenda 2030
S’observa que les polítiques públiques fan un 
tractament superficial dels temes que afecten 

la logística urbana i que hi ha manca de trans-
versalitat i coneixement global en la presa de 
decisions.

Alhora, coincidint amb la pandèmia, diverses 
administracions locals han pres decisions de 
restricció de la mobilitat per tendir als objec-
tius de l’Agenda 2030, però sense tenir en 
compte que aquestes normatives, a més del 
desplaçament de persones, afecten la logís-
tica urbana i els operadors econòmics com el 
comerç i la restauració. 

Per altra banda, en ciutats com Barcelona, 
la dificultat d’accés al centre en transport 
privat afavoreix que els visitants provinents 
d’altres municipis optin per centres comer-
cials de la perifèria en lloc de pel centre de la 
ciutat (que també s’ha vist perjudicat per la 
baixada del turisme internacional arran de la 
pandèmia).

Conclusions i propostes
Es fa necessari que les administracions regu-
lin les externalitats negatives de la DUM i 
adaptin la gestió i l’ús de l’espai públic als re-
queriments de la nova realitat, tot garantint 
una logística urbana sostenible. 

Es considera que una taxa també podria con-
tribuir a l’autoregulació de la logística atomit-
zada de lliurament a domicili, però cal pensar 
bé qui ha de ser el subjecte passiu de la taxa, 
per prevenir efectes perversos en qui n’assu-
mirà el cost real (el consumidor que pren la 
decisió o el transportista intermediari entre qui 
ven i qui compra), ja que el realment important 
és que es pugui afavorir la distribució 100% 
sostenible des del punt de vista social, ambi-
ental i econòmic.

Cal, per tant, més cooperació i transversalitat 
per superar tots aquests reptes, i a això hi 

Ponència 
Gabriel  
Jené

Ponència 
Ignasi  
Ragàs

https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-1-2/ignasi-regas/
https://youtu.be/pWSCgfyX0tI
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/1-2-Gabriel-Jene.pdf
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/1-2-Ignasi-Ragas.pdf


I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  • 1 1

Economistes fou creada l’any 1995 quan era 
degà un fiscalista, en Valentí Pich, actual-
ment president del Consejo General de Eco-
nomistas de España.

Pel que fa a la ponència, va destacar la de-
sitjada millora de la gestió tributària, tan de-
mandada pels professionals de l’assessoria 
fiscal, i que cal aconseguir un sistema tribu-
tari més senzill i sobretot garantint més se-
guretat jurídica.

En el seu torn, Gonzalo García de Castro, 
des del seu càrrec com a cap del departa-
ment de Gestió Tributària i gran coneixedor 
del que succeeix en el nostre sector, ja que, 
no en va, ha exercit com a inspector, cap de 
Gestió i delegat de l’AEAT a Catalunya, va 
destacar l’esforç de l’Administració que 
avança cap un context bàsic de relació col-
laborativa i, a partir d’això, s’ha redactat 
aquest Código de Buenas Prácticas Tributa-
rias basat sobretot en la confiança mútua 
entre Administració i intermediaris fiscals, i 
orientat a l’establiment de canals de comu-
nicació més àgils amb els col·lectius de pro-
fessionals tributaris, gràcies a la millora de 
l’entorn digital de l’Agència Tributària i dels 
serveis oferts als col·lectius implicats, que, 
sens dubte, redundarà en un millor control 
tributari i una reducció de la conflictivitat.

En aquest sentit, destacà per part de l’AEAT 
principis com la voluntarietat, la bilateralitat, la 
transparència i confiança, o la col·laboració; i 
per part dels col·lectius professionals, com-
promisos com disposar d’un codi deontolò-
gic per a l’activitat d’assessoria fiscal d’adhe-
sió voluntària, fomentar les relacions dels 
professionals amb l’Agència Tributària en 
format electrònic, proporcionar als col·legiats 
una formació permanent i actualització de 
coneixements, establir estàndards de quali-
tat dels serveis prestats pels col·legiats, etc.

contribuiria el fet que es posi el comerç en el 
centre de les decisions municipals.

Així mateix, es reclama eficàcia i celeritat en 
l’execució dels fons NEXT Generation, per tal 
d’ajudar a la transformació del sector de co-
merç en un àmbit de plena col·laboració pu-
blicoprivada. 

SESSIÓ 3

Economistes  
assessors fiscals i 
l’AEAT: millores  
en la gestió i bones 
pràctiques
President: Tomàs Font Zapater, director 
general de Wolters Kluwer Tax and 
Accounting España.
Introductor: Josep Maria Coma 
Martorell, economista i membre de la 
Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Ponent: Gonzalo García de Castro, 
director del departament de gestió 
tributària de l’AEAT.
Organitza: Comissió d’Assessors Fiscals.

Tomàs Font, director general de Wolters 
Kluwer i president d’aquesta taula, va obrir la 
sessió amb la presentació dels ponents i expli-
cant el paper compartit que tenen els professi-
onals de l’assessoria fiscal, l’Agència Tributària 
i ells mateixos com a aportadors d’eines facili-
tadores per a una millor gestió tributària.

En la introducció, Josep Maria Coma va fer 
esment de l’important pes que té des de 
sempre la Comissió de Fiscalistes en el Col-
legi, recordant que aquesta Jornada dels 

El Código de Buenas Prácticas Tributarias es 
basa en la lliure adhesió de cada associació i 
col·legi professional tributari que, voluntària-
ment, assumeixin els principis, compromisos 
i recomanacions que contingui. I per això es 
potenciarà la relació cooperativa i es fomen-
tarà la implantació del codi de bones pràcti-
ques tributàries, que haurà d’implicar neces-
sàriament una millora en les relacions de 
l’Administració amb el col·lectiu d’economis-
tes, dedicats a l’àmbit fiscal.

SESSIÓ 4

Joves: formació,  
feina i futur
Introductor: Toni Bartolí Sala, 
economista i president de la Comissió de 
Joves Economistes del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Ponents: Àngels Fitó Bertrán, economista 
i vicerectora de Competitivitat i 
Ocupabilitat de la UOC;  
Albert Cañigueral Bagó, director  
general de Dades Obertes de la 
Generalitat de Catalunya; Lluc  
Pejó Climent, director de l’Escola  
de l’Aigua d’Agbar.
Organitzen: Comissió  
d’Economistes Docents i  
Investigadors, Comissió de Joves 
Economistes i Comissió d’Economia de la 
Igualtat i Diversitat.

La sessió va comptar com a ponents amb la 
presència d’Albert Cañigueral, director de 
Dades Obertes, Transparència i Col·laboració 
de la Generalitat de Catalunya i autor del llibre 
El treball ja no és el que era; Àngels Fitó Ber-
tran, actual vicedegana del Col·legi d’Econo-
mistes, doctora en Economia i Empresa per la 
UB i vicerectora de Competitivitat i Ocupabili-
tat de la UOC, i Lluc Pejó Climent, director 
de Talent d’Agbar així com director de l’Esco-
la de l’Aigua.

Va ser una sessió molt enfocada a la societat 
post-COVID i l’impacte que tindrà en els jo-
ves a l’hora de formar-se o trobar feina en la 
situació actual, que podríem definir amb 
l’acrònim VUCA (volàtil, incerta, complexa i 
ambigua) amb aspectes que tindran un pa-
per clau en els propers anys, com són la di-
gitalització i robotització del treball, el canvi 
climàtic, la migració forçosa, la desigualtat, 
la precarització laboral, les criptomonedes i 
el sistema blockchain, les fake news o la ma-
teixa pandèmia, entre d’altres-

Ponència 
Albert 

Cañigueral

Ponència 
Lluc  
Pejó

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/colaborar-agencia-tributaria/relacion-cooperativa/foro-grandes-empresas/codigo-buenas-practicas-tributarias.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/colaborar-agencia-tributaria/relacion-cooperativa/foro-grandes-empresas/codigo-buenas-practicas-tributarias.html
https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-1-3/gonzalo-garcia-de-castro/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/colaborar-agencia-tributaria/relacion-cooperativa/foro-grandes-empresas/codigo-buenas-practicas-tributarias.html
https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-1-4/angels-fito-bertran/
https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-1-4/albert-canigueral/
https://youtu.be/8IXbfNaoOq8
https://youtu.be/JyqIpb7uDUA
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/1-4-Albert-Canigueral.pdf
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/1-4-LLuc-Pejo.pdf
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Aquesta taula rodona tenia com a objectiu 
compartir visions, i endegà un diàleg entre 
els diferents actors del sistema d’innovació i 
transferència científica i tecnològica: els em-
presaris, representats per Mónica Roca, 
presidenta de la Cambra de Comerç de Bar-
celona; els centres tecnològics i de recerca, 
representats per Xavier López, director 
d’EURECAT, i Lluís Rovira, director d’iCER-
CA, i, per últim, Carlos Abellán, cofunda-
dor i conseller delegat de Quside, una em-
presa tecnològica nascuda d’un spin-off 
d’un centre de recerca, l’ICFO.

Un cop fetes les presentacions i exposades 
les diverses visions i angles respecte a la 
inversió en recerca, quins són i com estan 
funcionant els mecanismes de transferèn-
cia de la ciència i la tecnologia cap a las 
empreses, es van plantejar les següents 
preguntes:
• Quines són les prioritats en l’ecosistema 
Transferència Tecnològica (d’ara endavant, 
TT)? 
• Què es pot fer a curt termini per millorar la 
TT a Catalunya?
• Què s’hauria de fer a mitjà i llarg termini 
perquè Catalunya excel·leixi en TT? 
• Com pot afectar una bona TT a la compe-
titivitat d’un país?

No hi ha bona transferència tecnològica si 
no hi ha una bona implicació del teixit em-
presarial. Perquè la ciència es transfereixi 
cap al mercat són necessàries empreses 
innovadores disposades a assumir els ris-
cos. Però empreses, universitats, adminis-
tracions públiques i inversors procuren pels 
seus propis interessos, i, si no hi ha una 
certa orquestració dels incentius, resulta 
molt complex que aquests s’alineïn. 

En aquesta sessió els ponents es van centrar 
a debatre sobretot un punt clau del sistema, 

Albert Cañigueral va destacar, durant la seva 
intervenció, el canvi de model laboral sofert, 
on hem passat d’una feina per a tota la vida a 
la tendència de diverses feines al llarg de la 
vida, inclús el fet d’arribar a tenir diverses fei-
nes alhora. La necessitat d’un canvi de para-
digma que redefineixi la feina, la força laboral i 
també l’espai laboral.

Àngels Fitó va voler remarcar la necessitat que 
tenen els joves de saber adaptar-se constant-
ment a les noves tecnologies que vagin apa-
reixent al llarg de la nostra vida laboral, així com 
saber implementar a la feina aquests coneixe-
ments i les eines al nostre abast.

En darrer lloc, la intervenció de Lluc Pejó va 
anar enfocada a la importància de poder in-
vertir la piràmide de població activa, així com 
implementar el sistema de formació continu-
ada i dual, un sistema de formació que fa anys 
que implementen als treballadors d’Agbar, 
d’on ell lidera l’Escola de Formació.

Va ser una sessió molt interessant i enfocada 
al canvi de model laboral, a saber adaptar-nos 
a les noves necessitats de treball, a aprendre 
a usar les eines noves que ens facilita la tecno-
logia, així com la importància de la formació 

paral·lelament al desenvolupament de la nos-
tra carrera professional.

SESSIÓ 5

Excel·lència científica, 
transferència i 
competitivitat
Introductor: Julià Manzanas Mondejar, 
economista i president de la Comissió 
d’Economia del Coneixement i Innovació 
del Col·legi.
Ponents: Mònica Roca i Aparici, 
presidenta de la Cambra de Comerç de 
Barcelona i directora general d’IsardSAT; 
Xavier López Lujan, economista i director 
d’EUROCAT (Centre Tecnològic de 
Catalunya); Lluís Rovira i Pato, director 
d’ICERCA (Centres de Recerca de 
Catalunya). Generalitat de Catalunya, i 
Carlos Abellán Sánchez, cofundador i 
conseller delegat de Quside.
Organitza: Comissió d’Economia del 
Coneixement i Innovació.

Àngels Fitó va remarcar 
la necessitat dels joves 

de saber adaptar-se a les 
noves tecnologies que 
vagin apareixent, així 

com saber implementar 
coneixements i eines  

al nostre abast

https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-1-5/xavier-lopez/
https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-1-5/lluis-rovira-i-pato/
https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-1-5/carlos-abellan/
https://youtu.be/POVBqduF2dQ
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De la mateixa manera, els incentius fiscals 
han d’arribar a les petites i mitjanes empre-
ses. Tothom coincideix que la iniciativa de 
doctorats industrials és molt bona, però 
potser no tothom la coneix ni se’n treu prou 
profit.

D’altra banda, s’han d’eliminar comparti-
ments estancs des del punt de vista de l’Ad-
ministració i ajudar que les pimes siguin en-
cara més intensives en coneixement.

la transferència tecnològica i com aquesta 
impacta en la nostra competitivitat. Catalu-
nya excel·leix en els rànquings científics i de 
recerca, hem construït unes xarxes de cen-
tres de recerca i centres tecnològics de pri-
mer nivell, que juguen cada dia a la lliga dels 
millors centres d’àmbit mundial. Tot i així, la 
transferència cap al mercat a través de les 
empreses radicades a Catalunya és perce-
buda com a ineficient.

Sabem que el grau d’innovació i transferèn-
cia tecnològica d’una economia és molt 
important per mantenir i millorar la compe-
titivitat de les empreses en una economia 
global basada en el coneixement com a 
actiu més rellevant.

Hi ha consens en què, per tenir èxit, els 
diversos actors han de dialogar més i tre-
ballar plegats, s’ha de tenir paciència i mi-
llorar els incentius a la transferència per a 
aquelles persones que han triat fer recer-
ca, la carrera dels científics s’ha d’incenti-
var cap a la col·laboració amb les empre-
ses i viceversa. 

S’han de crear avantatges competitius per-
què la ciència i la tecnologia es transfereixin 
cap a les empreses, això és una tasca de 
tots, per tant, un fons publicoprivat que ali-
menti i motivi a actuar podria ser interessant 
per ajudar a fer girar la roda.

Si hem de treballar plegats, hem de tenir 
incentius a la interacció entre els agents del 
sistema i dotar de més recursos algunes 
fases estratègiques de la cadena de valor, 
com les proves de concepte, les maquetes, 
els prototips...

Cal invertir en propietat intel·lectual i pa-
tents de manera molt més significativa, i 
això passa per sensibilitzar els diversos ac-
tors de l’ecosistema de recerca, desenvo-
lupament, innovació i transferència.

Així doncs, si som capaços de millorar els 
processos clau de la transferència tecnolò-
gica, serem capaços de millorar la compe-
titivitat de les empreses catalanes i, com a 
conseqüència, millorar la competitivitat de 
la nostra economia.

Catalunya excel·leix en 
els rànquings científics i 
de recerca, hem construït 
unes xarxes de centres de 

recerca i tecnològics de 
primer nivell, que juguen 
cada dia en la lliga dels 

millors del món

https://mirave.es/
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Espanya rebrà 140,000 milions d’euros en 
sis anys (72.000 milions de subvencions no 
reemborsables i 68.000 en concepte de crè-
dits), més de l’11% del seu PIB, en aquest 
exercici 2021 ja s’espera rebre els primers 
19.000 milions.

El pla espanyol es basa en quatre pilars fo-
namentals: transició ecològica, transfor-
mació digital, cohesió social i territorial, i 
igualtat de gènere. Aquests fons represen-
ten una oportunitat per rellançar el nostre 
sistema productiu. No només se subvenci-
onaran grans projectes, també es contem-
plen partides importants destinades a les 
pimes. Els fons es canalitzaran a través del 
Govern, comunitats autònomes i entitats 
locals, també pels organismes i entitats vin-
culats a les diferents administracions públi-
ques. Ja s’estan publicant convocatòries 
d’ajudes, així que és important que les em-
preses reflexionin sobre les necessitats 
d’inversió a curt i mitjà termini, i elaborin 
projectes que puguin tenir encaix en alguns 
dels programes subvencionables.

Catalunya pot rebre un total d’aproximada-
ment 3.000 milions d’euros del NGEU entre 
el 2021 i el 2026. Catalunya rebrà 1.023 mili-
ons d’euros provinents dels recursos React-

SESSIÓ 6

El paper de l’auditor 
de comptes davant 
dels fons europeus
President: Carlos Puig de Travy, 
economista, conseller de la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i president del REA.
Introductor: Emilio Álvarez Pérez-Bedia, 
economista, membre de la Junta de Govern 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
president de la Comissió d’Auditors de 
Comptes| REA Catalunya i soci d’Auditoria 
de Crowe Spain.
Ponents: Mariona Sanz Ausás, 
directora general de Fons Europeus 
de la Generalitat de Catalunya; 
Antonio Muñoz Juncosa, 
interventor de l’Ajuntament de 
Barcelona, i Omar Garzesi, MBA 
interuniversitari “Les Heures” 
Fundació Bosch i Gimpera i 
soci de l’Àrea d’Ajuts i Incentius 
de Crowe Spain.
Organitza: Comissió d’Auditors 
de Comptes | REA Catalunya.

El juliol del 2020, el Consell Europeu va aprovar 
el programa Next Generation EU amb una mo-
bilització de recursos de 750.000 milions d’eu-
ros (390.000 en ajudes no reemborsables i 
360.000 en crèdits). Addicionalment, s’han 
aprovat els fons del Marc Financer Plurianual 
2021-2027 per import de 1,074 bilions d’eu-
ros. Aquestes quantitats no tenen precedents 
en el si de la UE. Aquests fons es basen en tres 
pilars fonamentals: ajudar els estats membres 
a recuperar-se, rellançar l’economia i donar 
suport a la inversió privada; aprendre de l’ex-
periència de la crisi per pal·liar els efectes que 
poguessin tenir altres futures crisis.

EU, corresponents al fons de recuperació 
Next Generation, fins a l’any 2023. El progra-
ma, que ja compta amb el vistiplau de la Co-
missió Europea, tindrà com a objectiu afavorir 
la reparació de la crisi en el context de la pan-
dèmia de la COVID-19 i preparar una recupe-
ració verda, digital i resilient de l’economia, 
segons ha informat Mariona Sant. A més 
d’aquests recursos, el país també percebrà 
683 milions d’euros del Fons Social Europeu 
(FSE). D’aquesta manera, el Govern podrà 
desplegar actuacions per a una inversió total 
de 1.706 milions durant els tres propers anys.

La Generalitat repartirà els recursos al vol-
tant de quatre línies estratègiques. Les més 
destacades seran les inversions en infraes-
tructures que presten serveis bàsics als ciu-
tadans, amb una assignació de 426,8 mili-
ons d’euros. També hi haurà inversions 
destinades a la compra i millora de produc-
tes i serveis per a la salut (305,6 milions d’eu-
ros), de suport a les inversions que contribu-
eixin una economia més digital (200 milions 
d’euros) i a aquelles iniciatives centrades en 
la transició cap a una economia verda (75 
milions d’euros). La resta (16 milions d’eu-
ros) serà per a les tasques d’assistència tèc-
nica dels fons.

Per als auditors i economistes, aquests fons 
representen una oportunitat per ajudar i asses-
sorar les empreses en la gestió d’aquests: iden-
tificació d’inversions subvencionables, redac-
ció de projectes i auditoria de compliment.

 

SESSIÓ 7

Aplicació dels fons 
Next Generation a 
Catalunya
President: Oriol Aspachs Bracons, director 
d’Economia Espanyola de CaixaBank.
Introductor: Guillem López Casasnovas, 
economista, col·legiat de Mèrit, catedràtic 
de la UPF i director de la Revista Econòmi-
ca de Catalunya del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya.
Ponents: Matilde Villarroya Martínez, 
secretària d’Afers Econòmics i Fons 
Europeus de la Generalitat de Catalunya, i 
Andreu Mas-Colell, economista, col·legiat 
de Mèrit i catedràtic de la UPF.
Organitza: Revista Econòmica de 
Catalunya.
Oriol Aspachs va introduir aquesta sessió i 
va assenyalar la importància del “temps i 

Ponència 
Antonio 
Muñoz
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Els Fons Next Generation 
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contemplen importants 
partides per a les pimes
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moment de joc” que els projectes Next Ge-
neration suposen per al futur de l’economia 
catalana. No s’hi valen reticències, ja que 
l’impacte del que tenim davant és avui un 
partit decisiu per superar totes les possibili-
tats de què potser mai més no disposarem 
des d’un punt de vista de país.

Guillem López va afegir la idea que “no po-
dem no jugar el partit”, tot i els dubtes de 
com es desenvoluparà i “qui i com l’arbitra-
rà”. No hem de perdre els punts “per manca 
de compareixença”, per mor d’allò que 
“guanyaran els de sempre”. Per poder pro-
testar i reclamar —si és el cas— davant dels 
ulls de tercers “s’hi ha de ser”, i amb un bon 
equip de projectes. 

Andreu Mas va fer la seva alineació par-
ticular sobre la base del talent que coneix 
els projectes que s’han mogut des de Ca-
talunya (molts d’ells, amb el seu coac-
hing). Va dibuixar la pissarra de com 
s’hauria de jugar i va destacar que aques-
ta és una competició que s’espera que 
ens pugui portar a la Champions League 
de les millors economies europees. Per 
això no es tracta de fitxar jugadors fora, 
sinó de promoure la cantera; fer créixer 

SESSIÓ 8

Comerç electrònic  
i sostenibilitat
Introductor: Salvador Alemany i Mas, 
economista, col·legiat de Mèrit, president 
de la Comissió d’Economistes d’Empresa 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
president de Saba Infraestructures, SA i 
president de l’Institut Cerdà.
Ponents: Oriol Montanyà Vilalta, 
sociòleg i director de l’Observatori  
de la Sostenibilitat de Barcelona  
School of Management (UPF), i  
Pere Roca Molinas, diplomat en  
Operacions i Logística (ESADE)  
conseller delegat de Geever, SA i  
director general de Districenter, SA.
Organitzen: Comissió d’Economistes 
d’Empresa i Comissió de Retail.

En la presentació, Salvador Alemany va 
justificar la sessió destacant l’excepcional 
importància adquirida pel comerç electrònic 
en els darrers anys i, de manera especial, el 
creixement excepcional durant el confina-
ment derivat de la pandèmia amb la capta-
ció, i en molts casos fidelització, d’un gran 
nombre de consumidors a tot el món. Va 
informar que la sessió s’ha estructurat en 
dues ponències. La primera es refereix al 
diagnòstic sobre la sostenibilitat del feno-
men, i la segona, a les solucions orientades 
a fer-lo sostenible.

La ponència a càrrec del professor Oriol 
Muntanyà, director de l’Observatori de la 
Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra, 
centrada en el diagnòstic de la situació i l’evo-
lució d’un e-commerce que creix a doble dígit 
des de fa gairebé una dècada, queda 
sintetitzada en les següents idees clau:

jugadors, recuperant alguns que encara 
avui juguen fora del país, i no importar el 
que ens vingui de fora: “Fer el cotxe elèc-
tric i no posar els endolls”, va dir. 

