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inquietuds dels professionals de l’economia i de l’empresa, 
adaptant-nos a la nova situació que, de ben segur, haurem de 
viure, i per això ja estem implementant canvis molt rellevants en 
l’àmbit tecnològic que seran ben visibles a partir de finals d’any. 
Una nova pàgina web i un nou ERP ens permetran millorar molt 
significativament la relació amb els col·legiats i col·legiades, i 
facilitar la prestació de tots els serveis col·legials on-line.
En aquests moments d’incertesa, més que mai, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya seguirà treballant intensament per 
posar en valor la figura de l’economista, el qual estem 
convençuts que seguirà jugant un paper clau en l’impuls d’un 
desenvolupament econòmic més sostenible i equitatiu. 

La nostra societat i l’exercici de la nostra professió es veuen 
immersos en un profund procés de canvi, intens, disruptiu i 
accelerat que ens empeny a transformar-nos amb la màxima 
intensitat i velocitat per no quedar-nos enrere. Però també som 
plenament conscients que les claus de l’èxit d’aquest procés de 
transformació amb el qual estem compromesos només el 

conduirem a bon port si comptem 
amb l’absoluta complicitat de totes les 
persones que presten els serveis 
col·legials, el seu entusiasme, la seva 
creativitat i el seu compromís.

Cal que el futur no ens agafi 
desprevinguts. I, per assegurar-lo, res 
millor que comptar amb els joves, ja 
que formen part del present, però són 
el futur. És llei de vida! Entre la plèiade 
d’articles i ressenyes que conformen 

aquest Informatiu, hi ha les Veus del Col·legi amb el subtítol Els 
joves tenen la paraula. I és que entre les satisfaccions —i també, 
de tant en tant, alguna decepció— que com a degà es viuen hi 
va haver-hi la constitució formal l’1 de juliol de la Comissió de 
Joves del Col·legi. Va ser una reunió telemàtica  
—com tot ho era aquells dies— i que vaig tenir l’oportunitat de 
presidir. Feia un goig que enamorava veure tants economistes 
connectats per participar d’aquesta reunió constituent. I una de 
les coses que em va alegrar el cor fou veure molts d’ells aportant 
iniciatives i ganes de ser presents en les diverses activitats 
col·legials. Per no anar més lluny, tenir un paper protagonista en 
la propera Jornada Anual dels Economistes 2020, tal com resa el 
seu lema: Joves i futur: educació, ocupació i emancipació. n

othom espera amb delit la represa de les activitats 
consubstancials amb la nostra vida: família, empresa, 
estudi, treball, cultura, esport, lleure... Això sí, sense 
descuidar fer tot el que desitgem i es pugui amb la 

deguda responsabilitat pel bé de tothom.

La crisi sanitària de la Covid-19 s’ha convertit en una emergència 
a escala global. Les necessàries mesures de contenció dels 
contagis per tal de limitar el seu impacte i la duració han tingut i 
tenen greus conseqüències en l’activitat econòmica, i són d’una 
magnitud sense precedents. S’ha produït un curtcircuit 
econòmic com mai. Patim un problema que és comú: la 
pandèmia —terme derivat del grec que significa “tot el poble”—. 
Per tant, tots, sense excepció, som a la mateixa barca. 

Salut i economia es volen salvar de la pandèmia. I, per això, 
caldrà —semblantment al relat bíblic de l’arca de Noè— el desig 
unànime de salvar tot el possible. A l’arca es van salvar perquè 
ningú va fer mal al que tenia al costat. Tothom va tenir cura 
exquisida de l’altre, van poder sobreviure perquè l’arca s’havia 
convertit en un lloc de convivència i d’ajuda mútua. Hem de 
pensar, doncs, que som una sola humanitat. Hem de fer mans i 
mànigues perquè l’arca suri sobre la pandèmia com una arca de 
cooperació mútua, i quan aquesta s’hagi doblegat, aparegui 
entre els núvols l’arc multicolor, signe de la nostra recuperació i 
continuïtat.

Som al bell mig del mandat de quatre anys d’aquesta Junta de 
Govern. I ens vàrem comprometre a tirar endavant un decàleg 
de línies programàtiques. El procés d’implementació d’aquestes 
línies va començar amb una reflexió participativa de moltes “veus 
del Col·legi” i també de fora del CEC. I el mètode per dur-ho a 
terme ha estat l’elaboració d’un Pla 
Director de transformació del Col·legi. 
Iniciàrem el procés a finals de 
novembre de 2019 mitjançant la 
creació de set equips molt transversals 
de resposta ràpida —Governament, 
Noves tecnologies, Comissions, 
Col·legiació i serveis a despatxos, 
Foment de la col·legiació, Serveis 
col·legials, Formació i Presència 
institucional— i un equip de gestió 
directiva. La dinàmica de treball es 
dividí en tres fases: diagnòstic, identificació de solucions 
innovadores i preparació per al canvi. A continuació s’obre el 
període de posada en marxa de les mesures seleccionades.   

És ben cert que l’aparició del coronavirus ens ha impactat a la 
línia de flotació, tot i així, el Col·legi durant el confinament va 
voler continuar estant al servei de tots els col·legiats i 
col·legiades tot posant en marxa un sistema d’informació de 
tota mena i de divulgació diària de càpsules d’opinió, webinars, 
actes virtuals i formació on-line.

Des del Col·legi volem reiterar el nostre més ferm compromís a 
perseverar en l’esforç per donar resposta a les necessitats i 

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

El CEC seguirà treballant per 
posar en valor la figura de 
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paper clau en l’impuls d’un 
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 El títol d’aquest article és intenci-
onat, malgrat semblar descriptiu. 
La caiguda del PIB ha estat cau-
sada pel confinament. Les des-

peses extraordinàries en salut han estat 
molt importants, però no comparables. La 
interrupció de l’activitat econòmica per fre-
nar la difusió de la pandèmia mitjançant la 
reclusió de tota la població als seus domi-
cilis ha estat un cop devastador sobre la 
capacitat de generació de riquesa de la 
nostra societat. Com més rigorós ha estat 
el confinament, més grans han estat les 
pèrdues (les reduccions del PIB).

En el retorn a la normalitat el primer desa-
fiament és evitar caure en un nou confina-

ment. En canvi, aquest és el pànic de les 
administracions públiques i el de tothom. 
Si hi ha indicis d’un nou brot és molt pro-
bable que s’endureixin les mesures de pre-
venció sanitària i es faci més difícil l’activitat 
econòmica. Per a les empreses, els profes-
sionals i els autònoms seria un desastre. 
De fet, ho seria per a tota la societat. Els 
que viuen d’ingressos segurs, com ara fun-
cionaris, empleats d’empreses protegits 
per un bon contracte i pensionistes poden 
inhibir-se dels problemes dels altres con-
ciutadans, més exposats a la paràlisi de la 
situació econòmica, però només durant un 
període de temps breu. Si no es generen 
rendes no es podran recaptar impostos, i 
sense impostos no hi haurà ni sous d’em-
pleats públics, ni pensions de jubilació, ni 
subsidis d’atur. Sense generació d’ingres-
sos, fins i tot les empreses més sòlides es 
poden enfonsar i desaparèixer, com ja hem 
vist que passava al primer confinament. 
Estarem, per tant, tensats entre les mesu-
res de precaució per evitar rebrots i la ne-
cessitat d’activitat econòmica. Són una 
mica antitètiques: no hi ha gaire consum i 
encara menys inversió sense confiança en 
el futur ni alegria de viure. 

Amb aquestes consideracions ben presents, 
els nostres reptes col·lectius són reprendre 
al més aviat possible, al més intensament 
possible i al més eficaçment possible l’acti-
vitat econòmica. Tornar a desplegar les ac-
tivitats que desenvolupàvem, i fer-ho amb 
prou seguretat i sense perdre activitat. És 
molt difícil, però s’ha de fer. A més, cal cica-
tritzar els empobriments produïts pel primer 
confinament; això demanarà endeutar-se 
col·lectivament un temps i després haurem 

ALBERT CARRERAS 
Economista, membre de la Comissió 
d’Economia Catalana del CEC i director 
d’ESCI-Universitat Pompeu Fabra

L’autor analitza el moment actual i tot el que caldria 
preveure i fer per tal de fer front al món post-Covid-19. 
Un pla de modernització que se centri en la digitalització 
esdevindrà clau en aquest nou escenari

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Conseqüències de la crisi sanitària per la Covid-19

ELS REPTES DE 
L’ECONOMIA  
CATALANA DESPRÉS  
DEL CONFINAMENT

de pagar més impostos per atendre els deu-
tes contrets.  