La secretària general, Matilde Villaroya, 
política, però també amb currículum uni-
versitari, acceptà el rol del govern de pre-
parador del múscul dels jugadors i vehi-
culador dels projectes, fent arribar als 
caus on es couran les decisions. I reco-
nèixer que cal fer-ho amb la força del pes 
electoral del catalanisme possibilista al 
Parlament espanyol, tot acceptant certa 
malfiança en els “àrbitres, la Federació i 
els gestors del VAR”; fins i tot sospitant 
que el terreny de joc no el veu avui prou 
equilibrat.

Després d’un parell de preguntes adients 
de Francesc Xavier Mena, des de la 
distància de la connexió telemàtica, Gui-
llem López va resumir la sessió, segons 
ell, “de les 4 T”: projectes de transforma-
ció, transversals i tractors del territori. I va 
concloure fent broma i dient que, amb 
una Next Generation de jugadors (empre-
ses), hem de recuperar un club que no 
passa pels seus millors moments.

Ponència 
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Ponència 
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• El creixement del comerç electrònic 
implica reptes de sostenibilitat a tres nivells: 
econòmic, social i mediambiental.
• Perseguir la sostenibilitat econòmica im-
plica dissenyar processos d’entrega molt 
eficients, ja que el tram de l’última milla pot 
suposar un 40% del cost total del reparti-
ment, posant en risc la rendibilitat de les 
operacions.
• La sostenibilitat social té a veure amb la 
millora en dos àmbits: reduir l’impacte so-
bre la mobilitat urbana i la política de con-
tractació laboral dels repartidors.
• El gran repte de la sostenibilitat mediam-
biental passa per minimitzar els efectes del 
transport en la qualitat de l’aire, especial-
ment pel que fa a les emissions de CO2 i el 
monòxid de nitrogen (NO).
• Per avançar cap a un model de comerç 
electrònic més sostenible cal l’acció coor-
dinada en tres dimensions clau: la logística 
(una operativa òptima), la tècnica (vehicles 
menys contaminants) i la urbanística (infra-
estructures i normes adequades).

El conseller delegat de Geever, Pere Roca, 
va presentar el model disruptiu que dona 
resposta als tres reptes de sostenibilitat in-
dicats en el diagnòstic, a partir dels se-
güents factors:
• Actuar com a operador neutre al servei 
dels grans distribuïdors i operadors logís-
tics. Economies d’escala per volum.
• Lliuraments a consumidors i petits comer-
ços.

• Especialització en l’última milla de cada 
ciutat.
• Contractació en plantilla dels repartidors.
• Tecnologia d’avantguarda per a la classi-
ficació de la paqueteria en naus fora de la 
ciutat, l’agrupació i el seguiment de cada 
paquet en tot el procés del repartiment.
• Entrada nocturna a la ciutat en vehicles 
elèctrics i silenciosos fins als micro-hubs 
pròxims al destinatari, preferiblement apar-
caments subterranis permanentment ope-
ratius.
• Recollida dels micro-hubs i repartiment 
en vehicles zero emissions per a reparti-
dors familiaritzats amb els destinataris.
• Eficiència en cada un dels moviments de 
repartiment (lliurament en horaris convin-
guts, reduint entregues fallides) i de logísti-
ca inversa (devolució del producte).
• Reducció del 90% dels quilòmetres re-
correguts respecte als repartiments con-
vencionals. No congestió derivada de 
l’aparcament de furgonetes en vies urba-
nes.

Conclusió de la sessió: el model actual de 
repartiment urbà, derivat del comerç elec-
trònic, ja és ara extraordinàriament proble-
màtic des del punt de vista mediambiental, 
social (mobilitat urbana) i econòmic, però 
esdevindrà insostenible si no s’adopten 
mesures que condueixin a adoptar models 
eficients i sostenibles. La bona notícia és 
que aquest model ja s’està experimentant 
amb èxit.

SESSIÓ 9

Les operacions  
de reestructuració 
financera de les  
pimes i la seva 
comptabilització
President: Marc Rius Parera, director 
nacional de Despatxos Professionals de 
SAGE.
Introductor: Martí Garcia Pons, economista, 
president de la Comissió de Comptabilitat del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
vicepresident del Consell Directiu del Registre 
d’Experts Comptables de Catalunya i 
membre del Consell Directiu del REC.
Ponents: Chus Blasco Pérez,  
economista, emprenedora digital  
i mentora d’assessors, directora  
de la consultoria d’estratègia i  
finances AFCA Assessorament,  
i Carlos Terreu Lacort, economista  
auditor, membre del REA,  
administrador concursal, membre  
del Consell Assessor del REFOR i del REC i 
soci director de Castillero Auditores SLP.
Organitza: Comissió de Comptabilitat 
(comissió conjunta CEC-ACCID).

El teixit empresarial català s’havia anat capita-
litzant del 2014 al 2019, aplicant una política 
prudent i optant per l’autofinançament, i esta-
va, per tant, en millor situació que davant la 
crisi del 2008. També s’havien incrementat els 
nivells de solvència i liquiditat; el cicle de caixa 
havia millorat. I la rendibilitat sobre els actius i 
sobre els fons propis ha resultat ser favorable 
en el període 2016-2019.

Però la COVID-19 ha impactat molt negativa-
ment en el teixit empresarial i, sobretot, en 
l’àmbit de les pimes. La reducció del PIB en 
un 11,5% el 2020 no és només una dada 
estadística. Les empreses han reduït les se-
ves vendes, la productivitat i els beneficis, i ha 
augmentat el risc de liquiditat i d’insolvència. 

Els concursos de creditors van augmentar 
un 56% a Catalunya entre el gener i l’agost 
del 2021, respecte a les dates anteriors a la 
pandèmia, i això malgrat que la suspensió del 
deure de sol·licitar el concurs està prorrogat 
fins al 31 de desembre de 2021.

També durant el mateix període, 20.173 so-
cietats es van dissoldre, i això representa un 
25% més que el 2020, tot i que les pèrdues 
del 2020 no es prendran en consideració a 
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l’efecte de determinar la concurrència de la 
causa de dissolució obligatòria per pèrdues 
(art. 363.1.e) LSC).

Així mateix, la recuperació econòmica post-
pandèmia està trobant esculls, com la manca 
de subministraments i uns preus de l’energia 
forassenyats, que impacten directament en la 
cadena de valor i en els marges del compte de 
resultats, i que torna a posar en una situació 
complicada les empreses en general i les pi-
mes en particular. Moltes empreses hauran de 
repensar el seu model de negoci (si encara no 
ho han fet) i hauran d’adaptar la seva estructu-
ra financera a les noves circumstàncies.

Maria Jesús Blasco, economista, directo-
ra i cofundadora de la consultora AFCA, es 
va referir als canvis que la tecnologia està 
introduint en el tractament de la informació 
economicofinancera. Automatitzant les tas-
ques repetitives i incrementant la velocitat de 
tractament. Redefinint els processos de tre-
ball i les capacitats dels equips de treball. Tot 
plegat hauria de permetre centrar l’atenció 
en els tres indicadors que ens poden antici-
par problemes de tresoreria:
1) Model de negoci: facturació, marge i 
EBITDA.

2) Generació de cash: cicle econòmic (EBIT-
DA) i cicle financer (capital de treball).
3) Finançament adequat: les fonts de finan-
çament han d’estar en equilibri amb l’horitzó 
temporal en què es poden retornar.

Per la seva banda, Carlos Terreu Lacort, 
economista, auditor i administrador concur-
sal, soci director de Castillero Auditores SLP, 
va centrar la seva intervenció en la compta-
bilització dels acords de reestructuració del 
deute financer. Concretament, es va referir a:
1) Aplicació del que estableix la NRV 9a.4.3 
baixa de passius financers del PGC, quan 
l’intercanvi d’instruments de deute entre el 
prestador i el prestamista, quan aquests ins-
truments siguin substancialment diferents.
Es considera substancialment diferent “quan 
el valor actual dels fluxos d’efectiu del nou 
passiu financer, incloent les comissions netes 
cobrades o pagades, sigui diferent, almenys 
en un 10% del valor actual dels fluxos de efec-
tiu romanents del passiu financer original, 
actualitzats tots dos al tipus d’interès efectiu 
d’aquest.” Les diferències que es produeixin 
es reconeixeran en el compte de pèrdues i 
guanys.
2) La capitalització de deutes, segons el trac-
tament recollit a l’art. 33 de la Resolució de 

l’ICAC de 5 de març de 2019 per les quals es 
desenvolupen criteris de presentació d’ins-
truments financers i altres aspectes compta-
bles relacionats amb la regulació mercantil 
de les societats de capital, en consonància 
amb la regulació de l’ampliació de capital per 
compensació de deutes que estableix l’arti-
cle 301 de la Llei de Societats de Capital.
3) També es va referir breument a la comp-
tabilització dels préstecs participatius i la 
seva classificació com actiu financer a cost i 
no a cost amortitzat segons la NRV 9a.2.4.e) 
del PGC, modificat pel RD 1/2021, de 12 de 
gener.

SESSIÓ 10

Incidència de 
l’avantprojecte de la 
Llei de reforma de la 
Llei Concursal en 
matèria de segona 
oportunitat en el 
procediment especial 
de les microempreses 
i en l’administració 
concursal
President: Jordi Albiol Plans, economista i 
president de la Comissió de Mercantil, 
Concursal i Experts Judicials del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Introductor: Pere Segarra Roca,  
economista i president de la Comissió 
d’Emprenedoria i Creació d’Empreses del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Ponents: José María Torres García, 
emprenedor social i vicepresident de la 
Fundació PIMEC, i Xavier Domènech Ortí, 
economista, vocal de la Comissió de 

Treballa des d’on 
vulguis: canvia’t a la 
centraleta al núvol

Ara amb condicions 

especials per  

a col∙legiats/des,  

aprofita-ho!

Trucades i línies il∙limitades, programacions, desviaments, videoconferències… 
Permet al teu equip treballar amb qualitat professional des de qualsevol lloc des d’ 
avui mateix. Sense costos d’alta. Sense permanència.

www.zerovoz.com

Truca gratis al 900 800 802

http://
https://youtu.be/VF_byp-y9SE
https://zerovoz.com/
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situació concursal als creditors identificats 
pel mateix deutor. 

Per últim, també es modifica la incidència de 
l’Administrador Concursal en el procediment 
especial, endurint els requisits per a la seva 
designació. Preveu també incentius a la retri-
bució de l’administrador concursal condicio-
nats a la rapidesa i agilitat en el procediment, 
i penalitzacions en el cas que aquest es per-
llongui més de 12 mesos per causa imputa-
ble a l’administrador concursal. La regulació 
d’aquesta figura serà objecte del Reglament, 
que, a dia d’avui, encara està pendent 
d’aprovació i que es preveu que sigui abans 
del 17 de juliol de 2022.

SESSIÓ 11

Esport i turisme
President: Àlex Galí i Cabana, director de 
la Fundació Damm.
Introductora: María Paz Corominas 
Guerín, economista i presidenta de la 
Comissió d’Economia i Finances de 
l’Esport del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.
Ponents: Quique Bassat Orellana,  
pediatra i ICRESA Research,  
professor a ISGlobal; Josep M.  
Casanovas Puntí, periodista  
esportiu i editor, i fundador del diari  
Sport, i Alexandra Marcó Castellnou,  
llicenciada en Ciències  
Econòmiques i MBA per ESADE,  
i directora de Màrqueting de  
Turisme de Barcelona.
Organitzen: Comissió d’Economia i 
Finances de l’Esport i Comissió 
d’Economia del Turisme.

Després d’un any i mig de pandèmia, el món 
sencer s’està enfrontant a canvis socials, 
economicofinancers i polítics de gran impor-
tància. L’esport i el turisme han estat dos 
sectors molt afectats per la COVID-19 com 
a conseqüència de la inactivitat.

El Dr. Quique Bassat OIrellana, pediatra i 
ICREA Research Professor en ISGlobal, va 
explicar la situació actual de la pandèmia. En 
els tres mesos previs a la jornada, la cobertu-
ra vacunal poblacional havia anat augmen-
tant en paral·lel a la disminució en les xifres de 
nou casos i hospitalitzacions, fins a situ-
ar-nos en una posició privilegiada, sobretot 
entre els nostres veïns europeus, que 
continuaven patint un creixement important 

una activitat econòmica. Però el que ens 
sembla més rellevant és la prohibició d’exo-
neració del crèdit públic, la qual cosa impos-
sibilitarà la recuperació de l’empresari, que, 
com a conseqüència del procediment, ha 
perdut el seu patrimoni i no obté el suport es-
perat de l’administració pública.

Aquest fet pot donar peu a possibles situa-
cions d’economia submergida, l’increment 
de la taxa d’atur i l’augment d’ajudes per 
part de l’administració a aquelles persones 
vulnerables. Com a reflexió, es posà sobre la 
taula la necessitat d’un canvi cultural des de 
la infància en el sentit d’ensenyar a afrontar 
el fracàs per tal de poder aprendre’n, tal com 
passa als Estats Units, on grans empreses 
han sorgit, precisament, d’empresaris que 
han fracassat en un passat.

L’avantprojecte introdueix l’anomenat “pro-
cediment especial de les microempreses”, 
que és una de les novetats més rellevants, la 
possibilitat dels creditors de nomenar l’ad-
ministrador concursal, i serà el mateix deutor 
qui haurà de liquidar la massa activa a través 
d’una plataforma gestionada per lletrats 
pendent de regulació parlamentària. El ter-
mini per a la liquidació dels actius no podrà 
superar els tres mesos. Per tant, no és pre-
ceptiva la intervenció de l’advocat ni de l’ad-
ministrador concursal, la qual cosa pot com-
portar greus conseqüències. 

S’incorpora, com a novetat quant a la tra-
mitació dels concursos sense massa, la 
possibilitat dels creditors que representin 
més del 5% del passiu de sol·licitar el no-
menament d’un administrador concursal, a 
càrrec seu, per tal que presenti un informe 
sobre les possibles accions rescissòries, la 
culpabilitat i la responsabilitat del deutor. En 
aquest cas, serà el jutjat qui notifiqui la 

Mercantil, Concursal i Experts Judicials del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
membre del Consell Directiu del REFOR, i 
Berta Pellicer Ortiz, magistrada jutgessa del 
Jutjat del Mercantil núm. 3 de Barcelona.
Moderador: Rodrigo Cabedo Gregori, 
economista, membre de la Comissió de 
Mercantil, Concursal i Experts Judicials  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
soci administrador de Cabedo Abogados  
y Economistas Asociados SLP
Organitzen: Comissió de Mercantil, 
Concursal i Experts Judicials i Comissió 
d’Emprenedoria i Creació d’Empreses.

A la 26a Jornada dels Economistes es va 
tractar un dels temes de major transcendèn-
cia en matèria concursal com és la incidència 
de l’avantprojecte de reforma de la Llei Con-
cursal en matèria de segona oportunitat en 
el procediment especial de les microempre-
ses i en l’administració concursal, que, si bé 
neix com a fruit de la transposició a l’Orde-
nament jurídic espanyol de la Directiva Co-
munitària del 2019 número 1023, el que fa 
és una reforma integral del text de la llei con-
cursal, modificant i introduint aspectes nous 
que canviaran la tramitació del procediment 
concursal tal com el tenim entès fins ara amb 
l’objectiu de dotar-lo de major flexibilitat, agi-
litat, eficiència i reduir costos.

Respecte del procediment de Segona Opor-
tunitat, entre d’altres novetats, s’amplien els 
requisits perquè s’hi pugui accedir, que, d’al-
tra banda, no es recullen a la Directiva Euro-
pea. Així, crida l’atenció el fet que s’excloguin 
aquelles persones que hagin estat sanciona-
des per una infracció tributària, de seguretat 
social, de l’ordre social o tota persona a la qual 
se li hagi derivat qualsevol tipus de responsa-
bilitat administrativa excloent, de facto, totes 
aquelles persones naturals que desenvolupin 

Ponència 
Alexandra  

Marcó

Ponència 
Quique 
Bassat

https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-2-4/quique-bassat/
https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-2-3/bertapellicer/
https://youtu.be/KIUFI9zkMYQ
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/2-4-Alexandra-Marco.pdf
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/2-4-Quique-Bassat.pdf
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SESSIÓ 12

Tendències de 
sostenibilitat en 
l’economia
Presidenta: Ana Ribalta Roig, directora 
general adjunta de la Direcció de 
Sostenibilitat del Banc Sabadell.
Introductora: Ana Garcia Molina, 
economista. presidenta de la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i Finance 
progress Management de Gildemeister 
Beteiligungen GmbH.
Ponents: Pere Navarro i Morera, delegat 
especial de l’Estat al Consorci de la Zona 
Franca; Joaquim Llimona Balcells,  
advocat, consultor i professor de  
dret de la UE de la UB i de la UIC, i  
Jaume Sió Torres, cap del gabinet  
tècnic del Departament d’Acció  
Climàtica, Alimentació i Agenda  
Rural de la Generalitat de Catalunya.
Moderadora: Lorena Farràs Pérez, 
periodista freelance especialitzada en 
economia verda i start-ups.
Organitzen: Comissió d’Economia i 
Sostenibilitat, Comissió d’Economia 
Agroalimentària i Comissió d’Economia 
Internacional i UE.

En aquesta sessió es va reflexionar sobre 
tres temes relacionats amb la sostenibilitat 
que tenen un gran impacte econòmic i que 
suposen reptes tant per a les pimes i l’agro-
alimentació com per a les mateixes institu-
cions públiques.

Anna Ribalta, presidenta de la sessió, va 
emfatitzar la urgència de parlar de sostenibili-
tat per les conseqüències que estem patint i 
que estan desestabilitzant l’economia 

car els grans canvis a l’esport en l’àmbit 
mundial. En primer lloc, amb la COVID, és 
l’única vegada a la història que l’esport s’ha 
aturat totalment a escala mundial, tant en la 
vessant amateur com en les grans competi-
cions. De fet, es van aplaçar els Jocs Olím-
pics de Tòquio, que s’han celebrat l’any 
2021 i no el 2020, com estava previst, i, a 
més, sense turisme i sense públic. Les pèr-
dues econòmiques provocades no es recu-
peraran fins d’aquí a 2 o 3 anys. La televisió 
en directe no va existir.

D’altra banda, amb la pandèmia s’ha esgotat 
determinat material esportiu, com ara bicicle-
tes estàtiques i de muntanya, per l’alta de-
manda que s’ha produït. Les xarxes socials i 
els videojocs, així com els e-sports, han expe-
rimentat un ascens notable. 

La COVID-19 ha canviat també els hàbits, 
tant dels espectadors com dels practicants 
d’esports. Hi ha més practicants, es fa més 
esport (bicicleta, triatló, running, pàdel...) i la 
pràctica a l’aire lliure. Qui són els perdedors? 
Els gimnasos. I el futbol, que s’ha tornat 
prescindible i han baixat les audiències.

En un futur, aquests canvis perduraran. Quins 
seran els aspectes innovadors que acompa-
nyin la transformació del món de l’esport? La 
digitalització, l’audiència en xarxes, l’èxit dels 
esports urbans i extrems, que pugen amb 
força, la consolidació de l’esport femení...

L’esport s’ha d’experimentar i visualitzar. Més 
turisme esportiu i més salut. 

en tots els indicadors de transmissió i 
malaltia. Què estaven fent malament els 
nostres veïns? I què hem fet bé nosaltres? 

El Dr. Bassat va fer un resum de la situació 
de la pandèmia des de la perspectiva local 
fins a la més global. També va analitzar com 
han funcionat algunes de les mesures de 
prevenció i com hem pogut aprendre de de-
terminades poblacions com ara els nens. 
Finalment, intentà predir com seran els pro-
pers mesos i donar algunes respostes a pre-
guntes que tothom es fa relacionades amb 
temes com la vacunació, la immunitat i els 
futurs riscos que ens trobarem.

Alexandra Marcó Castellnou, directora de 
Màrqueting de Turisme de Barcelona, va ex-
posar les noves tendències del turisme post-
COVID i les va resumir en quatre aspectes: 
1) El consumidor està molt informat i s’ha de 
conquistar.
2) El producte turístic ja no és el viatge, sinó 
les experiències.
3) El consumidor valora la diferenciació del 
producte i els atributs de valor, l’autenticitat, 
la sostenibilitat, la preocupació per la salut o 
els productes premium.
4) La digitalització com a eina indispensable: 
l’ús de les xarxes per informar-se i comparar, 
la compra on-line...
 
En definitiva, es tracta de conèixer, convèncer 
i enamorar el consumidor.

Josep Mª Casanovas Puntí, periodista 
esportiu i fundador del diari Sport, va expli-

Ponència 
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Ponència 
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mundial. El sistema financer és el catalitzador 
per transformar l’economia europea cap a 
una economia sostenible. S’estima que, a 
Espanya, es necessiten 330.000 milions 
d’euros per a aquesta transformació, dels 
quals menys de la meitat provenen dels fons 
Next GenerationEU (NGEU), però la resta l’ha 
de posar el sector privat. 

Segons Pere Navarro, no s’entenen la nova 
economia o la nova indústria sense relacio-
nar-les amb la sostenibilitat i la creació de 
nous llocs de treball. El Consorci de la Zona 
Franca administra polígons industrials i fa po-
lítica de promoció econòmica. La indústria 
4.0, juntament amb la sostenibilitat i els ODS, 
són els eixos conductors de les actuacions 
del Consorci, que té en compte també 
l’Agenda 2030. S’apliquen els ODS de ma-
nera que les empreses tenen assumit que els 
seus processos han d’estar alineats amb la 
producció sostenible. Les start-ups neixen 
amb la sostenibilitat integrada en les seves 
estratègies.

Finalment, va assenyalar que falta encara di-
gitalitzar moltes pimes per millorar la seva 
competitivitat i les oportunitats dins d’un món 
global. Va concloure afirmant que “la nova 
economia és una oportunitat lligada a la sos-
tenibilitat i serà el que nosaltres vulguem”.

Joaquim Llimona va posar en relleu que els 
Fons Next GenerationEU (806.900 milions 
d’euros, un 72% del PIB Espanyol 2020) són 
un instrument extraordinari, que a l’objectiu de 
la reconstrucció hi afegeix la sostenibilitat. El 
nom és revelador: és un programa per prepa-
rar Europa per a les noves generacions. A 
més, els recursos els aporta la UE, que, per 
primera vegada, s’endeuta a llarg termini. Cal 
remarcar que els recursos, en un 30%, són 
bons verds.

Els Fons NGEU són part de la resposta de la 
UE a la crisi de la COVID a partir de tres eixos 

SESSIÓ 13

L’economia social i 
solidària: els valors  
de la resiliència. 
Estratègies de futur  
en la postpandèmia
President: Víctor Cardona Vernet, 
director de RSC-Comunicació de Caixa 
d’Enginyers.
Introductora: Maite Soler Cera, 
economista i presidenta de la Comissió 
d’Economia Social del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Ponents: Guillem Llorens Gragera, 
president de l’AESCAT  
(Associació d’Economia Social  
Catalana); Begoña Castro Otero,  
economista, presidenta del Grup  
de Treball AIF del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya  
i directora d’inversions - Family  
Office; Miquel Canet i Sabaté,  
gerent d’Audia Grup, i Enrico Stano, 
president de Coopdevs Treball.
Organitzen: Comissió d’Economia Social 
i Comissió d’Economia Financera.

La configuració de la taula d’aquesta ses-
sió es va fer pensant en destacar les carac-
terístiques de les empreses i organitzaci-
ons d’economia social i la seva adaptació i 
resiliència a la situació pandèmica i post-
pandèmica, i a la crisi derivada.

Guillem Llorens, president d’AESCAT, va 
presentar un document encarregat per la 
Confederació del Tercer Sector, l’Econo-
mia Social i Solidària: reactivació i transfor-
mació d’una economia per la vida. Aquest 
nou model ha de tenir en compte un model 
productiu arrelat en la proximitat, un nou 
model reproductiu i un nou model ecològic. 
Un model basat en la cooperació com a 
força evolutiva que incorpori la suma de 
voluntats, l’esforç compartit, la participació 
i la implicació. Tots aquests valors són els 
propis de l’economia social, a diferència del 
model competitiu entre l’empresariat i els 
treballadors, i són els valors que afavorei-
xen la resiliència de les empreses d’econo-
mia social davant les crisis. 

La situació post-COVID ens obre una fines-
tra de possibilitats per fer una transformació 
de les empreses amb visió de futur, basada 
en les persones, la innovació i el lideratge. 
Després de més de dos anys, encara no 

coherents: flexibilitat, aportacions de diners 
sense precedents i coordinació estratègica 
(bàsicament, pe reindustrialitzar Europa). A 
Espanya li corresponen 155.000 milions d’eu-
ros, dels quals 141.100 corresponen al Meca-
nisme de Recuperació i Resiliència, dels quals 
69.500 milions d’euros són subvencions i 
71.600 són préstecs. 

Aquest mecanisme s’articula a través dels 
plans nacionals. El pla espanyol té quatre ei-
xos vertebradors: transició ecològica, trans-
formació digital, gènere i cohesió. El pla exi-
geix també reformes en l’àmbit de les pensions 
i el mercat laboral. És primordial que les pimes, 
per la seva importància tant en el PIB europeu 
com espanyol i català, rebin recursos del 
NGEU. Conclou dient que cal “recuperar, mo-
dernitzar i executar. És a dir, gastar tot el que 
tenim disponible”.

Jaume Sió va parlar de l’agroalimentació 
com a part del problema o part de la solució 
per a la sostenibilitat. Quan es parla de soste-
nibilitat s’ha de considerar l’alimentació futura, 
ja que connecta la nostra salut amb la del pla-
neta i comporta una gestió de recursos natu-
rals. Alimentar la població de la manera en què 
ho estem fent actualment no és sostenible. 
S’han de combinar la sostenibilitat i la produc-
tivitat, ja que s’estima un increment de la de-
manda d’aliments en un 60%, on cal afegir el 
malbaratament d’aliments (un terç dels ali-
ments produïts a escala mundial). A Catalu-
nya, només un 26% del territori es pot conrear 
i, per tant, el territori és un recurs molt limitat. 
En el marc de l’European Green Deal, el canvi 
de model alimentari ha de venir dels canvis en 
els models productius a través del “Farm to 
fork”, la biodiversitat, així com la transformació 
dels models agrícoles cap a models ecolò-
gics. Va concloure dient que “l’agroalimenta-
ció jugarà un rol molt important en la solució 
dels reptes de sostenibilitat del planeta.”
La sessió va ser conduïda per la periodista de 
La Vanguardia, Lorena Farràs.

Ponència 
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s’ha aprovat la Llei de l’Economia Social i 
Solidària. Esperem que s’aprovi aviat i pu-
gui aportar els principis necessaris per 
afrontar amb èxit el futur.

Begoña Castro, de la Comissió d’Econo-
mia Financera del Col·legi d’Economistes, 
en la seva intervenció ens va apropar a un 
dels problemes més importants per poder 
fer aquesta transformació: el finançament 
sostenible. Sembla que avui es pot parlar 

Auria Grup és una de les vuit empreses 
d’àmbit estatal autoritzades per l’Agència 
Espanyola del Medicament per fabricar so-
lucions hidroalcohòliques durant la pandè-
mia i l’única entitat social, en aquest cas 
cooperativa, sense ànim de lucre. Miquel 
Canet va donar a conèixer Auria, centre es-
pecial de treball, que reverteix els resultats 
en els seus treballadors de manera sosteni-
ble. Són 426 treballadors, el 80% amb difi-
cultats especials, i facturen 12,6 milions 
d’euros. En els moments de crisi, el més 
important és la inversió, i per això al març del 
2020, inici de la pandèmia, van decidir inver-
tir en aquest producte, tan necessari, i el va 
certificar l’Agència del Medicament. Amb 
molts esforços, es va convertir en el produc-
te estrella de l’any 2020 i 2021, del qual han 
venut 3 milions de litres.

Les subvencions que reben de les adminis-
tracions les consideren “ inversions” en les 
persones i com a estalvi per les mateixes 
administracions.

Com que el producte del gel hidroalcohòlic 
ja ha davallat la seva venda, per a l’any 

d’una consciència col·lectiva en favor de la 
sostenibilitat de les finances, i, com a exem-
ple, els Bons Verds i els requisits que es con-
templen per rebre els Fons New Generation. 

L’organització de la sessió va considerar 
molt important connectar amb la realitat del 
sector, i és per això que van convidar dues 
cooperatives a explicar com han afrontat la 
situació de la pandèmia i les seves estratè-
gies de futur.

Sol·licita informació sense compromís!
www.info3.cat  I  972 600 800

http://www.info3.cat
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Private Sector Research Center d’IESE, es 
va centrar en els aeroports com a elements 
de competitivitat territorial en termes d’ac-
cés als mercats exteriors, d’atracció d’inver-
sions, de consolidació de centres de recer-
ca, de localització de seus empresarials, etc. 
L’statu quo no és una bona alternativa de 
futur per a l’economia catalana, i el risc de no 
fer res és tornar a la congestió i a la mala 
qualitat del servei de l’escenari prepandè-
mia, romanent com un aeroport de tràfic 
low-cost. El futur passa, segons Vives, per 
fixar un objectiu compatible amb el model 
econòmic desitjable per a Catalunya, mitjan-
çant la connectivitat amb vols de llarg radi, 
impulsant la connexió de l’AVE amb l’aero-
port, impulsant una bona connexió ferrovià-
ria amb Barcelona i superant les minories de 
bloqueig en la presa de decisions que darre-
rament ens trobem a casa nostra.

Els aspectes tècnics aeroportuaris van ser 
abordats per Joan Rojas, soci fundador 
de la consultora ALG. L’aeroport fregava el 
límit de capacitat abans de la COVID-19, i 
avui és complicat assolir un augment im-
portant d’operacions sense comprometre 
el nivell de servei, tenint en compte, a més, 
que el trànsit s’està recuperant més ràpid que 
les previsions de fa uns mesos. Avui, l’aero-
port opera amb el model de pistes segrega-
des per minimitzar l’impacte acústic sobre 

Gavà, Viladecans i Castelldefels, tot i que la 
Declaració d’Impacte Ambiental del Pla Di-
rector preveia el model de pistes indepen-
dents. Aquest model actual suposa que l’ae-
roport de Barcelona – El Prat sigui un dels 
aeroports europeus amb menys població 
afectada pel soroll.

Tots els aeroports líders a Europa tenen al-
menys una pista superior a 3.000 m per enlai-
rar-se, a excepció de Barcelona. Una primera 
alternativa possible seria operar amb pistes 
independents, tal com es preveia en un inici, tot 
i que aquesta opció té un impacte acústic. La 
segona alternativa és la que planteja AENA 
amb una operativa de pistes segregades pu-
res, mitjançant l’allargament de la pista de mar, 
tot i que aquesta opció té un impacte ambien-
tal. El repte és trobar el punt d’equilibri d’acord 
amb els objectius en termes d’operacions, 
d’impacte acústic i d’espais naturals.

Per últim, Josep Lascurain, CEO de SGM, 
va aportar llum al voltant de la vessant ambien-
tal de l’ampliació, posant en relleu que el debat 
sobre els efectes en el sistema de zones humi-
des del Delta del Llobregat s’ha recolzat sobre 
dades quantitatives que no expliquen la realitat 
i que no són objectives. El debat hauria de ba-
sar-se, d’una banda, en dades de salinitat, de 
demanda bioquímica d’oxigen, de dades pie-
zomètriques, etc. i, de l’altra, en un canvi radi-
cal de l’estructura de governament actual, 
impulsant estratègies col·legiades de gestió 
transparents i recolzades en evidències.

Joan Ràfols, president de la Comissió 
d’Economia Territorial i Urbana, va concloure 
la sessió destacant la voluntat del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya de contribuir en 
la reflexió sobre l’avaluació de projectes des 
de la màxima objectivitat i racionalitat 
econòmica, abandonant els apriorismes i 
tractant d’avançar en la quantificació 
objectiva de beneficis i costos que tot projec-
te d’inversió comporta i, especialment, els 
projectes d’infraestructures. n

2021-22 estan a punt de treure dos nous 
productes higiènics, que no existeixen ara 
al mercat, pensant sempre en la inversió, el 
futur i els seus treballadors.

Coopdevs Treball durant la pandèmia ha aju-
dat altres cooperatives a digitalitzar els seus 
processos per poder adaptar-se a la nova si-
tuació generada. Enrico Stano va presentar 
aquesta jove cooperativa de treball. La seva 
aposta ha estat ajudar altres cooperatives. 
Han portat a terme dos projectes en aquest 
període: un va néixer per solucionar el fet de no 
poder fer assemblees presencials dels coope-
rativistes, utilitzant eines de codi lliure i acces-
sibles. L’altre projecte va ser crear un ecosiste-
ma per a les cooperatives de consum de 
cooperació en l’àmbit tecnològic. Moltes 
d’aquestes eines requereixen inversions molt 
altes i de gran dificultat tecnològica: en conse-
qüència, no té cap sentit realitzar la inversió de 
forma individual. “Creiem en la importància de 
la intercooperació per donar suport a les orga-
nitzacions d’economia social”, va afirmar. 

SESSIÓ 14

L’ampliació de 
l’aeroport de 
Barcelona - El Prat. 
Una aproximació 
holística
President: Joan Ràfols Esteve, 
economista i president de la Comissió 
d’Economia Territorial i Urbana del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Introductor: Miquel Morell Deltell, 
economista, vicepresident de la Comissió 
d’Economia Territorial i Urbana del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Ponents: Xavier Vives i Torrents, economista, 
director acadèmic del Public-private Sector 
Research Center de l’IESE Business  
School; Joan Rojas i Puig, enginyer  
aeronàutic i soci d’ALG Transport  
& Infrastructure, i Josep Lascuraín  
i Golferichs, biòleg i director general  
de SGM. Urban Planning &  
Ecosystem Services.
Organitza: Comissió d’Economia  
Territorial i Urbana.

La voluntat de la sessió fou fer una aproxima-
ció al repte de l’ampliació de l’aeroport amb 
tres visions especialitzades des de distintes 
matèries que conflueixen en aquest àmbit.
Xavier Vives, director acadèmic del Public-

Ponència 
Josep  

Lascurain

Ponència 
Joan 
Rojas

L’statu quo no és una 
bona alternativa de futur 
per a l’economia catalana, 

i el risc de no fer res  
és tornar a la congestió i 

a la mala qualitat  
del servei de l’escenari 

prepandèmia

https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-2-7/juan-rojas/
https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-2-7/jose-lascurain/
https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-2-7/jose-lascurain/
https://youtu.be/WnYNAptIMQA
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/2-7-Josep-Lascurain.pdf
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/2-7-Joan-Rojas.pdf
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Tarragona

Barcelona

Girona

Lleida

nistraments i els transports, els altíssims 
preus de l’energia i la mateixa evolució de la 
pandèmia. També van constatar la forta 
vinculació a nivell territorial entre el Col·legi i 
la Facultat.

La primera ponència va anar a càrrec de 
José Luis Cárpatos, CEO de Serenity 
Markets, qui va alertar de la forta descon-
nexió entre els mercats financers i la realitat 
econòmica, principalment als Estats Units. 
L’excés de liquiditat injectada pels bancs 
centrals mundials (i de forma especial per la 
Reserva Federal) per reactivar l’economia 
pot provocar l’esclat de bombolles especu-
latives en determinats actius financers, tenint 
en compte, a més, que el 65% de la borsa 
americana està en mans de particulars. Amb 
explicacions de la K de Marshall o del PER 
de Schiller va demostrar els excessos actu-
als dels mercats. Com a conclusió, va aler-
tar que cal invertir amb la màxima prudència, 
diversificació i assessorament professional.

Tot seguit, Agustí Segarra, catedràtic de la 
F.E.E. de la URV, va demanar pactes globals 
per superar els reptes actuals (crisi derivada 
de la COVID-19, canvi climàtic, desigualtats 
socials...) alhora que va insistir en la neces-
sitat d’invertir en R+D+i (posant com a exem-
ples a seguir Corea del Sud o Alemanya), de 
millorar la digitalització i de cercar un model 
de creixement sostenible, amb la participació 
prudent de tots els agents i actors socioe-
conòmics. Els fons de la Unió Europea Next 
Generation haurien de ser un element dina-
mitzador. En darrera instància es tractaria de 

TARRAGONA

“L’economia i la  
societat post COVID-19”

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

Ponents:
José Luis Cárpatos, graduat en Ciències 
Empresarials, CEO de Serenity Markets, 
director d’INTEFI Escola de Negocis i director 
d’inversions de Gloversia Capital EAF.
Sr. Agustí Segarra Blasco, economista i 
catedràtic d’Economia Aplicada a la URV.
Maria Victòria Forns i Fernández, 
professora de Treball Social i codirectora de la 
Càtedra d’Inclusió Social de la URV.
Fernando Alcolea Llaurado, economista i 
director general d’Operacions i Finances de 
PortAventura World.

Cloenda:
Oriol Amat i Salas, degà en funcions del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

La Jornada  
a les seus
La Jornada dels Economistes també se celebra a les 
diferents seus col∙legials: l’11 de novembre, a la seu  
del Col∙legi a Tarragona; el 18 de novembre, a la de  
Lleida, i el 25 de novembre, a la de Girona

Seus col·legials

La Jornada dels Economistes de Tar-
ragona 2021 va tenir lloc al Semina-
ri de la mateixa ciutat l’11 de novem-

bre passat, amb el lema “Economia i 
Societat post-COVID”. Les primeres parau-
les de benvinguda van anar a càrrec del 
president territorial, Miquel Àngel Fúster, 
i del degà de la Facultat d’Economia i Em-
presa de la Universitat Rovira i Virgili, Anto-
nio Terceño. Tots dos es van felicitar per 
poder recuperar el format presencial, com-
patibilitzat amb l’on-line. Van fer un ràpid 
repàs a la situació econòmica del darrer any 
i a les perspectives futures de creixement 
del PIB (al voltant del 6%), aconseguides 
principalment pel procés de vacunació al 
país, però condicionades a la baixa pels 
greus problemes en les cadenes de submi-

Ponència 
Agustí 

Segarra

Article 
Agustí 

Segarra

Ponència 
M. Victòria 

Forns

https://youtu.be/onKqAf4i3qk
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/Ponencia-Agusti-Segarra_def.pdf
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/Article-Agusti-Segarra.pdf
https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/Ponencia-MVictoria-Forns.pdf


J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 2 1
Introducció i crònica de la Jornada

2 4  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

treballar a mitjà i llarg termini per aconseguir 
un desenvolupament sostingut.

La ponència de Victòria Forns, antropò-
loga i professora de la URV, es va centrar 
en els aspectes socials. Va insistir en què 
les nefastes conseqüències de la COVID-19 
són similars a les de la crisi del 2008 i en 
què cal fer un gran esforç en política social. 
Amb dades del 2020, el 26% de la població 
catalana estava en risc de pobresa o ex-
clusió social, atacant especialment dones 
i infants. També va incidir en la bretxa digi-
tal. Per tant, a banda de remarcar el paper 
clau del tercer sector, va demanar un nivell 
assistencial suficient per part de les admi-
nistracions públiques.

Per últim, no podia faltar una aproximació 
des del punt de vista de l’empresa. Fernando 
Aldecoa, director de Port Aventura, va expli-
car que, amb una política de reinversió de 
beneficis i pensant en el mitjà i llarg termini, es 
pot aconseguir un desenvolupament sostingut 
del turisme, que és, sens dubte, un dels pilars 
econòmics de la demarcació de Tarragona. 
Va explicar detalladament el creixement del 
ressort des dels inicis (parc temàtic original 
Port Aventura, parc aquàtic, hotels, camps de 
golf, beach club i centre de convencions) i va 
apuntar alguns projectes de futur, tot emfatitzant 
en la forta ocupació directa i indirecta que 
genera, en el seu model sostenible i en la seva 
responsabilitat social corporativa.

Després de les conferències es van lliurar 
les distincions al millor expedient acadèmic 
de la F.E.E. de la URV (Daniel Noguera) i 
als companys economistes que feien 25 
anys de col·legiació (les van recollir presen-
cialment Joan B. Sugrañes, Florentino 
Duran i Lluís Jordi).

Com a cloenda, el degà en funcions, Oriol 
Amat, va tenir paraules d’agraïment per a 
tots els organitzadors, participants i assis-
tents, tot esperant recuperar el format tra-
dicional la propera edició. n

LLEIDA

“L’economia i la  
societat post-COVID-19.  
Cap a una transformació  
del model productiu de  
forma sostenible” 
 

Lleida

Inauguració:
Jordi Moreno Gené, secretari acadèmic 
de la Facultat de Dret, Economia i Turisme 
de la Universitat de Lleida.
Josep Maria Riu i Vila, president de la 
Seu de Lleida del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.

Ponents:
Isidre Gavín i Valls, secretari de Territori i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, 
president del Comitè Executiu de l’Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona, 
president de Ports de la Generalitat, 
president d’Aeroports de Catalunya i 
vicepresident de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya.
Pol Guixé i Jové, enginyer aeronàutic, 
director de l’Àrea d’Innovació de Space 
Communications de la Fundació i2CAT i 
soci d’Origen Studio.
Santiago Aliaga i Aliaga, llicenciat en 
Administració d’Empreses, CEO de 
Zyrcular Foods i director de Control de 
Gestió del grup Vall Companys.

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

Cloenda:
Oriol Amat i Salas, degà en funcions del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Isidre Gavín, secretari de Territori i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya 
i president d’Aeroports de Catalunya, 

va donar una visió engrescadora de la infra-
estructura de l’aeroport Lleida-Alguaire (ILD) 
com a plataforma tecnològica, industrial i 
de serveis per als sectors aeronàutic i de 
l’espai, vetllant, a més, per ser neutral en 
emissions de CO2: 
1) Transport de passatgers, 47.000 (2021). 
2) Manteniment i reparació d’avions. 
3) Cursos de pilots i de mecànics de motors 
d’avió, 188 alumnes (2021).
4) Space Port de Catalunya.
5) Laboratori de proves per a projectes d’R+D+i 
d’empreses i grups de recerca. 

Amb dades del 2020, 
el 26% de la població 

catalana estava en risc de 
pobresa o exclusió social, 

atacant especialment 
dones i infants

L’any 2021, l’aeroport haurà registrat 35.000 
operacions i disposa d’una superfície de 
164.000 m2 per poder acollir avions per ser 
mantinguts, reparats, romandre estacionats 
o ser desballestats.

L’ecosistema compta amb 30 empreses, 
com eHang, fabricant de drons de passatgers 
controlats a distància des de terra; BA training, 
empresa lituana de formació de pilots, o 
Pangea aerospace, que utilitzarà l’aeroport 
per provar motors d’enlairament vertical cons-
truïts amb nous materials i amb impressió 
3D. Es preveu una inversió, l’any 2022, de 
7,5 milions d’euros destinats a: 
1) Construir el segon hangar més gran de 
Catalunya.
2) Dos edificis per a empreses.
3) Habilitar una zona de proves per a equips 
amb motor d’enlairament vertical.
4) Dotar de connexió 5G.
5) Millores en l’experiència dels passatgers. 

A més, es redactarà el nou pla director. 

Isidre Gavín va concloure que, de la mà 
d’un equip molt professional, amb aquesta 
estratègia industrial i l’space port, “l’aeroport 
Lleida-Alguaire comporta avui la transfor-
mació industrial més gran de les terres de 
Lleida dels darrers anys”.

Oriol Amat va definir Pol Guixé, enginyer 
aeronàutic, director de l’Àrea d’Innovació de 
Space Communications de la Fundació i2CAT 
i soci d’Origen Studio, com “un exponent de 
la gran transformació econòmica que ha 
viscut i està registrant Lleida”. És enginyer 
aeronàutic, fundador d’una start-up tecno-
lògica amb seu al Parc Científic i Tecnològic, 
i està vinculat a l’estratègia New Space Ca-
talonia, atesa la seva experiència professional 
prèvia en el sector a Londres i Holanda. De 
l’estratègia New Space catalana, Pol Guixé 
en va destacar: 
1) La dinamització de l’ecosistema (Digital 
Catalan Alliance).
2) El new Space Lab (internacionalització, 
atracció d’inversions i suport a start-ups). 

https://youtu.be/oL0Y0OGV4x0
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3) Recerca en observació de la terra (aplica-
cions en agricultura de precisió i en anàlisis 
pericials). 
4) Internet of Things i 5G, tecnologies perquè 
els satèl·lits puguin actuar en xarxa. 
5) Talent, divulgació, foment de vocacions, 
empoderament de les noies i educació en 
temes espacials. 
6) L’observatori astronòmic del Montsec com 
a ground station de referència per a nanosatèl-
lits i l’aeroport de Lleida-Alguaire com a Spa-
ce Port, test center i business park. 

Pel que fa a Origen Studio, l’empresa que va 
crear fa quatre anys, en va explicar les línies 
de negoci: 
1) Marketing sites amb altes prestacions i 
plataformes e-commerce per a clients. 
2) Fer productes a mida i actuar d’equip 
tècnic (CTO) per a start-ups o pimes per tal 
de customitzar productes digitals (com ara 
Give star, digitalització del sector de les ONG 
i la gestió de les donacions; ó Voox, elabora-
ció d’un software per al seguiment de pro-
cessos i el manteniment d’una fàbrica de 
prefabricats de formigó, automatitzant tasques).
3) Una plataforma tecnològica per a mitjanes 
empreses de fabricació, per optimitzar ca-
denes de valor de fabricació additiva (3D), 
la gestió d’operacions, l’ajuda a la venda i 
postvenda.

Santiago Aliaga, llicenciat en Administració 
d’Empreses, CEO de Zyrcular Foods i direc-
tor de Control de Gestió del grup Vall Com-
panys, és un exponent d’una indústria agro-
alimentària d’alta tecnologia i d’alt valor 
afegit (Vall Companys i Zyrcular Foods). Va 
parlar de la reflexió estratègica sobre el futur 
de la proteïna i de la reenginyeria de proces-
sos que tracta de cercar mes eficiència, 
ecologia i sostenibilitat, integrant altres ca-
denes de valor, com les proteïnes funcionals 

ticals que vagin bé a molts actors de l’eco-
sistema.

Van inaugurar la 26a Jornada dels econo-
mistes a Lleida Jordi Moreno (FDET - UdL), 
posant l’èmfasi en el coneixement i l’educa-
ció i en què les universitats han de contribu-
ir a la innovació, i Josep Maria Riu, president 
de la Seu de Lleida del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, que va apel·lar a “la coo-
peració publicoprivada per superar els efec-
tes de la pandèmia i mirar el futur amb 
optimisme”.

L’exdegà Oriol Amat va destacar l’ecosis-
tema de Lleida format pel Parc Científic, la 
universitat, empreses, entitats públiques 
locals i la Fira, entre altres agents, constatant 
que hi ha molta activitat conjunta, molta 
cooperació, la qual cosa li proporciona una 
gran fortalesa. Disposa, a més, de potenci-
al científic i d’un nombre important d’empre-
ses relacionades amb el sector TIC. I va 
cloure felicitant pels temes i ponents escollits, 
i manifestant el seu agraïment a totes les 
persones que van fer possible la jornada. n

–aprofitar la sang dels porcs per a plasma– i 
la innovació en proteïnes alternatives a la carn 
o en altres formes de produir-la, amb sis lí-
nies de diversificació: microproteïna, algues, 
fermentació/bactèries, insectes, carn cel·lular 
i proteïna basada en vegetals (plant-based).

El programa PENTA del Grup preveu una 
inversió en 6 anys (2021-2026) de 470 milions 
d’euros i 5 eixos de treball: 
1) Clima i circularitat. 
2) Benestar animal.
3) Persones.
4) Qualitat, seguretat i innovació.
5) Gestió ètica i responsable. 

Per poder fer el seguiment del Programa 
han elaborat un quadre de comandament 
amb 130 indicadors (KPI) que mesuren com 
avancen en aquests cinc eixos.

Per concloure, va afirmar que “hem de 
dedicar més temps a connectar entre nos-
altres” i a fer un pla estratègic d’innovació, 
a cercar projectes col·laboratius promovent 
innovacions tecnològiques i solucions ver-

https://www.coleconomistes.cat/BolsaEmpleo/Ficha.aspx?IdMenu=0531290f-d6e8-4566-93a0-b702297095d6
mailto:soap%40coleconomistes.cat?subject=
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GIRONA

“Economia i societat post-COVID-19”

tenir en compte els efectes mediambientals, 
per tal de poder pal·liar en certa mesura el 
canvi climàtic. També va fer esment als pro-
blemes de subministrament actuals, tant els 
energètics com els de matèries primeres 
degut als col·lapses logístics d’arreu del món.

La presidenta de la Unió d’Empresaris de la 
Costa Brava Centre, Bàrbara Halle, ens va 
donar la visió del sector turístic i de la restau-
ració, sens dubte, dos dels més afectats per 
la crisi sanitària. Tot i que va explicar que les 
reserves de llits per a la propera temporada 
turística eren de moment bones xifres, no va 
amagar el seu temor que les mesures sani-
tàries futures les puguin tirar enrere. El fet de 
dependre en gran mesura del turisme forà 
farà que el que els pugui passar als països 
del nord d’Europa afecti directament el sec-
tor turístic d’aquí, que ja acumula, segons la 
seva opinió, uns alts nivells d’esgotament.

Va tancar el torn de ponències Genís Roca, 
especialista en processos de transformació 
empresarial, desenvolupament de negoci i 
cultura digital, i actual president de la Funda-
ció .cat. Ell va explicar les conclusions del 
treball Catalunya 2022 RESET, que ha portat 
a terme una sèrie d’experts que ell coliderava, 
per poder sortir d’aquest clot en què ens va 
sumir la pandèmia. Aquesta ha estat, en la 
seva opinió, la senyal per evolucionar d’una 
vegada cap al segle xxi. Segons aquest grup 
d’experts, cal una economia competitiva ba-
sada en el talent i la innovació, i s’han plante-
jat una sèrie d’objectius com ara la innovació 
en sectors tradicionals i nous per recuperar 
la posició al món, assolir la sobirania en ener-
gia i alimentació, potenciar la creació de co-
neixement i el seu aprofitament industrial i 
social, i fer un país de ciència i dades. Per il-
lustrar-ho, Roca va posar un exemple molt 
clar de cap on va la digitalització de la nostra 
societat: fins ara el patró era: “No em trobo 
gaire bé. Trucaré el metge”. El proper model 
serà: “M’ha trucat el metge. Diu que no em 
trobaré bé”. 

Va clausurar la jornada el degà del CEC, 
Carles Puig de Travy, que va destacar que 
des del Col·legi es continuarà treballant per 
aportar informació que ajudi a la reflexió per 
tal que, tot i les incerteses actuals, el país 
evolucioni i es recuperi. n

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

Ponents:
Cristina Sánchez Miret, doctora en 
Sociologia, professora de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials de la 
Universitat de Girona i directora del 
Departament d’Empresa.
Carles Sureda Serrat, diplomat en Ciències 
Econòmiques i Empresarials, auditor 
col·legiat i director corporatiu del Grup 
Cañigueral.
Bàrbara Hallé i Boix, diplomada en Turisme 
i presidenta de la Unió d’Empresaris 
d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava 
Centre.
Genís Roca Verard, llicenciat en Història, 
especialista en processos de transformació 
empresarial, desenvolupament de negoci i 
cultura digital, i president de la Fundació.cat.

Moderadora:
Laura Casanovas Sanmartín, economista i 
vocal del Comitè Executiu de Girona del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Cloenda:
Carles Puig de Travy, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

Girona

La XXIII Jornada dels Economistes a 
Girona “Economia i Societat post-
COVID-19” va tenir lloc al Palau de 

Congressos de la ciutat, amb gran afluència 
de públic tant pel tema tractat com pels 
ponents anunciats, així com pel fet de tornar-se 
a retrobar després d’un any de poques tro-
bades presencials i moltes de virtuals.

L’acte es va enfocar cap a quatre aspectes 
que volien fer reflexionar sobre tot el que va 
provocar l’aturada general deguda a la pan-
dèmia, i sobretot les seves conseqüències, 
tant per a la societat en general com per a 
les empreses, posant especial èmfasi en el 
sector turístic i en el de la indústria càrnia, 
bases de l’economia de les nostres comar-
ques, i cara i creu de l’afectació econòmica 
de la pandèmia.

Van inaugurar la jornada Marta Madrenas, 
alcaldessa de Girona; Anna Garriga, dega-
na de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la Universitat de Girona, i 
Lluís Bigas, president territorial del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. Les dues pri-
meres es van felicitar pel fet que el rebot de 
l’economia després d’aquesta aturada ana-
va a l’alça, i tant la ciutat de Girona com la 
UdG tenen molta demanda de feina, que de 
vegades no es pot cobrir.

L’economista i membre del comitè executiu 
de Girona Laura Casanovas va ser l’encar-
regada de conduir les presentacions que va 
encetar la professora en sociologia i secre-
tària general de la UdG, Cristina Sànchez. 
Va fer una dissertació sobre què va repre-
sentar la pandèmia sobretot per al col·lectiu 
femení, que durant el tancament va haver 
d’assumir en molts casos més tasques de 
les habituals. A més, moltes dones van patir 
pressions familiars i laborals que, a vegades, 
van portar al maltractament.

Carles Sureda, director corporatiu del grup 
empresarial Cañigueral, un dels grups cap-
davanters del sector carni, va explicar que 
s’havia de prioritzar la seguretat de les per-
sones dins l’àmbit empresarial, fer un ús més 
exhaustiu de la tecnologia i la digitalització, 
efectuar canvis en els sistemes de treball per 
adaptar-se a la nova situació del mercat i 

https://youtu.be/EjB-vRddXqk


I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  • 2 7

El teu
fill és el

Què fa diferents les nostres 
asseguraces de salut?

EL QUADRE MÈDIC
MÉS AMPLI
Inclou els centres més 
prestigiosos i els equips 
mèdics que hi treballen.

ASSISTÈNCIA EN VIATGE
Amb validesa a tot el 
món.

ASSISTÈNCIA INTEGRAL
DEL CÀNCER
Inclou medicacions 
i teràpies que altres 
companyies no 
cobreixen.

PSICOLOGIA CLÍNICA
Sense necessitat de 
prescripció mèdica,
fins 24 sessions l’any.

COBERTURA DENTAL
Odontologia bàsica i 
dues higienes anuals 
cobertes.

COMPLEMENT SPORT
Amb cobertures 
exclusives de medicina 
esportiva.

COBERTURA
DE PRÒTESIS
La més àmplia del 
mercat, cobreix totes 
les pròtesis internes i 
molt més.

TELECONSULTA
I VIDEOCONSULTA
Per a consultes sobre 
temes de salut, sense 
haver-se de desplaçar.

HOSPITALITZACIÓ
A TOT EL MÓN
Fins a 42.000 euros per 
a tractaments especials 
fora del quadre.

LLIURE ELECCIÓ DE 
GINECÒLEG I PEDIATRA
Cobertura exclusiva
per als col·legiats.

* consulta condicions de la promoció vigent. Si contractes la 
modalitat sense copagament, la quota serà només de 36 €.

Informa-te’n
Laura Muñoz
lmunoz@alertis.es
Tel. 93 405 13 19

Contracta abans del 20 de gener l’assegurança de salut de 
la teva família i la quota dels teus fills
serà només de 29 €*

https://landing.mgc.es/collectiu/economistes_catalunya/?utm_medium=email
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Acte de lliurament de reconeixements

El 28 d’octubre va tenir lloc l’acte 
de lliurament dels Premis dels 
Economistes, que organitza el 
Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya i que reconeixen anualment diversos 
professionals coincidint amb la Jornada dels 
Economistes. 

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya (CEC), Oriol Amat, va donar la benvingu-
da a l’acte i va destacar que “en aquest país 
normalment es fan pocs reconeixements i, 
amb aquests premis, el Col·legi vol posar el 
seu granet de sorra per distingir persones que 
s’ho mereixen”. El degà del CEC també va 
voler tenir un record per “les persones afecta-
des o víctimes de la COVID-19 tant en l’àmbit 
de salut com econòmic”. 

En primer lloc, es van atorgar els Premis de 
Reconeixement als millors currículums univer-
sitaris de les 12 facultats d’economia i empre-
sa de les universitats catalanes. La guardona-
da de la Universitat de Barcelona, Alba 
González, va intervenir en nom de tots els 
premiats i premiades amb els millors currícu-
lums universitaris, i va afirmar que “en l’etapa 
professional que ara iniciem no podem tenir 
millor company de viatge que el CEC, i apor-
tarem el millor de nosaltres a la institució, com 
a ciutadans i com a professionals”.

A continuació, el degà del CEC, Oriol Amat; el 
director de la Revista Econòmica de Catalu-
nya, Guillem López Casasnovas; la presi-
denta del Comitè Assessor de Tecnologia i 
Dades de Banc Sabadell, Teresa Garcia-
Milà, i la secretària del consell de redacció de 
la Revista Econòmica de Catalunya, Judit 
Vall, van lliurar els Premis Joan Sardà Dexeus 
2021 que atorga aquesta publicació del Col·-

El Col∙legi d’Economistes 
de Catalunya distingeix la 
tasca dels professionals 
de l’economia i l’empresa 
amb diversos premis i 
reconeixements 

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

Premis dels  
Economistes 2021

Feu clic  
per visionar 

l’acte de 
lliurament de 

premis

legi d’Economistes de Catalunya. Guillem 
López Casasnovas va presentar els guardo-
nats. El Premi al millor llibre d’economia i em-
presa va ser per a The European Rescue of the 
Franco Regime, 1950-1975, del catedràtic 
Jean Monnet d’Història de la Universitat Pom-
peu Fabra Fernando Guirao, el qual va reco-
llir el guardó i va subratllar que “el reconeixe-
ment d’aquest llibre dona un doble missatge: 
que la societat civil aprecia la recerca bàsica i 
que la història importa”. 

El Premi a la millor trajectòria personal en la 
difusió de l’economia va ser per a la periodista 
i responsable d’Economia de RAC1, Montse 
Martí, qui va agrair el reconeixement i va recor-
dar que “el premi és, en part, gràcies als eco-
nomistes, a qui truco molt sovint per demanar 
opinió i entendre i explicar millor l’economia”.

L’acte de lliurament dels premis va continuar 
amb el Premi de Reconeixement al Despatx 

https://youtu.be/raeeFg-MeWk
https://youtu.be/raeeFg-MeWk


I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  • 2 9

Professional 2021 per al despatx especialitzat 
en l’assessorament legal i tributari d’empre-
ses i particulars fundat fa més de 60 anys a 
Girona Casanovas Assessors Fiscals 
SLP, el qual va ser presentat pel president del 
Consejo General de Economistas, Valentí 
Pich. El soci administrador de Casanovas As-
sessors Fiscals SLP, Martí Casanovas, va 
recollir el guardó i va destacar que “és un ho-
nor per al nostre despatx rebre aquest reco-
neixement”, i va donar les gràcies “als nostres 
clients per la seva confiança i el nostre equip 
per la seva dedicació i professionalitat”.

A continuació, el president de la Comissió 
d’Economistes d’Empresa del CEC, Salva-
dor Alemany, va presentar la guardonada 
amb el Premi de Reconeixement a l’Econo-
mista d’Empresa del 2021, Elisabet Vilalta, 
directora general de Comertia. En el seu par-
lament d’agraïment, Vilalta va assegurar que 
“rebre aquest reconeixement és per a mi un 
recordatori de la importància que exerceix la 
mirada d’un economista a l’empresa i de la 
nostra aportació per garantir el futur empresa-
rial al nostre país”.

Seguidament, el conseller d’Economia i Hi-
senda de la Generalitat de Catalunya, Jaume 
Giró, i el degà del CEC l’octubre de 2021, 
Oriol Amat, van lliurar les distincions als col·-
legiats d’Honor i Mèrit 2021.

La doctora Olga Pané, gerent del Parc de 
Salut Mar, va ser distingida com a col·legiada 
d’Honor 2021 en reconeixement a la seva llar-
ga trajectòria en la gerència d’institucions sa-
nitàries, un àmbit clau per a l’economia cata-
lana, així com a l’esforç dels professionals del 
sector sanitari durant la pandèmia de la CO-

VID-19. Olga Pané va assegurar que “no hi ha 
salut sense desenvolupament econòmic, ni 
desenvolupament econòmic sense salut”, i va 
apostar pel “treball conjunt de sanitaris i eco-
nomistes per preservar la qualitat i la sosteni-
bilitat del sistema de salut”.

L’economista Albert Carreras, catedràtic 
d’Història i Institucions Econòmiques de la 
Universitat Pompeu Fabra, va ser distingit col·-
legiat de Mèrit 2021 per la seva trajectòria en 
el món acadèmic i en l’administració pública, 
així com per la seva col·laboració amb el Col·-
legi d’Economistes de Catalunya. En la seva 
intervenció, Albert Carreras va recordar els 
seus anys d’estudiant universitari i va voler 
puntualitzar que “els que han acabat els graus 
ara estan molt més ben formats”. A més, va 
apuntar que el seu vincle amb el CEC “s’ha 
anat fent més estret a mesura que la meva 
implicació amb la formació a la universitat ana-
va creixent”, i va destacar la seva doble ves-
sant com a historiador econòmic i ciutadà 
implicat amb l’actualitat.

L’acte de lliurament dels Premis dels Econo-
mistes 2021 va comptar amb la intervenció 
del conseller d’Economia i Hisenda de la Ge-
neralitat de Catalunya, Jaume Giró, qui va feli-
citar el Col·legi “per l’enfocament tan ampli 
d’uns premis que reconeixen des de treballs 
acabats, com el millor llibre d’economia, fins a 
carreres que comencen, com la dels estudi-
ants d’Economia amb els millors currículums 
universitaris”. En el seu discurs, Jaume Giró va 
fer un al·legat en favor de la política. “La feina 
del polític és —per definició— una feina altru-
ista. Això és anteposar els interessos dels ciu-
tadans als propis i treballar per aconseguir el 
que és millor per al país”, va afirmar. El conse-
ller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya també va animar a “continuar culti-
vant el pensament crític per basar les nostres 
accions en l’altruisme i per construir —entre 
tots— una societat amb menys desigualtats i 
amb totes les oportunitats per forjar el nostre 
camí amb plena llibertat”.

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya l’octubre de 2021, Oriol Amat, va cloure 
l’acte, presentat pel director de la Jornada 
dels Economistes 2021, Jaume Menéndez, 
donant l’enhorabona a tots els premiats i pre-
miades i recordant que “el Col·legi és una en-
titat en què les persones que hem estudiat 
Economia, Empresa o àrees de coneixement 
similars tenim l’oportunitat de col·laborar altru-
istament per estar al servei de l’economia, de 
l’empresa i del país”. En aquest sentit, va 
animar els més joves a “veure el Col·legi com 
una oportunitat”. n

El conseller d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, Jaume Giró,  
durant la seva intervenció.
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Edifici INBISA Mas Blau 
L’oportunitat d’inversió que cercaves

• Venda d’oficines en rendibilitat amb empreses 
arrendatàries de solvència i prestigi.

• Contractes de compliment obligat i garanties 
addicionals.

• Rendibilitats del 6%/any.

• Ubicació estratègica: c/ Garrotxa, 6-8  
(P .  E. Mas Blau - El Prat de Llobregat), proper 
a l’Aeroport i al Port de Barcelona.

• També oficines en venda i lloguer per a  
usuaris finals.

934 238 979 www.oficinaenbarcelona.com

Oficines en 
rendibilitat

6% 
anual
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Col·legiats de Mèrit i d’Honor
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La Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
(CEC) va acordar distingir com a 
Col·legiat de Mèrit 2021 Albert 

Carreras de Odriozola per la seva trajectòria 
en el món acadèmic i en l’administració pú-
blica. Col·legiat des de l’any 2018, ha col·-
laborat habitualment amb l’activitat del Col·-
legi d’Economistes de Catalunya, 
especialment des de la Comissió d’Economia 
Catalana, de la quan és membre destacat.

Albert Carreras de Odriozola és doctor en 
Ciències Econòmiques i Empresarials per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Després 
d’exercir de professor a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i a la Universitat de Barce-
lona, l’any 1991 es va incorporar com a ca-
tedràtic a la Universitat Pompeu Fabra, on ha 
ocupat els càrrecs de director del Departa-
ment d’Economia i Empresa (1996-1997), 
vicerector (1997-2001) i degà de la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials 
(2008-2011). Des del 2019 és director de 
l’ESCI-UPF, l’Escola Superior de Comerç In-
ternacional adscrita a la UPF.

Fora de Catalunya ha estat postdoc a la Uni-
versitat de Califòrnia a Berkeley (1988-89); 
docent a l’Institut Universitari Europeu de Flo-
rència (1989-1994), on va dirigir el Departa-
ment d’Història i Civilització (1991-1992), i 
catedràtic Príncep d’Astúries a la Universitat 
de Georgetown (2007-2008). Va presidir el 
comitè organitzador local del Congrés de l’Eu-
ropean Economic Association i de l’Econo-
metric Society European Meeting (Barcelona, 
2009), així com el Consell de Recerca de 
l’Institut Universitari Europeu (2009-2010) i 
l’European Business History Association 
(2010-2011).

Les seves línies de recerca se centren en la 
història econòmica, la història quantitativa i la 
història dels negocis i de l’empresa. Ha estat 

membre del consell editorial de les revistes 
Business History, Enterprise & Society, Revis-
ta de Historia Económica - Journal of Iberian 
and Latin American Economic History i Revis-
ta de Historia Industrial. És autor de 150 pu-
blicacions acadèmiques i autor o editor d’una 
dotzena de llibres, entre els quals destaquen 
obres com Turbulències i tribulacions. Els anys 
de les retallades (Edicions 62, 2018), amb An-
dreu Mas-Colell i Ivan Planas, Premi Joan 
Sardà i Dexeus 2018 de la Revista Econòmica 
de Catalunya, o, amb Xavier Tafunell, Between 
Empire and Globalization. An Economic His-
tory of Modern Spain (Palgrave, 2021).

També ha ocupat llocs de responsabilitat a 
l’administració pública, com ara el de secre-
tari d’Economia i Finances (2011-2013) i 
secretari general (2013-2016) del Departa-
ment d’Economia i Coneixement de la Ge-
neralitat de Catalunya. És membre de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans.

D’altra banda, la Junta de Govern del CEC va 
nomenar Col·legiada d’Honor 2021 la docto-
ra Olga Pané i Mena en reconeixement a la 
seva llarga trajectòria en la gerència d’institu-
cions sanitàries, un àmbit clau per a l’econo-
mia catalana. Amb aquesta distinció, el Col·-
legi també vol reconèixer l’esforç dels 
professionals del sector sanitari durant la pan-
dèmia de la COVID-19.

El Col∙legi d’Economistes 
de Catalunya nomena el 
catedràtic de la Universitat 
Pompeu Fabra Albert Carreras 
de Odriozola Col∙legiat de 
Mèrit, i la doctora i gerent del 
Parc de Salut MAR Olga Pané  
i Mena, Col∙legiada d’Honor

Albert Carreras i Olga Pané

La doctora Olga Pané i Mena és especialista 
en Medicina del Treball, màster en gestió de 
serveis sanitaris per la Universitat de Barcelona 
i diplomada en gestió hospitalària per ESADE.

Des de l’any 2011 és gerent del Parc de Salut 
MAR, consorci en el qual s’inclou l’Hospital del 
Mar i el de l’Esperança. Anteriorment, va ser 
gerent de l’Hospital d’Igualada i de la Fundació 
de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol. Ha 
estat directora de Projectes Sanitaris i Socials, 
empresa de gestió de serveis del Consorci de 
Salut i Social de Catalunya, així com consul-
tora de projectes de reforma sanitària a l’Amè-
rica Llatina per al Banc Mundial i el Banc Inte-
ramericà de Desenvolupament (BID). A més, 
ha estat directora de centres d’atenció primà-
ria de l’Institut Català de la Salut al Baix Llo-
bregat i també de l’Àrea Bàsica de Salut de la 
Roca del Vallès.

Olga Pané i Mena també ha format part del 
comitè d’experts per la transformació del sis-
tema públic de salut designat per la Genera-
litat de Catalunya.

Així mateix, ha desenvolupat activitats do-
cents com a professora del màster de gestió 
d’entitats proveïdores del sistema de Salut de 
la Universitat Rovira i Virgili i com a professora 
del màster en gestió de serveis sanitaris de la 
Universitat Oberta de Catalunya. n
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Entrevista
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Albert Carreras de Odriozola forma 
part de la nova junta de govern del 
Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya (CEC) i és membre actiu de la 

Comissió d’Economia Catalana del CEC. En 
aquesta entrevista comenta l’actual context 
econòmic. 

Quina valoració fa de la distinció de Col·-
legiat de Mèrit 2021?
És un gran honor per a un economista. La 
llista dels Col·legiats de Mèrit és de col·legues 
que he admirat molt, i no puc imaginar un 
reconeixement professional més gran que 
formar part d’aquesta llista.

L’evolució econòmica està molt marcada 
per la incertesa. Una de les principals 
incògnites és si es mantindrà l’alça de 
la inflació. Quina és la seva visió?
Els grans bancs centrals han apostat uns 
quants mesos per la hipòtesi que el repunt 
inflacionari es tractava d’un fenomen temporal, 
fruit de desajustos transitoris a escala mundial 
entre l’oferta i la demanda, com a conseqüèn-

El Col∙legiat de Mèrit 2021 
Albert Carreras de Odriozola, 
catedràtic de la Universitat 
Pompeu Fabra i director 
d’ESCI-UPF, va ser secretari 
d’Economia i Finances 
i secretari general del 
Departament d’Economia 
i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya

Albert Carreras  
de Odriozola 
“El capital humà és clau per a la 
competitivitat de l’economia catalana”

COL·LEGIAT DE MÈRIT 2021

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



I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  • 3 3

El Col·legi pot tenir un 
gran paper en ajudar els 
estudiants universitaris 

a transitar cap a la 
seva independència 

professional i econòmica 

Albert Carreras  
de Odriozola 
“El capital humà és clau per a la 
competitivitat de l’economia catalana”

cia de la tornada a la normalitat post-COVID. 
Tanmateix, hi ha prou evidència que els movi-
ments semblen molt més sostinguts del que 
semblava i reflecteixen canvis permanents 
en la naturalesa de l’oferta i la demanda. En 
aquest cas, serà inevitable tornar a pujar els 
tipus d’interès, encara que la recuperació 
no s’hagi completat. L’única barrera a una 
pujada seria el fort repunt de la sisena onada 
de la COVID, en la seva variant Òmicron. Això 
pot obligar a posposar més temps la pujada 
dels tipus d’interès. Pel que veiem, als EUA 
la recuperació és tan vibrant que la pujada de 
tipus per refredar l’activitat i contenir la inflació 
sembla inevitable. El Regne Unit ja ha avançat 
en aquesta direcció. En canvi, el Banc Central 
Europeu és més cautelós en la mesura que la 
recuperació és més feble a l’àrea euro.

El preu de l’energia és un dels princi-
pals causants d’aquesta inflació. Quines 
mesures es podrien prendre per frenar 
aquesta escalada?
Hi ha poques solucions fora de la contenció de 
la demanda. El preu de l’energia puja perquè 
hi ha grans productors/exportadors que s’han 
adonat de la seva major capacitat negociadora 
en un món assedegat d’energia. Això serà 
com quan la primera crisi del petroli: durarà. 

Per altra banda, hi ha l’encariment derivat del 
compliment dels objectius del Tractat de París 
de lluita contra el canvi climàtic. 

Finalment, l’impacte arriba a la ciutadania i a 
les empreses, i no agrada, però és inevitable 
l’augment del preu dels drets d’emissió si es 
vol lluitar contra el canvi climàtic. Els preus 
de l’energia alts han vingut per quedar-se, 
i tots hem de pensar com consumir menys 
energia. Baixar els impostos és comprensible 
políticament, però és una recepta per al fracàs 
econòmic. El que cal és aprendre a desplegar 
activitats menys consumidores d’energia. No 
és fàcil, però és l’única solució, com s’ha pogut 
comprovar en cada crisi energètica. Només 
els països que han assumit —en aquestes 
ocasions— l’encariment de l’energia han po-
gut reaccionar positivament. La negació de 
l’encariment no serveix de res.

Els problemes en les cadenes de submi-
nistrament són una altra amenaça que 
es manté. Quina solució hi veu? 
És la part més transitòria de la inflació, però 
reflecteix, indubtablement, un desajust entre 
oferta i demanda que justifica tensions en 
els preus dels béns i els serveis. D’aquí a 
pocs mesos s’hauria de superar. Però en la 
mesura que, de vegades, la recuperació de 
l’activitat, les escassedats energètiques i els 

drets d’emissió apunten tots a una tensió de 
les cadenes de subministrament, la solució 
serà difícil. Ens tornem a moure cap a un 
món inflacionari, on només se’n sortirà qui 
sigui més virtuós i no hagi de dependre dels 
preus energètics.

Davant aquestes incerteses, quins són 
els elements clau per a la competitivitat 
de l’economia catalana?
El capital humà. Ara tot es redueix al capital 
humà en totes les seves formes. Apostar 
fermament per activitats intensives en conei-
xement, poc dependents de l’energia, poc 
dependents de cadenes de subministrament 
complexes i poc dependents —és el més 
difícil— d’activitats experiencials. Això dar-
rer és prou contradictori amb els avantatges 
competitius de l’economia catalana, però és 
una reflexió que neix de l’alta vulnerabilitat que 
significa dependre del nostre atractiu climàtic, 
patrimonial i paisatgístic. 

Ens cal tornar a ser competitius en els mercats 
de béns i serveis no experiencials. Vet aquí un 
desafiament ben complex, atès que el nostre 
avantatge comparatiu més gran han estat, els 
darrers decennis, el turisme i la qualitat de 
vida. La qualitat de vida cal que segueixi sent 
atractiva per atreure talent d’arreu del món. El 
turisme haurà de seguir sent important, però 
més remunerador.

Dit d’altra manera: cal que el sistema educa-
tiu sigui excel·lent i formi la ciutadania millor 
que arreu. Cal que en el sistema educatiu 
s’aprenguin bé aquelles qualificacions que ja 
s’aprenen amb excel·lència en els sistemes 
públics d’altres països competidors nostres: 
parlar bé, parlar llengües, saber relacionar-se, 
saber guanyar mercats —saber vendre—, 
saber produir, saber investigar, apostar per 
l’ambició, tenir iniciativa, saber engegar una 
empresa, etc. Són tots elements que fallen 
estrepitosament en el nostre sistema educatiu 
públic, i força també en el privat i concertat. 
Si el nostre país prioritzés l’educació adequa-
dament, hauríem fet un gran pas endavant.

Contra aquesta especialització no només s’ai-
xequen obstacles de disponibilitat de capital 
humà, sinó aspectes legislatius fonamentals, 
com és la regulació de les relacions labo-
rals, que estan actualment molt orientades a 
l’aprofitament de la multiplicitat de fórmules 
contractuals de baixa qualitat que incentiven 
empreses de baixa productivitat i sous bai-
xos. Estem en un pendent molt perillós, en 
el qual la manca de capacitat d’autogovern 
ens fa molt mal. 

Els fons europeus Next Generation es-
tan cridats a ser determinants per a la 
recuperació econòmica en clau digital 
i sostenible. De quina manera s’hauri-
en de gestionar per tal d’assegurar-ne 
l’eficàcia?
A Catalunya seran menys determinants del que 
esperem. La distribució que s’intueix que es 
farà des del govern central ens pot deixar molt 
de banda per prejudicis molt arrelats sobre la 
necessitat de dedicar els recursos europeus 
a ajudar les regions de renda per càpita més 
baixa en lloc d’ajudar a promoure el creixement, 
que és el sentit dels fons Next Generation. 

A l’Estat espanyol els veuen més aviat com 
fons Old Generation (com la PAC o els FE-
DER), i això pronostica un pas enrere col·lectiu. 
Fent èmfasi en el que deia abans, la manca 
de capacitat d’autogovern és actualment la 
principal barrera al creixement de Catalunya. 
Dissortadament, a la resta de l’Estat es viu 
molt malament tot allò que pugui promoure 
—o simplement no obstaculitzar— el crei-
xement econòmic català. Tot i ser la palanca 
potencialment més dinàmica de l’economia 
espanyola, els consensos polítics espanyols 
es construeixen sobre la repressió d’aquest 
potencial econòmic.

Finalment, com a exdegà de la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials 
de la UPF i persona molt vinculada al món 
universitari, com creu que es pot apropar 
el Col·legi als nous economistes?
En una societat on el treball autònom o en 
empreses molt petites esdevé cada cop 
més freqüent, el Col·legi pot tenir un gran 
paper en ajudar els estudiants universitaris 
a transitar cap a la seva independència 
professional i econòmica. La ben provada 
capacitat educativa del Col·legi, amb 
objectius professionals finalistes, és una 
palanca que cal aprofitar a fons per atreure 
la joventut que es gradua cada any i que 
es troba amb menys oportunitats que fa 
anys de treball assalariat, però amb moltes 
oportunitats d’emprenedoria que necessiten 
suport, formació i seguiment.n
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A 
mb una llarga trajectòria en la ge-
rència d’institucions sanitàries, Olga 
Pané i Mena també ha format part 
del comitè d’experts per a la trans-

formació del sistema públic de salut designat 
per la Generalitat de Catalunya. En aquesta 
entrevista parla dels reptes del sistema sanitari. 

Com valora la distinció de Col·legiada 
d’Honor 2021?
És un honor aquesta distinció, que entenc 
que vol reconèixer no necessàriament la meva 
trajectòria, sinó l’esforç de tot un sector, el 
sanitari, que en els darrers ja gairebé dos anys 
de pandèmia ha donat el millor de si mateix 
per millorar i protegir la salut dels ciutadans, 
com ho fa de manera menys visible sense 
pandèmia. Entenc que és un reconeixement 
també a la contribució del sector sanitari al 
desenvolupament econòmic per la cohesió 
social que proporciona, com a vector de re-
distribució de la riquesa i tibant d’innovació i 
recerca com cap altre sector.

Quin diagnòstic fa del sistema sanitari 
català a dia d’avui?
El sistema sanitari nostre potser no és el millor 
del món, com durant molt de temps s’ha volgut 
creure, però és un bon sistema sanitari. Ara 
bé, com tots els sistemes, li cal incorporar 
canvis i llegir bé les necessitats dels ciutadans 
si volem seguir sent efectius. 

La pandèmia ha deixat al descobert debilitats 
en el nostre sistema de salut pública, en l’aten-
ció primària i en els centres residencials socials. 
Ens cal, per tant, millorar els recursos, l’or-
ganització dels serveis i els mecanismes de 
continuïtat entre els dispositius assistencials 
per millorar la capacitat de resposta.

En els darrers anys, el sistema sanitari català, 
caracteritzat fins no fa gaire per la seva capacitat 
d’adaptació als canvis, derivat en bona part de 
la baixa funcionarització dels seus professio-
nals i de l’autonomia de gestió de molts dels 
centres assistencials, ha anat progressivament 
incorporant limitacions a la capacitat de gestió 
dels centres. Cada vegada ens homogeneïtzem 
més al model de gestió i administració propi 
de qualsevol àmbit del sector públic. La via de 
regulació de tot això han estat disposicions de 
les lleis d’acompanyament pressupostàries i no 
un debat serè i amb avaluacions serioses de 
les millors respostes possibles a les necessitats 
dels ciutadans. 

La doctora Olga Pané i Mena, 
Col∙legiada d’Honor 2021, és 
gerent del Parc de Salut Mar, 
consorci en el qual s’inclouen 
l’Hospital del Mar  
i el de l’Esperança. 

La pandèmia de la COVID-19 ha fet aflorar 
fortaleses i febleses del sistema? Quines?
Entre les fortaleses jo destacaria l’alta qualitat 
professional en tots els àmbits i la gran capaci-
tat de col·laboració entre dispositius de nivells 
i titularitats diferents. També la gran resposta 
que hem donat a la vacunació de la població, 
sense cap mena de dubte, un exemple de 
coordinació, distribució i administració.

Entre les febleses, la poca atenció a les alertes 
que feia temps rebíem d’organismes interna-
cionals, en el sentit que una epidèmia com 
aquesta era possible. Hi afegiria la gran fragilitat 
dels sistemes d’atenció a la dependència. Un 
sistema que es diu substitutiu de la llar, com les 
nostres residències, no poden tenir una mitjana 
de 7 fàrmacs per resident. En aquests casos 
no substituïm la llar, substituïm centres sanitaris. 

El finançament és el principal repte?
Al final sempre anem a parar als recursos, i 
els econòmics són essencials. En un treball 

Olga Pané i Mena 
“Demanaria als economistes que 
s’impliquin en la governança  
de les entitats sanitàries”

COL·LEGIADA D’HONOR 2021

Entrevista

CLARA BASSOLS, periodista  
Departament de Comunicació del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat
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No serveix de res tenir 
molts recursos si no 
s’assignen al que és 
necessari i si no se’n  

fa un ús eficient

Olga Pané i Mena 
“Demanaria als economistes que 
s’impliquin en la governança  
de les entitats sanitàries”

que es va publicar just abans de l’epidèmia, 
el Dr. Guillem López Casasnovas va situar el 
dèficit financer de la sanitat en 5.000 milions 
d’euros. Però no serveix de res tenir molts 
recursos si no s’assignen al que és necessari 
i si no se’n fa un ús eficient.

Els centres públics també han de tenir l’opor-
tunitat de trobar finançaments alternatius al 
comprador públic, generant serveis comple-
mentaris que ajudin a donar sostenibilitat a 
molts dels nostres equips. 

D’altra banda, en els propers anys es produ-
irà la jubilació dels baby boomers, entre els 
quals hi ha un contingent molt rellevant de 
professionals sanitaris. A la dificultat que ja 
tenim ara per aconseguir professionals de la 
infermeria i d’algunes especialitats mèdiques 
caldrà afegir-hi la competència pels disponibles 
en l’entorn del mercat europeu, en el qual com-
petim amb uns salaris en la franja més baixa.

A més, ens cal revisar amb profunditat els 
sistemes actuals de relacions laborals i fer-los 
més adaptats a les necessitats de les noves 
generacions de pacients i de professionals.

Finalment, i un cop superada la pandèmia, les 
necessitats i els reptes del sistema són bastant 
semblants als que teníem: la pressió demo-
gràfica per l’envelliment, l’empoderament 
dels pacients, l’adaptació a les diversitats, la 
incorporació massiva de tecnologies digitals 
i robòtiques i, molt important, l’escalfament 
climàtic. 

Les institucions sanitàries tenen prou 
autonomia de gestió?
Un metge, per exemple, té la capacitat d’as-
signar diàriament quantitats ingents de recur-
sos, en forma de prescripcions clíniques de 
tests diagnòstics o de fàrmacs, o demanant 
una consulta amb altres professionals. Des 
d’aquest punt de vista hi ha una gran auto-
nomia. El problema rau en el moment en què 
aquest professional no treballa sol, sinó en 
una organització on cal adequar el conjunt 
de prescripcions de tots els professionals a la 
capacitat de resposta de l’entitat i als recursos 
disponibles, en general obtinguts com a con-
seqüència o bé d’un contracte amb el Servei 
Català de la Salut o bé del pressupost públic. 
Totes dues, vies de finançament limitades. És 
aquí on cal autonomia de gestió, per adaptar-te 
de manera específica a les condicions de cada 
centre per alinear els interessos dels pacients, 
dels professionals i dels contribuents.

La sanitat, que és un sector molt dinàmic, 
requereix un sistema de funcionament que li 

permeti respondre amb rapidesa, no només 
a les epidèmies, sinó també a les innovacions 
organitzatives i assistencials, i a les necessi-
tats que imposa tenir un sistema de recerca 
robust. Fracassem sovint en la captació de 
recursos europeus per la rigidesa de molts 
dels nostres procediments. Quan tot Europa 
fa esforços per millorar l’agilitat dels seus 
hospitals i centres d’atenció primària, desbu-
rocratitzant, empoderant (i responsabilitzant) 
els centres i dotant-los de capacitat de res-
posta als reptes assistencials i tecnològics, 
nosaltres anem en sentit contrari. Quan a 
tot arreu es busquen mecanismes de col·-
laboració entre el sistema públic i el privat, 
entre els centres assistencials i la indústria 
tecnològica, dissenyant models basats en 
el valor afegit als processos i procediments, 
nosaltres de sobte ens embranquem en dis-
cussions sobre la prioritat de la gestió directa 
dels serveis públics, amb totes les rigideses 
que comporta.

En la meva opinió, tan rellevant com obtenir un 
millor finançament és disposar d’una gover-
nança bona i moderna que interessi la societat 
civil, que es fixi objectius estratègics per a les 
institucions i per al sector, que pugui treballar 
amb projectes plurianuals i que mantingui una 
sana competència per comparació. En aquest 
sentit seria rellevant disposar d’informació que 
ens permetés avaluar de manera independent 
i sense restriccions ideològiques els resultats i 
les estratègies de les entitats, i poder apostar 
per les millors opcions.

Més d’un 30% de catalans disposen d’una 
assegurança privada de salut, un percen-
tatge en augment. Com han de conviure 
el sistema públic i privat de salut?
El progressiu increment de ciutadans afiliats 
a assegurances privades (més d’un 10% 
d’increment en els darrers 5 anys) dona una 
idea que al sistema públic li cal una revisió 
important si no volem acabar amb una sa-
nitat dualitzada i posant definitivament en 
perill el sistema públic. El sector públic s’ha 
de modernitzar des del punt de vista de les 
organitzacions i de l’accessibilitat. I això és 
complicat de fer si seguim enfocant aquest 

sector com un ens administratiu més. És un 
sector productiu que arrossega altres sectors 
econòmics i que genera una gran producció 
científica i d’innovació. Si en aquests aspectes 
volem jugar en les lligues europees, els centres 
sanitaris i els hospitals han de creure’s aquest 
paper impulsor i han de tenir eines per actuar 
en projectes en col·laboració amb la indústria 
i els sectors econòmics sanitaris. Amb trans-
parència absoluta, amb protocols exhaustius 
antifrau, però ens cal poder donar respostes 
àgils als pacients i a la societat.

El sistema privat acostuma a ser complemen-
tari. En aquest context, i a la vista dels reptes 
que haurà d’abordar el país, ens cal trobar la 
manera de col·laborar, en la mesura sobretot 
que compartim bona part dels professionals, 
encara que no compartim de manera igual 
les despeses de formació d’aquests profes-
sionals. Ens cal aprofundir una mica en una 
col·laboració lleial entre les dues xarxes. 

Com veu la participació dels economistes 
en el sector de la salut, més enllà de la 
gestió hospitalària?
La pobresa encara és la primera causa de pèr-
dua de salut. Treballar per un desenvolupament 
econòmic que, a més, afavoreixi la reducció 
de les desigualtats és la principal contribució 
a la salut. Per tant, aquí els economistes, com 
un agent més del desenvolupament econòmic 
d’una societat, hi tenen un gran paper i una 
gran responsabilitat.

Una de les assignatures pendents en el nostre 
sistema és la disponibilitat d’un sistema d’ava-
luació de resultats seriós i independent. Alguns 
en diem “agència d’avaluació del sistema”. 
Amb el nom que sigui, ens cal un mecanisme 
que ens ajudi a superar les restriccions ideolò-
giques amb què moltes vegades es condueix 
la sanitat. I una avaluació seriosa no només 
considera l’impacte sobre els pacients, sinó 
també l’impacte social i la sostenibilitat del 
sistema per a les generacions futures.

En els centres assistencials, els economistes 
ja fan una gran labor, no només en els de-
partaments econòmics, sinó també en els 
de seguiment i anàlisi de la gestió, i en els 
d’epidemiologia i avaluació.

Finalment, jo tinc la sort de tenir economistes al 
nostre Consell Rector, que ens ajuden moltíssim 
amb les seves apreciacions, preguntes i 
reflexions. Demanaria als economistes que 
s’impliquin en la governança de les entitats 
sanitàries, que, certament, és una labor d’alta 
responsabilitat no retribuïda, però amb un gran 
retorn i valor afegit social. n
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En la 19a edició del Premi de Reco-
neixement a l’Economista d’Em-
presa, el jurat ha acordat atorgar 
el guardó a la col·legiada Elisabet 

Vilalta Casals, directora general de Comertia, 
en reconeixement a la trajectòria d’una profes-
sional que presta els seus serveis en una asso-
ciació d’empreses catalanes del sector del re-
tail, que és un dels sectors que s’han vist més 
afectats per les restriccions lligades a la pandè-
mia de la COVID-19 i, a més, té el repte d’adap-
tar-se als nous hàbits de compra dels ciuta-
dans derivats de les noves tecnologies. El Jurat 
del guardó considera que Elisabet Vilalta Ca-
sals ha gestionat amb encert durant més de 14 
anys una entitat sense ànim de lucre que repre-

Elisabet Vilalta Casals 
Directora general de Comertia

ECONOMISTA D’EMPRESA 2021

senta empreses de diversos sectors d’activitat 
de l’àmbit del retail, Comertia, que destaca per 
la seva defensa i impuls d’un model comercial 
sostenible des del punt de vista urbanístic, 
econòmic, territorial i social.

Elisabet Vilalta Casals és llicenciada en Ciènci-
es Econòmiques i Empresarials per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, col·legiada 
des de l’any 1991 i té una llarga trajectòria 
relacionada amb la gestió i el màrqueting 
vinculat al sector del retail i el gran con-
sum. A més, col·labora habitualment 
amb el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya mitjançant la Comissió 
de Retail. n

El Premi de Reconeixement al Despatx 
Professional 2021 s’ha atorgat en-
guany a Casanovas Assessors Fis-
cals SLP, despatx de Girona especi-

alitzat en l’assessorament legal i tributari 
d’empreses i particulars. Amb aquest premi s’ha 
volgut reconèixer un despatx de tercera genera-
ció familiar que ha sabut créixer i evolucionar amb 
el temps i que és un referent per a la societat i les 
empreses a les comarques de Girona. 

El despatx va ser fundat fa més de 60 anys per 
Martí Casanovas Ogué, pare de l’actual soci 
administrador, Martí Casanovas Lax. n

Casanovas 
Assessors 
Fiscals SLP 

DESPATX 
PROFESSIONAL 2021
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Col∙legiada des del 1991, Elisabet Vilalta Casals és des de fa més 
de 14 anys directora general de Comertia, entitat sense ànim de 
lucre que representa empreses familiars catalanes de diversos 
sectors d’activitat del retail, un dels àmbits que s’han vist més 
afectats per les restriccions lligades a la pandèmia de la COVID-19.

Què suposa per a vostè el reco-
neixement del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya com a 
millor economista d’empresa?
Per a mi ha estat un gran honor 

rebre aquest reconeixement atorgat per part 
d’una institució com el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, amb tants anys de trajectòria al 
servei dels col·legiats i de la societat en gene-
ral. I és un reconeixement a la meva tasca de 
direcció general al capdavant de Comertia, 
defensant el paper de les empreses familiars 
catalanes.

Com resumiria què és Comertia?
Comertia és una entitat que agrupa empreses 
de retail amb marca reconeguda en el seu 
sector i que té com a objectiu promoure l’in-
tercanvi d’informació i experiències entre els 
seus membres, ajudant-los a millorar la pro-
ductivitat i la competitivitat. No té ànim de lu-
cre i els seus socis són empreses dedicades 
al comerç minorista i serveis amb seu principal 
a Catalunya.

Comertia treballa des de l’intercanvi d’experi-
ències i coneixements dels seus socis, fidel a la 
seva màxima i al seu punt de partida: compartir 
per competir. Una de les claus del seu èxit és la 
capacitat i l’esforç que els membres de la famí-
lia, gestors i directius de les empreses associa-
des fan en compartir aspectes rellevants del 

Elisabet Vilalta 
“La pandèmia ha accelerat 
la transformació digital  
del sector del ‘retail’”,,
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seu know-how amb la confiança de rebre’n el 
mateix o més de la resta de socis. 

Quin model comercial defensen?
Comertia representa els interessos d’un seg-
ment d’empreses comprès entre les grans 
marques multinacionals i les microempreses 
de comerç. Són marques consolidades en el 
territori i líders o amb vocació de lideratge en 
cadascun dels seus sectors d’activitat. El de-
nominador comú entre els seus associats és 
tenir un mínim de tres establiments o bé un 
mínim d’un punt de venda i un e-commerce; 
no menys de 25 treballadors; més de 3 milions 
d’euros de facturació, una marca consolida-
da i reconeguda, amb vocació de continuïtat 
seguint la fórmula de negoci familiar i amb un 
alt grau de professionalitat.

Comertia defensa aquest model d’empreses 
d’èxit dins de la distribució, empreses autòc-
tones amb marques comercials que tenen 
personalitat pròpia localitzada al territori i que 
estructuren el teixit econòmic, social i urba-
nístic del país. 

Des de la seva creació, s’ha anat dibuixant 
com un interlocutor vàlid entre aquest seg-
ment d’empreses i els diferents agents eco-
nòmics i socials. L’associació promou un 
model comercial sostenible urbanísticament, 
econòmicament i socialment, en un país en el 
qual el 90% de les empreses comercials són 
familiars i afronten un repte important: la con-
tinuïtat en un entorn comercial marcat per una 
globalització que implica menys diferenciació 
de producte, nous hàbits i comportaments 
dels clients, i nous formats comercials. 

Els problemes en la cadena de subminis-
trament global estan tenint impacte en les 
empreses que formen part de Comertia?
Fa molts mesos que les empreses de Comer-
tia estant tenint problemes de subministra-
ment; des de l’obstrucció que va tenir lloc al 
canal de Suez al mes d’abril, la logística va 
començar a complicar-se. A aquest fet se li 
suma també l’alt cost de matèries primeres 
com el petroli o la manca de xips arran de la 
pandèmia i l’escassetat de productes per 
manca de fabricació.

Davant d’aquest escenari, les empreses de 
Comertia han anat prenent decisions per 
adaptar-se a la situació, com ara comprar al-
tres tipus de productes, readaptar la seva 
oferta o fins i tot deslocalitzar la fabricació. La 
problemàtica ha afectat algunes categories 
d’activitat, no totes, i, en general, els diversos 
problemes s’han anat resolent amb previsi-
ons més a llarg termini.

Un altre gran repte per al retail passa per 
adaptar-se als nous hàbits de compra 
dels ciutadans derivats de les noves tec-
nologies?
Les empreses de Comertia ja tenien estructu-
res digitalitzades abans de la pandèmia, es-
pecialment pel que fa a l’e-commerce i canals 
de difusió. Ara bé, la pandèmia ha accelerat la 
transformació digital de tots els seus proces-
sos, tant interns com externs, per optimitzar 
la gestió a tots els nivells i dinamitzar les ven-
des. L’automatització i digitalització de pro-
cessos els ha permès, internament, ser més 
àgils i productius, i externament, millorar els 
embuts de conversió d’usuaris a clients. n

CLARA BASSOLS, periodista  
Departament de Comunicació del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat
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Martí Casanovas Lax, col·legiat des de l’any 1978, és el soci 
administrador de Casanovas Assessors Fiscals SLP, despatx 
professional referent a les comarques de Girona. Fundat fa 
més de 60 anys pel seu pare, Martí Casanovas Ogué, el despatx 
especialitzat en l’assessorament legal i tributari d’empreses i 
particulars ha incorporat la tercera generació.

Com valora el reconeixement del 
Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya?
Per a nosaltres ha estat una gran 

satisfacció aquest reconeixement en l’àmbit de 
Catalunya. També ha comportat una satisfac-
ció per a tot l’equip de Casanovas, que ha per-
cebut un reconeixement per la seva tasca. Ha 
estat un orgull rebre aquest premi, que ente-
nem que és fruit del treball de tot un equip i que 
reconeix la capacitat d’adaptació d’una firma 
creada fa més de 60 anys a les noves deman-
des de mercat, modificacions legislatives i a la 
constant renovació tecnològica i social. També 
ha estat valorat molt positivament pels nostres 
clients i ha permès ratificar amb major mesura 
la seva confiança en el nostre despatx. D’altra 
banda, també ens ha fet il·lusió que el premi es 
donés a un despatx de les comarques de Giro-
na, pel reconeixement que això implica per als 
professionals d’aquest territori. 

El caràcter familiar de Casanovas Asses-
sors Fiscals és el secret del seu èxit?
Si haguéssim de destacar alguns aspectes del 
nostre despatx, entenc que aquests serien l’èti-
ca i el rigor professional. El financer Warren 
Buffett, en una de les seves cites, diu: “Es neces-

Martí Casanovas Lax 
“La continuïtat de tres 
generacions ha ajudat a 
consolidar els nostres principis 
d’ètica i rigor professional”

CASANOVAS ASSESSORS 
FISCALS SLP

siten 20 anys per construir una reputació i 5 mi-
nuts per arruïnar-la”. Si pensem això, de ben 
segur que farem moltes coses diferents. És molt 
rendible actuar amb ètica i rigor professional, i a 
vegades hi ha persones que ho obliden. La con-
tinuïtat de tres generacions en la direcció del 
despatx, sens dubte, ha ajudat a consolidar els 
nostres principis d’ètica i rigor professional 
abans esmentats. I ha ajudat moltíssim a conso-
lidar la confiança dels nostres clients, ja que ve-
uen una continuïtat que garanteix per a un futur 
els serveis professionals que ens demanen. 

Quins són ara els reptes a curt i mitjà ter-
mini per al despatx? 
Un primer repte passa per ampliar el ventall de 
la nostra oferta de serveis, ja que cada vegada 
les empreses ens demanen nous serveis vincu-
lats a les creixents obligacions tributàries i mer-
cantils que la legislació crea i desenvolupa. Tam-
bé volem apostar per l’adaptació constant a les 
noves tecnologies, que cada vegada tenen més 
importància en la prestació de serveis professi-
onals en l’àmbit legal i tributari. Aquesta qüestió 
és imprescindible, ja que comporta l’optimitza-
ció de l’organització interna i, en definitiva, una 
reducció de costos i de temps que ens ha de 
permetre continuar sent competitius en un en-
torn cada vegada més agressiu. I, finalment, 
tenim el repte de captar i retenir talent perquè els 
nostres equips de treball estiguin cada vegada 
més preparats per prestar serveis amb la màxi-
ma eficiència i rigor professional, oferint-los for-

mació continuada i possibilitats de promoció, i 
alhora aconseguir que estiguin alineats amb els 
valors i l’ADN que defineixen aquest despatx. 

La pandèmia de la COVID-19 segueix mar-
cant les necessitats de les empreses i par-
ticulars que us demanen assessorament?
La persistència de la pandèmia, a la qual no li 
veiem un final a curt termini, està tornant a ge-
nerar molta inquietud en tot l’àmbit empresari-
al. Han aparegut nous problemes que inicial-
ment molta gent no va preveure. Em refereixo 
a l’alta inflació existent, amb uns tipus que 
quasi no recordàvem, la falta de subministra-
ment i encariment de les matèries primeres, els 
problemes de logística i transport, i el desme-
surat i imprevisible increment dels preus de 
l’energia. Aquesta situació col·loca moltes em-
preses en una situació d’inquietud i incertesa 
pel que pugui passar l’any 2022. Per la nostra 
part, en la mesura del possible, intentarem aju-
dar els nostres clients amb els nous reptes que, 
de ben segur, se’ls plantejaran a curt termini. 

En qualsevol cas, voldríem acabar donant un 
missatge optimista, perquè, des que el món és 
món, l’economia és cíclica (recordem que, a 
l’antic Egipte, ja es parlava dels anys de vaques 
grasses i dels anys de vaques flaques). Això 
ens fa pensar que, a curt o mitjà termini, els 
problemes actuals han d’anar desapareixent i 
podem tornar a entrar en el cicle de bonança i 
creixement econòmic que tots desitgem. n

CLARA BASSOLS, periodista  
Departament de Comunicació del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat
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Jennifer Ivorra 
Paschkes
Universitat Oberta 
de Catalunya
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la UOC amb una nota 

mitjana de 9,41. Ha obtingut 18 matrícules 
d’honor. Cal destacar també el seu treball final 
de grau en l’àmbit de la iniciativa emprenedo-
ra, on va rebre una qualificació de matrícula 
d’honor.

Nil Mora Turró
Universitat de Vic- Universitat Central 
de Catalunya 
Graduat en Administració i Direcció d’Em-
preses per la Facultat d’Empresa i Comuni-
cació de la UVIC, amb una nota mitjana de 
8,413. Ha obtingut 7 matrícules d’honor. 
Ha realitzat un TFG amb el títol de “Crea-
ción de una productora de espectáculos 
pedagógicos” amb una qualificació de ma-
trícula d’honor.

José Schröder Aubert
Universitat Internacional
de Catalunya 
Graduat en Administració i 
Direcció d’Empreses per la 
Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Socials de la 

UIC, amb una nota mitjana de 3,34 sobre 4. Ha 
col·laborat activament com a becari de recer-
ca amb diversos professors.

Alberto Raventós 
Romero
Institut Quimic de Sarrià  
Graduat en Administració i 
Direcció d’Empreses per 
l’IQS School of Manage-
ment Universitat Ramon 

Llull, amb una nota mitjana de 8,92. El seu 
expedient acadèmic destaca per la seva 
excel·lència, amb 18 matrícules d’honor en 
assignatures d’economia, comptabilitat i 
finances, entre d’altres. n

Miguel Benítez 
Humanes 
Universitat Pompeu Fabra
Graduat en Economia amb 
una nota mitjana de 9,47 
per la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresari-

als de la UPF. Ha obtingut 23 matrícules d’ho-
nor, 14 excel·lents i 9 notables.
 

Daniel Favre 
de Noguera 
Universitat Rovira i Virgili
Graduat en Economia per 
la Facultat d’Economia i 
Empresa de la URV amb 
una nota mitjana de 9,2

Anastassia 
Konovalenko
Universitat Abat Oliba CEU
Ha obtingut una nota mitja-
na de 9,29 cursant la doble 
titulació Administració i Di-
recció d’Empreses, i Eco-

nomia i Gestió d’Empreses a la Universitat 
Abat Oliba CEU.

Maria Ribas Padilla 
ESADE
Bachelor of Business Ad-
ministration-BBA, ESADE, 
amb una nota mitjana de 
9,3. Destaca, a més, per 
desenvolupar diferents ac-

tivitats en associacions d’alumnes i ha estat 
involucrada en diverses organitzacions soci-
als. Ha rebut l’“Esade Honor Scholarship” i 
l’“Esade Talent Scholarship”.

El Col.legi d’Economistes de Catalunya va atorgar, en el marc de la Jornada dels 
Economistes 2021, el guardó de reconeixement als millors currículums universitaris dels 
estudiants de les 12 facultats d’Economia i Empresa de les universitats catalanes:

Ana Maria Baltoiu
Universitat Autònoma 
de Barcelona
Ha obtingut un 8,87 de 
nota mitjana en el grau 
d’Administració i Direcció 
d’Empreses (ADE) de la 

Facultat d’Economia i Empresa de la UAB. En 
les 39 assignatures que ha cursat ha obtingut 
20 matrícules d’Honor i 3 excel·lents.

Alba González Martín
Universitat de Barcelona
Graduada en Economia 
per la Facultat d’Economia 
i Empresa de la UB, amb 
una nota mitjana de 9,6. Va 
participar a Toronto en uns 

cursos d’estiu sobre Global Issues. Va partici-
par com a voluntària al programa de tutories 
de la facultat fent d’alumna tutora dels alum-
nes de primer curs. Guardonada amb una 
beca Santander per estudiar de forma telemà-
tica al Massachusetts Institute of Technology 
Professional Education.

Marc Serra i Cargol
Universitat de Girona
Ha cursat la doble titulació 
Administració i Direcció 
d’Empreses, i Enginyeria 
Industrial a la Facultat de 
Ciències Econòmiques i 

Empresarials de la UdG, amb una nota mit-
jana de 9,646. 

Berta Ramos Agustí
Universitat de Lleida
Ha cursat doble grau en 
Dret i Administració i Direc-
ció d’Empreses a la Facultat 
de Dret, Economia i Turisme 
de la UdL, amb una nota 

mitjana de 8,87. Va formar part del Claustre de 
la UdL en representació de l’estudiantat i del 
Consell del Departament de Dret Públic. Ha 
estat beneficiària de la beca de Col·laboració 
del Ministeri d’Educació per al curs 2020-21.

Els millors universitaris
D’ECONOMIA I EMPRESA DE L’ANY 2021 A CATALUNYA
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El Premi Joan Sardà Dexeus que 
atorga la Revista Econòmica de 
Catalunya del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya al millor lli-

bre d’economia i empresa ha reconegut en-
guany The European Rescue of the Franco 
Regime, 1950-1975 del catedràtic Jean 
Monnet d’Història de la Universitat Pompeu 
Fabra Fernando Guirao per la seva qualitat, 
rigor, esforç i dedicació en la cerca de docu-
ments per aconseguir evidències per a la 
defensa de la tesi del llibre, segons la qual les 
relacions entre el règim de Franco i els estats 
i persones protagonistes de la integració eu-
ropea van ser sempre tenses.

El Jurat destaca d’aquest obra la seva qualitat, 
el seu rigor i l’esforç i dedicació en la cerca de 

El Premi Joan Sardà Dexeus a la Millor Trajectòria 
Personal en la difusió de l’Economia 2021 s’ha atorgat 
enguany a la periodista Montse Martí Bel per la seva 
feina de més de 10 anys com a responsable 

d’economia de RAC1, cobrint l’actualitat econòmica i empresarial 
amb un enfocament didàctic i proper a la ciutadania.

Llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Montse Martí Bel treballa a la redacció 

d’informatius de RAC1 des de l’any 2006. 

El Jurat del premi també destaca que RAC1 fa més de 
10 anys que és líder d’audiència a Catalunya, amb 

gairebé 1 milió d’oients.  n

‘The European Rescue 
of the Franco Regime, 
1950-1975’

Montse Martí Bel 

MILLOR LLIBRE D’ECONOMIA I EMPRESA

MILLOR TRAJECTÒRIA 
PERSONAL EN LA DIFUSIÓ  
DE L’ECONOMIA

documents per aconseguir evidencies 
per a la defensa de la tesi del llibre, contrà-
ria a l’imperant, segons la qual les relacions 
entre el règim de Franco i els estats i les 
persones protagonistes de la integració 
europea van ser sempre tenses pel caràc-
ter dictatorial del règim i pel permanent abús 
i violació dels drets humans.

El llibre desvetlla que la principal preocu-
pació va ser protegir el desenvolupament 
econòmic d’Espanya amb la doble finalitat 
de protegir el dels seus propis països, ga-
rantint-los proveïments i mercats, i afavorir 
la millora econòmica d’Espanya amb la 
convicció que el desenvolupament econò-
mic espanyol facilitaria el futur trànsit a la 
democràcia. n
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A ‘The European Rescue of 
the Franco Regi me, 1950-1975’, 
Fernando Guirao analitza  
les relacions de la Comunitat 
Econòmica Europea amb  
el règim franquista 

Fernando Guirado és catedràtic Jean 
Monnet d’Histò ria a la Universitat 
Pompeu Fabra i doctor en Història i 
Civilització per l’Institut Universitari 

Europeu, a banda de membre de grups d’in-
vestigació i divulgació d’història de la integra-
ció europea.

Com valora el premi? 
Com un honor. El premi Joan Sardà té un 
gran prestigi, equiparable al prestigi recone-
gut a les persones guardonades a les edici-
ons precedents. Rebre aquest premi és el 
reconeixement a la qualitat del meu treball de 
molts anys. Per a mi, aquest premi sempre ha 
estat molt especial. Tant, que em vaig pre-
sentar a la tercera convocatòria amb el meu 
primer llibre. La concessió del premi el 2021 
ha estat una sorpresa total, perquè no m’hi 
havia presentat. Em semblava un premi inas-
solible. M’alegra especialment que sigui pel 
llibre que més temps d’investigació m’ha 
comportat.

El títol del seu llibre és contundent: “el res-
cat europeu del règim de Franco”. Com 
resumiria la tesi que defensa al llibre? 
La tesi és que els governs dels estats mem-
bres de les Comunitats Europees van imple-
mentar un conjunt de mesures polítiques i 

Fernando Guirao 
“Els estats membres de les  
Comunitats Europees van contribuir  
a mantenir el règim franquista”

‘The European Rescue 
of the Franco Regime, 
1950-1975’

Montse Martí Bel 
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econòmiques que van contribuir a mantenir 
el règim franquista. El comerç amb els països 
de les Comunitats Europees va millorar el 
rendiment econòmic global d’Espanya, i al-
hora, de retruc, va beneficiar el règim del 
general Franco. Sense l’assistència material 
constant de l’Europa occidental, hauria estat 
força més difícil per al règim franquista asso-
lir l’estabilitat que va permetre al dictador 
mantenir-se al poder fins a la seva mort. 

Quins objectius creu que perseguia la 
Comunitat Econòmica Europea amb 
aquesta actitud davant del règim fran-
quista? 
Aquí rau la clau del debat, que és un debat 
obert. El principal objectiu era el manteni-
ment de l’estabilitat a Espanya. Una estabili-
tat que requeria un cert nivell de desenvolu-
pament econòmic per evitar tensions de 
caire social. El problema fonamental és com 

fer-ho sense donar suport a la dictadura. 
Com fer-ho promovent el canvi cap a majors 
nivells de representació i menors de repres-
sió. I també com fer-ho sense comprometre 
els interessos comercials i econòmics en 
aquest país. Aquest és un debat atemporal, 
que val tant per a la dictadura franquista com 
per a les relacions de la Unió Europa avui 
amb els règims no liberals del nostre voltant 
i les dictadures a tot arreu.

La idea predominant ha estat, però, que 
durant la dictadura les relacions amb 
Europa van ser tenses. Per què creu que 
fins ara s’ha tingut aquesta creença?
Per dos motius. Primer, perquè la sinècdo-
que és la figura retòrica per excel·lència en 
l’àmbit de la Unió Europea. Qualsevol decla-
ració contrària al franquisme per part de 
qualsevol polític, parlamentari o representat 
sindical europeu, era, automàticament, trans-
format en la “posició d’Europa”. Fins i tot les 
resolucions del Parlament Europeu es repre-
sentaven com la veu “d’Europa”. I segon, 
perquè els mitjans de comunicació i l’opinió 
pública en general acostumen a prestar més 
atenció a les declaracions que als efectes de 
les declaracions. El que The European Res-
cue of the Franco Regime mostra és, senzi-
llament, que la retòrica tenia el propòsit 
d’amagar la realitat del que es feia. De fet, el 
règim franquista mai es va veure amenaçat 
per la integració europea i els Sis/Nou van 
aconseguir aïllar les negociacions comunità-
ries més significatives amb Espanya de la 
creixent pertorbació política que el caràcter 
repressiu del franquisme va comportar a 
l’opinió pública europea.

Com veu a dia d’avui la Unió Europea? 
Exactament igual que sempre: intentant aju-
dar els governs democràtics que són els 
seus membres a aconseguir els principals 
objectius econòmics, polítics i socials que 
els seus electors els exigeixen i que, per ells 
mateixos, no aconsegueixen. n

CLARA BASSOLS, periodista  
Departament de Comunicació del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat
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Llicenciada en Periodisme per 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Montse Martí Bel 
és responsable d’economia a 
RAC1, la ràdio més escoltada 
de Catalunya. En aquesta 
entrevista ens parla dels reptes 
d’informar de l’actualitat 
econòmica i empresarial.

Quina valoració fa del premi?
Ha estat un regal. Fa feliç que uns 
actius tan importants en la feina 
que faig cada dia, d’explicar notí-
cies econòmiques, reconeguin la 

feina feta i considerin que em mereixo un re-
coneixement. També, i ja ho vaig dir durant 
l’acte de lliurament dels premis, un reconeixe-
ment que rebo de part del Col·legi i gràcies en 
bona part pel Col·legi i els seus membres per-
què us truco molt sovint per preguntar dubtes, 
aclarir conceptes i entendre-ho tot una mica 
millor. 

Fa més de 10 anys que es dedica a expli-
car notícies econòmiques a RAC1. Què la 
va portar a dedicar-se a la informació 
econòmica?
Vaig començar a RAC1 amb la campanya de 
l’Estatut l’any 2006! Ha plogut força des de 
llavors. Enmig d’algunes incursions a Políti-
ca, sobretot fent campanyes electorals, vaig 
estar fent butlletins una bona temporada, i 
quan va esclatar la crisi econòmica del 2008 
vaig incorporar-me a la secció d’Economia. 
No vaig dubtar ni un moment de llançar-me a 
fer economia quan m’ho van proposar. La 
informació econòmica no te l’acabes mai!  
Pots explicar des de què fa la borsa a què es 

Montse Martí Bel 
“Els economistes són els meus  
contactes de capçalera”

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

ven més pel Black Friday o si ens costarà 
més car el raïm aquest Nadal. També adme-
to que he passat algun dia complicat. Amb 
molta feina i poc temps per mastegar-la. 
L’economia em va portar diverses vegades a 
Grècia per explicar com es cuinava un pos-
sible Grèxit, també a Xipre per explicar que 
els bancs havien tancat, i després el focus es 
va situar a Espanya. I cada dia era una autèn-
tica muntanya russa.

Recorda quins van ser els primers temes 
que va cobrir?
I tant. A banda d’economia he fet incursions 
en d’altres seccions... sobretot a política, però 
també he cobert temes que no tenien res a 
veure amb l’economia. Bé, sempre tot té a 
veure amb l’economia. Vaig estar a Haití l’any 
2010 per explicar com havia quedat tot amb 
un dels terratrèmols més devastadors de la 
història. Aquesta és la feina que m’ha marcat 
més, sens dubte.

A Economia vaig entrar explicant els alts i 
baixos de la borsa durant l’inici de la crisi fi-
nancera. Cada dia, a les 9 del matí, entrava 
des de la Borsa de Barcelona amb en Jordi 
Basté per explicar com s’havien despertat 
els mercats.

Com s’aconsegueix explicar l’economia de 
manera didàctica i propera a la ciutadania?
Doncs parlant amb tothom qui es pugui, i a 
RAC1 tenim clar que les notícies s’han d’expli-
car com les expliques al teu pare o a la teva 
parella quan ets a casa. El més important i el 
que duu més feina és entendre-ho, intentar 
veure totes les variants d’allò que passa, que 
no s’escapi cap matís important, i quan tens 
aquesta part, la manera d’explicar-ho surt 
sola, sense gaire esforç.

Quin paper juguen els i les economistes a 
l’hora de fer entendre conceptes econò-
mics?
Ho deia al principi. Fan un paper bàsic. Per a mi 
són els contactes de capçalera. I agraeixo que 
sempre tinguin un moment per atendre’m.

De quina manera podria contribuir el Col·-
legi d’Economistes de Catalunya a la vos-
tra tasca com a periodistes econòmics?
Com fins ara, seguir ajudant a posar llum a allò 
que passa, seguir tenint la predisposició que 
teniu. La veritat és que no m’atreveixo a dema-
nar gaire més. Bé, jo contenta que us poseu 
en contacte amb mi si detecteu algun com-
portament o detall que creieu que pot ser inte-
ressant d’explicar. Ja sabeu on trobar-me. n

CLARA BASSOLS, periodista  
Departament de Comunicació del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat
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Montse Martí Bel 
“Els economistes són els meus  
contactes de capçalera”

Nova Junta de Govern del CEC

En un context on Catalunya ha de fer front a 
reptes tan importants com la transició digital, 
la sostenibilitat i la cohesió territorial, entre 
d’altres, la nova junta de govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya (CEC) vol que 
els professionals de l’economia i l’empresa i 
el Col·legi que els representa tinguin un paper 
proactiu i rellevant en el procés de construcció 
d’una societat més pròspera. Per aconseguir 
aquest posicionament i representació és 
necessari dur a terme un procés de 
creixement, tant en nombre de persones 
col·legiades com en l’abast de l’actuació del 
CEC, que necessàriament ha d’arribar a nous 
àmbits de coneixement i interactuar amb 
d’altres disciplines. Per ser rellevants en un 
context de complexitat, incertesa i volatilitat, 
es vol disposar de la capacitat de gestionar 
processos de canvi tant de les competències 
professionals individuals i organitzatives com 
dels mecanismes de governança de la 
mateixa institució, que vol esdevenir exemple 
de proactivitat, innovació i resiliència.

E S P E C I A L
 Nova Junta de Govern

L’objectiu de la nova junta 
de govern és potenciar la 
rellevància del CEC en l’actual 
escenari de transformació de les 
relacions econòmiques i socials 
partint de tres conceptes: 
Catalunya, creixement i canvi.  

Les tres ces que recull el lema “Catalunya, 
creixement i canvi” resumeixen un programa 
que situa en el centre de la proposta d’acció 
l’atenció i promoció de l’economista, 
posicionant el seu rol en un marc de relació 
i treball col·lectiu amb la resta de grups 
d’interès de l’ecosistema, com són les 
institucions públiques, el sector productiu, 
les universitats i escoles de negoci, i el 
conjunt de la ciutadania. 

En aquest procés de generació col·lectiva de 
creixement i actuació professional, la nova 
junta de govern del CEC vol donar projecció 
al paper de les dones economistes i reforçar 
el diàleg amb les noves generacions, fent que 
les persones graduades de 22 a 35 anys 
identifiquin el Col·legi com una oportunitat per 
al seu desenvolupament i carrera professional, 
perquè el futur és a les seves mans. 

La nova junta de govern del Col·legi, paritària 
en gènere, integra l’experiència i la renovació, 
i incorpora un conjunt de persones que 
garanteixen la diversitat, la transversalitat i 
els coneixements necessaris per dur a terme 
una governança responsable, col·laborativa 
i innovadora. 

L’acte de presa de possessió de la nova junta 
de govern del Col·legi es va celebrar el 19 de 
novembre a la seu del CEC a Barcelona, amb 
les intervencions del degà Carles Puig de 

Travy i de la vicedegana Àngels Fitó, amb la 
presència de la consellera de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya Lourdes Ciuró i del 
degà sortint Oriol Amat, i l’assistència de 
col·legiats/des i d’altres autoritats i representats 
del món empresarial i econòmic. 

El degà Carles Puig de Travy va subratllar 
que “la nova junta del CEC s’orienta a la 
missió de fer del Col·legi una organització 
més moderna, àgil, innovadora i que tingui 
una capacitat d’adaptació constant a 
l’entorn de la societat catalana i, en especial, 
de la seva economia i del món professional”. 

La vicedegana Àngels Fitó va apuntar que 
“afrontem els reptes que tenim per davant 
amb una barreja estimulant d’il·lusió, 
responsabilitat i esperit de col·laboració”. 
La consellera Lourdes Ciuró va donar 
l’enhorabona a la nova junta de govern, va 
definir-se com “una fervent defensora de la 
rellevància dels col·legis professionals per 
a la societat” i es va posar a disposició del 
CEC per col·laborar. 

Finalment, el degà sortint del CEC, Oriol 
Amat, va agrair en nom de la junta de govern 
que ha liderat juntament amb l’exdegà Anton 
Gasol “la feina feta durant aquests quatre 
anys per l’equip humà del Col·legi, 
especialment durant els pitjors moments 
de la pandèmia de la COVID-19”. 

https://www.youtube.com/watch?v=MQakTxZLu54
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E S P E C I A L
 Nova Junta de Govern

➪  Crearem un observatori de 
l’economista que monitoritzi l’evolució 
de les atribucions i els requeriments 
competencials dels professionals de 
l’economia i l’empresa, i prescrigui les 
noves necessitats formatives. 

➪ Actualitzarem i ampliarem l’abast 
de l’activitat de formació que es realit-
za a l’Aula d’economia per promoure el 
desenvolupament de perfils professionals 
més competents i especialitzats, però, al-
hora, més versàtils i híbrids.

➪ Promourem la transformació digital 
de persones i despatxos apropant les 
oportunitats de les noves tecnologies a 
l’activitat professional. 

➪ Crearem un servei d’acompanyament 
a la persona col·legiada al llarg de la 
vida que adeqüi la seva interacció amb el 
Col·legi en funció de les seves necessitats, 
capacitats i expectatives.

➪ Farem una campanya exclusiva per a 
les noves promocions d’economistes 
que posi en valor la contribució del Col·legi 
al seu desenvolupament professional. 

1. CONCEPTE 
En el context actual on la globalització, la 
sostenibilitat o el desenvolupament de la 
intel·ligència artificial estan transformant les 
relacions econòmiques i socials, i canviant 
el paradigma de la competitivitat, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, que repre-
senta el conjunt de professionals de l’eco-
nomia i l’empresa, vol esdevenir un col·lectiu 
RELLEVANT1 en la governança del canvi.

2. ABAST DE LA  
RELLEVÀNCIA DEL CEC 
EN UN ESCENARI DE 
TRANSFORMACIÓ DE LES 
RELACIONS ECONÒMIQUES  
I SOCIALS ACTUALS
Davant l’immens repte que ens imposa 
aquest procés de transformació global, la 
rellevància de l’activitat del conjunt de col·-
legiats i col·legiades que conformen el CEC 
dependrà de la seva capacitat per interac-
tuar amb la resta d’agents que configuren 
la quàdruple hèlix i del reconeixement públic 
que es faci d’aquesta labor. 

Partint d’aquesta concepció ecosistèmica, 
el full de ruta per al proper mandat s’es-
tructura al voltant d’estratègies de col·-
laboració que, amb la contribució de l’ex-
pertesa dels professionals de l’economia i 
l’empresa, persegueixen donar respostes 
innovadores i més efectives als reptes que 
tenim com a societat.

3. SÍNTESI DELS 5 EIXOS 
PROGRAMÀTICS
El CEC fa evident el seu compromís amb 
el progrés econòmic i social vetllant pel 
desenvolupament i reconeixement dels 
professionals de l’economia i empresa que 
han de coliderar un canvi sistèmic i respon-
sable.

A. RELLEVANT per als col·legiats: el 
CEC vol ser rellevant per als professionals 
de l’economia i empresa promovent el seu 
desenvolupament en cada moment de la 
seva etapa vital i professional, i, alhora, vet-
llant pels seus interessos. I per tant:

1 Rellevant: 1 adj. [LC] Que excel·leix. 2 adj. [LC] Que 
té una especial significació o importància.

Programa de govern

➪ Desenvoluparem un programa específic 
per integrar i donar servei als economistes 
d’empresa.

➪  Fomentarem l’intercanvi de 
coneixement entre les diferents 
comissions i àrees d’activitat, i en 
promourem la transferència del coneixement 
que generen a la resta de l’ecosistema. 

➪ Impulsarem el reconeixement 
professional  de les persones 
col·legiades fent visible la tasca del 
Col·legi al conjunt de la societat i creant 
un sistema de microcredencials que acrediti 
la formació i les competències dels seus 
membres.

B. RELLEVANT per a la disciplina: el CEC 
vol ser rellevant per al conjunt de la discipli-
na promovent un diàleg constant entre la 
comunitat acadèmica i els professionals de 
l’economia i l’empresa. I per tant:

➪ Realitzarem el 4rt Congrés Català 
d’Economia i Empresa, que abordarà les 
noves claus de la competitivitat. 

➪ Reforçarem la col·laboració amb les 

RELLEVANTS 
per a la ciutadania

RELLEVANTS per a 
les administracions
públiques

RELLEVANTS per al
sector productiu

RELLEVANTS  
per a la disciplina

RELLEVANTS per a les persones

col·legiades

Govern

Ciutadania

Acadèmia

Organitzacions
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facultats i escoles de negoci, tant per 
facilitar la interacció i el diàleg entre el món 
acadèmic i professional com per sumar 
esforços en activitats de formació, apre-
nentatge en el lloc de treball, recerca, 
innovació i divulgació. 

➪ Incrementarem la presència activa 
en fòrums empresarials, professionals 
i institucionals.

➪ Aprofundirem en la relació amb el 
Consejo General de Economistas per 
tal d’establir col·laboracions i sinergies que 
contribueixin a un major reconeixement de 
la professió.

➪ Enfortirem la col·laboració amb 
altres col·legis professionals, agents 
socials i organitzacions de l’àmbit eco-
nòmic i empresarial, com l’ACCID o les 
cambres de comerç, entre d’altres.

➪ Visibilitzarem la contribució present 
i històrica de les dones economistes 
mitjançant un pla de divulgació específic. 

➪ Fomentarem el paper de l’economista 
en l ’àmbit  de la  consul tor ia 
especialitzada donant suport i difonent el 
treball de les comissions i grups de treball 
actuals, i fomentant-ne d’altres en àmbits 
incipients. 

➪ Establirem espais de diàleg i 
col·laboració estable amb col·lectius 
d’altres disciplines promovent espais 
frontissa d’intercanvi de coneixement.

➪ Crearem un espai relacional a l’edifici 
institucional.

C. Més RELLEVANT per al sector pro-
ductiu: el CEC vol ser rellevant per al sec-
tor productiu, que ha de front als canvis 
que plantegen reptes com la globalització, 
la transició energètica o la transformació 
digital. I per tant:

➪ Ampliarem l’accés a publicacions i 
bases de dades.

➪ Definirem espais de mentoratge 
empresarial on es pugui fer transferència 
de coneixement intergeneracional, interdis-
ciplinari i intesersectorial. 

➪ Obrirem noves seccions d’interès 
que abordin els reptes i les oportunitats 
de sectors rellevants per a l’economia ca-

talana.

➪ Exercirem de catalitzadors de nous 
espais de col·laboració empresarial.

D. RELLEVANT per a les administraci-
ons públiques: el CEC vol ser rellevant per 
a l’administració pública catalana en un 
moment clau per a la transformació i 
modernització de l’economia. I per tant:

➪ Posarem el talent del Col·legi al servei 
de les administracions públiques per tal 
de garantir que la visió econòmica estigui 
degudament considerada.

➪ Donarem més valor a la nostra presència 
territorial fent que les seus siguin un node 
proactiu de connexió amb el territori i 
el seu desenvolupament.

➪ Promourem la formació en disseny 
i avaluació de polítiques públiques per 
tal de garantir la presència de la perspectiva 
econòmica en els espais de decisió. 

➪  Fomentarem la presència de 
persones col·legiades en els comitès 
assessors que han de vetllar per una 
bona gestió dels fons públics.

E. RELLEVANT per a la ciutadania: el 
CEC vol ser rellevant per al conjunt de la 
ciutadania generant confiança i fent que el 
coneixement econòmic sigui comprensible 
per al conjunt de la societat. I per tant:

➪ Incrementarem la incidència en la 
societat mitjançant accions de divulgació 
i notes d’opinió de la Junta i les Comissions 
de Treball en aspectes socioeconòmics 
d’interès general. 

➪ Impulsarem la capacitació en 
aspectes transversals com l’educació 
financera o la digital.

➪ Promourem accions de voluntariat 
canalitzant les iniciatives existents.

➪ Col·laborarem amb les organitzacions 
del tercer sector.

4. LES DINÀMIQUES PER A 
UNA NOVA GOVERNANÇA

Per tal d’esdevenir més RELLEVANTS en 
un escenari econòmic i social més complex, 
incert i volàtil, és necessari que el Col·legi 
d’Economistes renovi els lideratges, ade-

qüi les seves capacitats dinàmiques i faci 
efectiu un nou model de governança com-
promès amb els principis de la responsa-
bilitat social:

➪ Transparència i participació: per 
guanyar la complicitat del conjunt de la 
professió cal ser transparents en la gestió 
i definir nous mecanismes de participació 
reals i paritaris, que capil·laritzin els interes-
sos i neguits del conjunt de persones col·-
legiades i alhora esdevinguin la base per a 
la definició de nous serveis. 

Aquests mecanismes han de vetllar per 
l’equilibri de gènere, la perspectiva interge-
neracional, l’equilibri territorial, així com 
canalitzar les expectatives i aportacions de 
les diferents comissions i grups de treball.

➪ Compromís ètic i social: cal reforçar 
el missatge que promovem activament una 
actuació professional ètica, socialment res-
ponsable i respectuosa amb els drets hu-
mans i la diversitat.

➪ Comunicació i notorietat: la rellevància 
del Col·legi passa per la seva presència 
regular en els mitjans i les xarxes socials, 
per la difusió de missatges oportuns i per 
la transmissió d’una imatge de marca sòli-
da, oberta i professional. 

D’altra banda, la relació i comunicació amb 
la persona col·legiada ha de guanyar en 
personalització, dinamisme i agilitat.

➪ Permeabilitat i col·laboració: per 
mostrar la voluntat d’obertura d’un col·legi 
amatent als reptes que té l’economia cata-
lana i el conjunt de la societat, cal establir 
un diàleg permanent i substanciat amb la 
resta d’agents de l’ecosistema i, alhora, 
promoure l’establiment d’aliances enriqui-
dores. En clau territorial, cal reforçar la ca-
pacitat de les seus de dinamitzar l’entorn 
de professionals més proper i alhora 
canalitzar els seus interessos.

➪ Reivindicació: la nostra vocació de ser 
rellevants es fa creïble mostrant una actitud 
proactiva i propositiva del col·lectiu de 
professionals davant els fets que sacsegen 
el nostre entorn.

Aquest programa que s’articula al voltant 
dels cinc eixos presentats és una propos-
ta que posem a l’abast del conjunt de 
persones col·legiades per tal que, amb la 
seva opinió i participació, acabin donant 
forma definitiva a un pla d’actuació per als 
propers anys.



E S P E C I A L
 Currículums

Membres de la Junta de Govern 
- Assessor fiscal, ha cursat estudis de 
postgrau en fiscalitat i dret mercantil, entre 
d’altres. 
- Professionalment exerceix amb despatx 
professional com a economista, i advocat 
a Girona i Olot. 
- Membre de l’Associació Catalana de 
Comptabilitat i Direcció d’Empreses 
(ACCID) i de l’Associació Espanyola 
d’Assessors Fiscals. 
 -Ponent de diversos cursos i seminaris en 
matèria de dret tributari.

 
JOSEP MARIA RIU VILA  
PRESIDENT SEU COL·LEGIAL  
DE LLEIDA 
jriu@economistes.com 
https://www.linkedin.com/in/jmriu/ 
Twitter:@JosepM_Riu

- Llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la Universitat de 
Barcelona. Màster en Instruments i 
Mercats Financers per la UB.  
- Expert en consultoria d’empreses i 
assessor financer, dirigeix el seu despatx 
professional a Lleida i ofereix serveis de 
consultoria integral a pimes, i 
assessorament fiscal i financer a 
particulars.  
- Abans va treballar com a directiu de 
banca privada i gestor de patrimonis en 
diverses entitats financeres.  
- En l’àmbit acadèmic, és professor 
associat de la Universitat de Lleida (UdL) 
en l’àrea de Finances Corporatives i 
Mercats Financers, i conferenciant 
habitual en diversos fòrums 
especialitzats. També és tertulià en 
programes de ràdio a la ciutat de Lleida 
sobre economia i finances. 

La Junta de Govern responsable de tirar 
endavant aquest programa és 100% pari-
tària en gènere i està formada per 10 dones 
i 10 homes. D’aquesta manera, la compo-
sició de la nova Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya és la següent:

CARLES PUIG DE TRAVY 
DEGÀ 
carlos.puig@crowe.es 
https://www.linkedin.com/in/carlos-puig-
de-travy-b3015546/

- Llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la Universitat de 
Barcelona.  
- President i CEO de Crowe 
Audit&Advisory. 
- Expresident del Registre d’Economistes 
auditors (REA del CGE). 
- Expresident Comitè de Normes i 
Procediments REA. 
- Auditor de comptes inscrit al ROAC.  
- Expert Comptable registrat amb el núm. 7.  
- Membre del Consell Assessor de la 
Universitat Abat Oliva. 
- Membre d’honor del Consejo Superior 
Europeo de Doctores. 
- Exsecretari de l’ACCID. 
- Exmembre de la Comissió d’Auditoria 
de l’ICAC. 
- Expresident del RASI (avui REDIGITAL. 
- Registre del Consejo General de 
Economistas). 
- Professor de màsters d’auditoria.  
- Realitzant doctorand a La Salle.  
- Autor d’articles a revistes especialitzades 
en matèria comptable, auditoria i fiscal.  
- Coautor de diversos llibres en matèries 
de consultoria i auditoria. 
- Conferenciant habitual en congressos, 
seminaris i jornades en l’àmbit d’auditoria 
i comptabilitat.

ÀNGELS FITÓ BERTRAN 
VICEDEGANA 
afitob@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/àngels-fitó-
bertran 
Twitter:@afitob

- Llicenciada en Direcció i Administració 
d’Empreses (UB, 1993). 
- Màster en Direcció Fiscal i Financera 
(UB, 1998). 
- Doc. Ciències Econòmiques (UB, 2005).  
- Vicerectora de Competitivitat i 
Ocupabilitat de la Universitat Oberta de 
Catalunya (des de març del 2019). 
- Directora dels estudis d’Economia i 
Empresa (des d’octubre del 2010).  
- Professora associada en direcció 
financera i control de gestió en diferents 
universitat catalanes (UB, UPC, UAB, UVic). 
- Autora de diversos llibres, articles 
científics i ponències en àmbits com les 
finances, el control de gestió o el 
management i elearning.  
- Acreditació de recerca per l’Agència de 
la Qualitat Universitària de Catalunya. 
- Membre de l’ACCID. 
- Sòcia d’AECA.

 

LLUÍS BIGAS DE LLOBET  
PRESIDENT SEU COL·LEGIAL DE 
GIRONA 
lluis@bigasassessoria.com 
https://www.linkedin.com/in/lluis-bigas-
de-llobet-b5217b109 
Twitter: @lluisbigasll

- Diplomat en Estudis Empresarial (UAB), 
llicenciat en Dret (UAO-CEU) i gestor 
administratiu. 
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Membres de la Junta de Govern 

MIQUEL ÀNGEL FÚSTER  
GÓMEZ DEL CAMPO  
PRESIDENT SEU COL·LEGIAL  
DE TARRAGONA 
miquelangelfuster@economistes.com 
https://www.linkedin.com/in/miguel-ángel-
fúster-gómez-del-campo-87005218

- Llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la Universitat de Barcelona 
(UB). 
- Com a economista d’empresa, va iniciar la 
seva trajectòria professional al sector bancari 
i, des del 1994, treballa a Schwartz 
Hautmont C.M., S.A., on és director de 
Comptabilitat i Finances.  
- És titulat en diversos programes sobre 
finances a IESE. 
- Ha estat professor de cursos i 
conferenciant sobre temes d’economia, 
empresa i finances a diverses entitats com el 
CEC, Cambra de Comerç de Tarragona, 
URV... i també articulista en diversos mitjans.

 

 
CARMEN JOVER DÍAZ 
SECRETÀRIA 
carmen.jover@economistes.com 
www.linkedin.com/in/carmen-jover 
Twitter: @cjoverd

- Llicenciada en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la Universitat de 
Barcelona.  
- Màster d’especialització tributària pel CEC. 
- Despatx professional propi, dedicat a 
l’assessorament fiscal tant empresarial com 
de planificació patrimonial de persones 
físiques.  
- Professora associada de Dret Financer i 
Tributari de la UAB. 
- Professora adjunta Core Faculty a la 
Barcelona School of Management (UPF).

- Membre del Consell directiu i el consell 
assessor del Registre d’Economistes 
Assessors Fiscals del Consejo de Colegios 
de Economistas de España des de l’any 
2011. 
- Professora de màsters de fiscalitat i 
finances.  
- Autora d’articles a premsa i revistes 
especialitzades en matèria fiscal.  
- Conferenciant habitual en congressos, 
seminaris i jornades en l’àmbit de la fiscalitat. 
- Professora d’inspectors i tècnics tributaris 
de l’ATC. 
- Blog de fiscalitat i finances: https://
patrimonia.bsm.upf.edu/

 
 
 

CARME GARCÍA JARQUE 
TRESORERA 
carmegarciaj@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/carme-garcia-
b9082b11 
Twitter: @CarmeGJ2017 

- Llicenciada en Ciències Econòmiques 
per la Universitat de Barcelona (UB, 
1979), diplomada en Dret Tributari i 
Assessoria Fiscal pel Centro de Estudios 
Empresariales (CEREM 1989), Programa 
d’Alta Direcció d’Empreses - PADE per 
IESE (2009), mediadora oficial de civil i 
mercantil per la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR 2014). 
- Secretària executiva del Consell de 
Treball Econòmic i Social de Catalunya. 
- Sòcia de FJMAdvocats, SLP. Sòcia de 
FRAE, SL. 
- Especialista en sector financer  
durant més de 35 anys entre Banca  
Más Sardà (1976-1988) i l’Institut Català 
de Finances (1988-2011) com a  
directora de Seguiment de Risc, 
subdirectora general i directora general a 
l’ICF. Analista financera en ambdues 
entitats. 
- Vocal del patronat de la Fundació 
Privada DAU per a la formació i millora de 
les habilitats en l’àmbit personal i 
professional de malalts mentals.

MIQUEL MORELL DELTELL 
INTERVENTOR 
mmorell@promoacsa.es 
http://www.promoacsa.es

- Llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la Universitat de Barcelona 
(1998), màster en Bussiness 
Administration per ESADE (2002) i 
Executive Education in Corporate Finance 
per ESADE (2009). 
- Soci de PROMO Assessors Consultors, 
S.A., empresa especialitzada en serveis 
professionals en matèria d’urbanisme i 
projectes d’inversió vinculats a la 
transformació i ordenació del territori. 
- Com a expert en ordenació territorial, 
urbanisme i habitatge, és membre de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals i de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, en 
representació del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. 
- Autor de la Technical Advising 
Guidebook on Financing Planned City 
Extension (United Nations Human 
Settlements Programme - UN-Habitat, 
2016) i coautor de Finance for City 
Leaders Handbook (United Nations 
Human Settlements Programme - UN-
Habitat, 2016). 
- Patró de la Fundació Família i Benestar 
Social. 
- Membre de la Junta de Govern de 
l’Associació Catalana de Ciència 
Regional. 
- Membre del Consell Directiu del Grupo 
de Trabajo de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del Consejo General de 
Economistas de España. 
- Membre de l’Agrupació de Tècnics 
Urbanistes de Catalunya (Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya). 
- Membre de l’Asociación Española de 
Técnicos Urbanistas.
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JORDI ALBIOL PLANS  
VOCAL 
jordi.albiol@dwf-rcd.law 
https://www.linkedin.com/in/jordialbiol

- Llicenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses, Universitat Abat Oliba CEU. 
- Soci responsable de l’Àrea de Dret 
Concursal de DWF RCD. 
- Doctor en Dret, Universitat Abat Oliba CEU.  
- Llicenciat en Dret, Universitat Pompeu 
Fabra (UPF).  
- Ha estat professor de Dret Mercantil a la 
Universitat de Barcelona (UB).  
- Ponent habitual de diferents cursos i 
seminaris en matèria de dret mercantil, 
concursal i processal. 
- Autor de diverses publicacions sobre la 
nova reforma concursal, la regulació del 
registre públic concursal i els terminis 
processals bàsics per a l’administrador 
concursal. Director de l’equip redactor 
del llibre Pràctica Concursal, d’Editorial 
Bosch.

 
Mª JOSEP ARASA ALEGRE  
VOCAL 
mjarasa@faura-casas.com 
https://www.linkedin.com/in/maria-jose-
arasa-a201ab32

- Llicenciada en Ciències Econòmiques i 
Empresarials a la Universitat de Barcelona 
(UB). 
- És membre del Registre Oficial d’Auditors 
de Comptes, amb núm. 15397, des de 
l’any 1993. 
- Auditora-Censor Jurat de Comptes. 
- Experta comptable reg. amb el núm. 1970. 
-Mediadora en economia i empresa 
acreditada pel Centre de Mediació de dret 
privat del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya.

- Acreditada com a avaluadora del model 
europeu d’excel·lència EFQM per la 
Universitat Politècnica de Barcelona. 
- Sòcia de la firma d’auditoria i consultoria 
Faura-Casas des de l’any 1997. 
- Consellera de la Junta Directiva de l’ACCID. 
- Membre del Consell Consultiu Econòmic 
del CIDOB. 
- Membre de la fundació privada 
d’empresaris FemCAT. 
- Membre de la Comissió de valoració 
d’empreses de l’Associació Catalana de 
Comptabilitat i Direcció (ACCID). 
- Membre del Consell Assessor  
del Cercle de Salut. 
- Membre de la Comissió Nacional del 
llibre blanc de comptabilitat per a pimes. 
- Coautora de l’obra Manual de Auditoria 
del Sector Público. 
- Coautora de diversos articles publicats a 
la revista internacional Intangible Capital.

 
ELISABET BACH OLLER 
VOCAL 
elisabet@elisabetbach.com 
https://www.linkedin.com/in/
elisabetbachconsultant/ 
Twitter: @elisabet_bach 
Instagram: @elisabetbachconsultoria

- Llicenciada i màster en Administració i 
Direcció d’Empreses per ESADE.  
- Consultora en creixement de negocis de 
persones autònomes i micropimes. 
Formadora i conferenciant. 
- Professora col·laboradora de la facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).  
- Coautora de la ponència Micropime: el 
gran múscul silenciós (2018, Congrés 
d’Economia i Empresa de Catalunya, 
Col·legi d’Economistes de Catalunya).  
- Coautora de La financiación del 
emprendimiento social, ¿modelos nuevos 
para problemas viejos? (2016,  
Oikonomics, UOC). 
- Presidenta d’Autònoms PIMEC. 
- Vicepresidenta del Cercle Econòmic i 
Social del Baix Montseny. 
- Secretària de la Fundació Privada Cor de 
Maria de Sant Celoni (2007-2017).

 
TONI BARTOLÍ SALA  
VOCAL 
toni.bartolisala@economistes.cat 
www.linkedin.com/in/tonibartolisala

- Llicenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses per la Universitat de Barcelona. 
Postgrau en Informació i Assessorament 
Financer per la UPF – Barcelona School of 
Management (2018). 
- Actualment porta la gestió de l’empresa 
familiar dedicada a l’àmbit agrari i 
patrimonial. 
- Col·labora en despatxos professionals 
impartint cursos i assessorament de 
finançament empresarial per a pimes. 
- Ha desenvolupat diferents posicions durant 
12 anys a CaixaBank (2007-2019), els darrers 
anys, com a gestor de negocis i pimes. 
- Membre de la Junta Directiva de l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre. 
- Membre de la Junta Directiva de 
l’Associació de Propietaris de Castells i 
Edificis Catalogats de Catalunya. 
- Membre actiu de l’Associació de 
Voluntaris de CaixaBank.

 
ALBERT CARRERAS DE ODRIOZOLA 
VOCAL 
albert.carreras@upf.edu 
Twitter: @AlbertCarreras3

- Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (1983). Catedràtic d’Història i 
Institucions Econòmiques del Departament 
d’Economia i Empresa de la Universitat 
Pompeu Fabra. 
- Ha estat degà de la Facultat d’Economia i 
Empresa de la UPF (2008-2011), Secretari 
d’Economia i Finances del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya (2011-2013) i Secretari 
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General (2013-2016). Director de l’Escola 
Superior de Comerç Internacional (ESCI-
UPF) des de 2019. 
- Autor de Carreras A., Mas-Colell, A. i 
Planas, I. (2018). Turbulències i tribulacions. 
Els anys de les retallades. Barcelona. Edicions 
62. Premi Joan Sardà i Dexeus del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, edició 2018.

 
ANA GARCÍA MOLINA  
VOCAL 
ana.garcia@economistes.com 
https://www.linkedin.com/in/ana-
garcia-62066523/

- Llicenciada en Ciències Econòmiques i 
Empresarials, UB. 
- European Controller - Management System 
Implementation ERP - Deckel MAHO 
GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH. 
- Vint anys treballant com a Controller en un 
entorn internacional que requereix altes 
habilitats de comunicació, on els aspectes 
interculturals i el treball en equip 
multidisciplinari han estat importants. 
- Especialista en processos de negoci 
(finances-logística) en un entorn internacional, 
incloent solucions energètiques. 
- Capacitat per fer créixer una organització 
ajudant els col·laboradors i membres de 
l’equip a créixer personalment.  
- Proactiva, alt coneixement del negoci, 
estratègia clara en desenvolupament de 
solucions. Analítica i orientada als 
resultats, a la recerca de reptes.

Coneixements addicionals: 
- Evo – International Performance 
Measurement And Verification Protocol. 
- Esade Business School, Barcelona, 
Corporate Finance. 
- Frankfrut Schools Of Finance & 
Management (Unep Collaborating Centre), 
Sustainable Energy Finance. 
- Esade Business School, Barcelona, Program 
For Management Development, Pmd. 
- Energy Management (consultora), 
formada a the Energy Institute, London. 
- Taula Interprofessional d’energia: 
Comissió Executiva, organitzant 
esdeveniments i divulgant informació 
sobre la sostenibilitat de la tarifa elèctrica.

- Economistes Sense Fronteres: exmembre 
de l’organització a Barcelona, amb 
participació en els esdeveniments relacionats 
amb la responsabilitat social corporativa i 
l’economia sostenible. 
- Esade Alumni Solidari: assessora i 
consultora voluntària de projectes: Plataforma 
per la Llengua, Marató per la pobresa. 
- Esade Programa Mentoring: Mentor.

 
JAUME MENÉNDEZ FERNÁNDEZ  
VOCAL 
jmenendez@economistes.cat 
www.linkedin.com/in/jaume-menéndez-
fernández-2986128 
Twitter: @JaumeMenendez

- Doctor en Ciències Econòmiques pel 
CEU-Escuela Internacional de Doctorado, 
llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials (Secció Economia General) 
per la Universitat de Barcelona, màster 
Universitari en Estudis Humanístics i Socials 
per la Universitat Abat Oliba CEU i diplomat 
en Alta Direcció d’Empreses per ESADE. 
- Especialista en polítiques i processos 
sobre la funció fiscal, sota principis de 
responsabilitat fiscal corporativa, 
transparència fiscal empresarial i bones 
pràctiques tributàries.  
- Membre del Consell Directiu del REAF-
REGAF (responsable de l’Àrea de 
Fiscalitat de Grans Empreses). 
- Ha estat director fiscal i director de 
govern i control fiscal del Grup Gas 
Natural Fenosa.  
- Autor de diversos articles en revistes 
científiques de l’àmbit tributari.  
- Coautor dels llibres  
El Buen Gobierno Corporativo en España: 
claves prácticas para su implantación y 
seguimiento. Claves Prácticas Francis 
Lefebvre. 2019 
Prácticum Compliance Tributario 2020. 
Aranzadi. Impuesto sobre Sociedades, 
¿quo vadis? Una perspectiva europea. 
Editorial Economía UB (2018). 
De nuestros impuestos y su 
administración. Claves para una mejor 
administración fiscal. Ed. Economía UB. 
(2015). Premi Joan Sardà Dexeus 2016. 
Por una verdadera reforma fiscal. Ed. Ariel.

 
IVAN PLANAS MIRET 
VOCAL 
ivan.planas@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/ivan-planas-
miret-92605224/

- Llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials (UPF, 1996) i màster (MSc) 
en Economia Pública (The University of 
York, UK, 2001). 
- Subdirector del Servei Català de la Salut. 
- Professor Associat del Departament 
d’Economia i Empresa de la Universitat 
Pompeu Fabra des de l’any 2001.  
- Professor del Mestratge de Gestió 
Pública. Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. Des de 2003. 
- Autor d’articles en revistes científiques de 
l’àmbit de l’economia i gestió pública.  
- Coautor dels llibres: Carreras, A., Mas-
Colell, A., Planas, I., (2018). Turbulències i 
tribulacions. Els anys de les retallades. 
Ed. 62. Evolució del Model de 
Governança i gestió de les entitats 
participades pel Servei Català de la Salut. 
Departament de Salut. Generalitat de 
Catalunya. 2010. López Casasnovas, G., 
Puig Junoy, J., Planas Miret, I. i Ganuza, 
J. 2003. Nous instruments de Gestió 
Pública. Instruments al servei de la millora 
en l’eficiència dels serveis públics. Ed. 
Servei d’Estudis de ”la Caixa”. 
- Conseller de diversos òrgans de govern 
d’entitats públiques (Institut Català de la 
Salut i Banc de Sang i Teixits, entre  
d’altres).

NIEVES RABASSÓ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
nieves.rabasso@alonso-cuevillas.eu 
https://www.linkedin.com/in/nievesrabasso 
Twitter: @NievesRabasso
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- Llicenciada en Dret per la Universitat 
Complutense de Madrid (1989) i llicenciada 
en Administració i Direcció d’Empreses per 
CEU Abat Oliba (2014). Màster en Dret 
Laboral i de la Seguretat Social pel Centre 
d’Estudis Financers (1993), màster en Estudis 
Econòmics, Humanístics i Socials per CEU 
Abat Oliba (2015), màster en Dret i 
Administració Concursal per la Universitat de 
Barcelona (2017). Coordinadora del Seminari 
d’Especialització en Dret Concursal, 
Universitat de Barcelona (2018). Doctoranda 
en Dret des del 2018. 
- Especialista en l’àmbit del dret social, al qual 
està vinculada des de fa més de 25 anys. 
Responsable del Departament Laboral a 
Alonso-Cuevillas, Advocats i Economistes. 
- Ha publicat diversos articles jurídics, i 
destaca la seva participació al manual de Dret 
de Treball, Diversos autors, La Jurisdicció de 
Treball I, Aranzadi 10a edició 2021. 
- Membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona. Membre de l’Il·lustre Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. Membre de les 
Associacions d’Advocats Laboralistes 
ASNALA i FORELAB.

 
SOFÍA RODRÍGUEZ RICO 
VOCAL 
rodriguezso@bancsabadell.com 
https://www.linkedin.com/in/sofía-
rodríguez-2375651

- Llicenciada en Ciències Econòmiques per 
la Universitat de Santiago de Compostel·la. 
- Màster en Economia Monetària i 
Finances, pel Centre d’Estudis Monetaris i 
Financers (CEMFI) del Banco de España. 
- Subdirectora General i Chief Economist 
del Banc Sabadell. Desenvolupant tasques 
d’anàlisi de les principals economies 
mundials, de l’entorn financer, projecció 
d’escenaris i avaluació de riscos, elaboració 
de recomanacions d’inversions en actius i 
tendències en economia digital i en entorn 
ESG, entre d’altres. 
- Ha col·laborat dins el Trust Department a la 
Harvard Management Company a Boston 
(1998-99) i ha estat macroeconomista a AB 
Asesores S.V.B (1996-98). 
- Membre de la Comissió Executiva de FEDEA. 
- Membre de la Junta Directiva de l’Institut 
d’Estudis Econòmics (IEE).  

- Membre de l’Steering Committee del 
CUNEF Banking Lab. 
- Membre de l’Instituto Español de 
Analistas Financieros.

 
PILAR SOLDEVILA I GARCIA  
VOCAL 
soldevila.pilar@gmail.com

- Llicenciada en Ciències Econòmiques 
(UAB, 1990), diplomada en Ciències 
Econòmiques i Empresarials (UB, 1987) i 
doctora en ADE (UPF, 2000). 
- Gerent de la Fundació Institut Educació 
Contínua (UPF-Barcelona School of 
Management) (2019-fins ara). 
- Directora de Projectes estratègics i de 
territori de la gerència municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona (2015-2019). 
- Gerent adjunta al gerent municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona de projectes 
estratègics, (2012-2015). 
- Directora de la Fundació Universitària 
Balmes (UVic) (2009-2011). 
- Adjunta a direcció general a Lizarran 
Tabernas Selectas, SL (2001-2007). 
- Professora associada d’Empresa i 
Economia a la UPF (1993-2008). 
- Dir. d’Administració i Finances a Serveis 
de l’Espectacle Focus, SA (1991-1996). 
- Adjunta a auditora a Roca, Vilà i 
Associats, SC (1990-1991). 
- Autora de diversos llibres de comptabilitat, 
finances i management. 
- Professora col·laboradora a la UPF-Barcelona 
School of Management (1996-2021).  
- Ha estat membre de consells 
d’administració o d’òrgans de govern de 
diverses entitats públiques i privades.

 
ESTHER SUBIRÀ LOBERA  
VOCAL 
mesubiral@gmail.com  
https://www.linkedin.com/

in/m-esther-subir%C3%A1-lobera-80084113/

- Llicenciada en Ciències Econòmiques per 
la Universitat de Barcelona i doctora en 
Ciències Econòmiques i Empresarials per la 
mateixa universitat. 
- Professora mercantil de l’escola d’Alts 
Estudis Mercantils de Barcelona. 
- Acadèmica de Número de la Reial 
Acadèmia Europea de Doctors 1914. 
- Catedràtica d’Escola Universitària 
d’Investigació i Tècniques de Mercat, 
economista i auditora. Ha estat directora de 
l’Escola d’Empresarials de la Universitat de 
Barcelona des del 2005 fins al 2009. 
- Docent en matèries d’economia i 
màrqueting. 
- Conferenciant a la Università di Salermo 
(Itàlia), Institut Tecnològic de Monterrey 
(Mèxic), Hoger Economisch a 
Administratief Onderwijs de Vlissingen 
(Holanda), Technical University of Lodz 
(Polònia) i United States International 
University (San Diego, EUA), entre d’altres. 
- Ha coordinat el doctorat en Estudis 
Empresarials de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials, i ha participat 
en la creació i posterior coordinació del 
màster oficial en Màrqueting i Investigació de 
Mercat de la UB. En col·laboració amb les 
Universitats de Bornemouth, Fachhoschule 
Kiel i Fulda, ha dirigit, coordinat i impartit 
docència en el postgrau internacional Gestió 
de l’empresa europea. En l’entorn 
empresarial, ha impartit un curs de gestió de 
màrqueting als directius del Grup 
Cubanacan a l’Havana (Cuba). 
- Ha participat en projectes d’investigació i 
dirigit tesis doctorals, tesines de màsters i 
treballs de fi de grau. Ha publicat llibres i 
capítols de llibres, així com nombrosos 
articles acadèmics i de divulgació, 
principalment sobre màrqueting i finances.

 
 

ALFRED ALBIOL PAPS  
CONSELLER 
aalbiol@icab.cat  
aalbiol@economistes.cat 
Alfred.Albiol@dwf-rcd.law 

- Llicenciat i doctor en ADE (UAO). 
- Llicenciat i doctor en Dret (UB). 
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- Professor mercantil (UB). 
- Auditor de comptes (ICAC). 
- Professor titular emèrit de Dret Mercantil 
de la UB. 
- Director del Fòrum Concursal de 
Catalunya, organitzat pel CEC (17 edicions). 
- Membre del Consell Assessor de la Revista 
Insolvencias & Reestructuraciones de 
l’editorial Iustel. 
- Vocal del Consell Social de la Universitat 
Pompeu i Fabra en representació dels 
Col·legis Professionals (1994/1999). 
- Diputat de la Diputació Barcelona i membre 
de la Comissió de Govern (1979/1980). 
- Conseller de la Corporació Metropolitana 
de Barcelona i membre de la Comissió 
Permanent (1979/1980). 
- Diputat al Parlament de Catalunya, 1a 
Legislatura (1980/1984). 
- Pres. de la Comissió de l’Estatut del Diputat. 
- Diputat al Parlament de Catalunya, 2a 
Legislatura (1984/1988); president de la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana. 
- Membre del Consell d’Administració de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, 
elegit pel Parlament de Catalunya 
(1989/1992). Premi a la Trajectòria 
professional 2019 atorgat per l’ACCID.

 
EMILIO ÁLVAREZ PÉREZ  
CONSELLER 
emilio.alvarez@crowe.es 
https://www.linkedin.com/in/emilio-
alvarez-p%C3%A9rez-
bed%C3%ADa-223900142//

- Llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la Universitat de Barcelona i 
MBA en Direcció i Administració d’Empreses 
(ESADE), i postgrau en Administració 
Concursal. Auditor-Censor Jurat de 
Comptes. Expert Judicial. President de la 
Comissió d’Auditoria del Sector Públic. 
President del Registre d’Economistes 
Auditors de Catalunya (REA). Membre del 
Tribunal Qualificador de l’examen d’aptitud 
professional per a la inscripció al ROAC. 
- Autor de diversos articles d’economia-
auditoria publicats a La Gaceta de los 
Negocios, El Mundo, El Economista, 
Expansión i La Vanguardia. Ponent en 
múltiples seminaris i congressos 

organitzats pel Col·legi d’Economistes, 
REA, ACCID, Congrés Anual d’Auditoria, 
Jornades dels Economistes i Jornades del 
Sector Públic, entre d’altres.

 
ORIOL AMAT I SALAS  
CONSELLER 
oriolamatisalas@gmail.com 
https://es.linkedin.com/in/oriolamat 
Twitter: @oriolamat

- Llicenciat en Direcció i Administració 
d’Empreses i MBA (ESADE, 1980) i doctor 
en Ciències Econòmiques (UAB, 1990). 
- Catedràtic d’universitat d’economia 
financera i comptabilitat.  
- A partir del 13 de juliol de 2018, és rector 
de la UVIC-Universitat Central de Catalunya. 
- Catedràtic de la Universitat Pompeu 
Fabra (en excedència des del 13-7-2018) i 
director del Màster Direcció Financera 
(UPF Barcelona School of Management). 
- Autor de diversos llibres de comptabilitat, 
finances i management. Alguns han estat 
traduïts també al castellà, l’anglès i el francès. 
- Codirector de la Revista de Comptabilitat i 
Direcció i subdirector de la Revista 
Iberoamericana de Contabilidad y Dirección.  
- Membre del consell editorial de diverses 
revistes nacionals i internacionals (Revista 
Española de Contabilidad, Accounting and 
Financial Control...). 
- Membre del Consell i Comitè Executiu de 
la CNMV (2011-2015). 
- Membre del CAREC (2011-2015). 
- Diputat Parlament de Catalunya (2015-17).

 
MIRIAM BARRERA UBIETO 
CONSELLERA 
miriam.barrera@garrigues.com 
www.linkedin.com/in/miriam-barrera/

- Llicenciada en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la Universitat de Barcelona.

- Sòcia corresponsable de Garrigues per a 
l’àrea de Catalunya, Aragó i Balears, i 
responsable del departament de Dret 
Tributari en aquesta àrea. Responsable de 
la pràctica fiscal en el sector financer i de la 
pràctica de dret comptable. 
- Fiscalista destacada a Espanya a Best 
Lawyers (rànquing d’advocats publicat cada 
any per Expansión) i Chambers & Partners.  
- Membre, en representació de la Fundació 
Garrigues, del Patronat i Consell Rector de la 
Fundació Institut d’Educació Contínua, UPF 
Barcelona School of Management. 
- Ponent habitual en seminaris i 
conferències de Garrigues i de diversos 
centres especialitzats. 

 
ANTON GASOL MAGRIÑÀ  
CONSELLER 
agasol@economistes.cat 
https://www.linkedin.com/in/anton-gasol-
6b100719/ 
Twitter: @antongasol

- Doctor en Economia i Empresa per la 
Universitat de Barcelona (UB) i diplomat en 
Comunitats Europees.  
- Consultor i analista economicofinancer, 
articulista i conferenciant. Col·laborador 
acadèmic de l’Institut d’Estudis Financers.  
- Especialista en sistema financer. Ha estat 
economista de ”la Caixa” per oposició 
amb una llarga trajectòria (inversió 
creditícia, formació de personal, director 
de planificació estratègica i pressupostària, 
director de control de gestió i estudis del 
holding e-laCaixa, seguiment sectorial del 
risc...). 
- Autor d’Arquitectura Financiera 
Internacional y Europea (2012), La Llei del 
Pèndol (2009), La Industria Bancaria en el 
Marco de Basilea II (2006) (Premi Joan 
Sardà Dexeus) i Tal com jo ho veig: 
Ciutadans i Economia, avui (2004).  
- Vicepresident del Centre d’Estudis 
Econòmics i Socials (CEES).  
- Vocal de la Societat d’Estudis Econòmics 
de Foment (La Societat).  
- President de l’Associació del Personal de 
”la Caixa” (2013-2018).  
- Membre de la Societat Catalana 
d’Economia.
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