Ens cal un gran pla de modernització que 
ens permeti conquerir aquelles competèn-
cies indispensables per excel·lir en el món 
post-Covid-19. Això vol dir proveir tota la 
població d’alfabetització digital i, tant com 
es pugui, d’expertesa digital. Els negocis 
que millor han sobreviscut han estat els di-
gitals. De fet, a escala mundial han estat els 
grans triomfadors. Hem de ser usuaris ex-
perts i, preferiblement, capaços de tenir 
iniciatives empresarials en el món digital.  
Hem de passar de botiguers presencials a 
botiguers en línia i, millor, les dues coses 
alhora. Quants lectors i lectores han hagut 
d’acabar anant a les grans plataformes en-
cara que estiguessin disposats a fer compra 
en línia de proximitat? Hem de dominar les 
possibilitats de la digitalització i les oportu-
nitats de les plataformes.  Aquest és el primer 
desafiament col·lectiu i individual més enllà 
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de la seguretat sanitària. Ja res no tornarà 
a ser com abans. Les activitats experiencials 
seguiran existint, per descomptat, però la 
part de les que s’obtindran via xarxes serà 
cada cop més gran. La familiarització digital 
és indispensable per a totes les edats i per 
a totes les butxaques. Cal mobilitzar escoles, 
empreses, relacions, parents, universitats, 
amics, per saltar ràpidament al nou món.  
Quedar-se enrere és perillós. Pot ser la so-
litud personal i el fracàs econòmic. És la 
prioritat en la provisió de serveis públics de 
formació. Cal engrescar la gent a fer el pas, 
cal usar els mitjans públics per facilitar l’apre-
nentatge, cal conscienciació general. Enca-
ra que no torni el confinament, la digitalitza-
ció ha vingut per no marxar. Però si torna el 
confinament la digitalització serà qüestió de 
supervivència.

On és el problema central? En l’endarreriment 
de les administracions públiques, que no 
acompanyen la ciutadania en aquest trànsit. 

saris puguin apostar pels seus treballadors 
i els treballadors pels seus empresaris. Amb 
precarietat això és impossible.

Després cal saber que ja no tornarem fàcil-
ment als nivells d’amuntegament i densitat 
urbana que teníem. Molts negocis vivien de 
l’aglomeració. L’aglomeració és molt eficient, 
però ara ha esdevingut un luxe. Per tirar 
endavant caldrà atreure clients disposats a 
pagar més i ser més selectius en la quantitat 
de clients que es poden admetre. Val per a 
tot, des dels avions fins als comerços passant 
pels centres educatius, les discoteques o 
les residències. Potser d’aquí a uns mesos 
tindrem la vacuna o la medicació contra la 
Covid-19, però ja hem descobert que som 
molt vulnerables i que hem d’anar molt amb 
compte amb la natura. Serà millor si podem 
tornar a aglomerar-nos i a encabir milions 
de persones en el nostre país o en qualsevol 
racó d’aquest. Però no serà tan fàcil i els 
riscos de contagi hi seran molt més presents.

Ara s’acaba l’estiu i entrem en el període on 
els rebrots són més fàcils: la tardor i l’hivern.  
Ho hem de fer amb més capacitat autònoma 
per teletreballar, per telecomunicar-nos, per 
teledivertir-nos, per telerelacionar-nos. Apro-
fitar cada moment de contacte presencial 
com un luxe que cal aprofitar i gaudir, però 
que es pot esvair en un instant. Podrem 
esdevenir nòrdics o orientals? Els uns i els 
altres ja incorporen en les seves cultures 
molts d’aquests trets, però nosaltres no, i 
ben contents que n’estàvem. Hem de posar 
distància a les nostres relacions sense per-
dre-les. Hem de controlar-nos més sense 
esdevenir freds. Hem de seguir sent medi-
terranis, però menys; més platònics i menys 
experiencials. Ja veieu que els economistes, 
que ja som freds, ara hem de recomanar 
fredor. Però que sigui amb molta creativitat, 
amb molt contacte digital, amb molt desen-
volupament professional, amb ganes de 
conquerir el futur, que pot esdevenir millor 
que el passat. n

Els nostres reptes 
col·lectius són reprendre 

al més aviat possible, 
al més intensament 

possible i al més 
eficaçment possible 
l’activitat econòmica

El confinament ens ha descobert que les 
administracions, que han desplegat infinits 
plans d’administració digital, encara no estan 
gens digitalitzades. Quan diuen que estan 
digitalitzades és amb forats immensos en el 
seu treball diari. En canvi, hi ha sectors que 
s’han modernitzat completament. En gene-
ral, els serveis professionals s’han moder-
nitzat. Les empreses també s’han moder-
nitzat (no totes, ni molt menys), el món 
educatiu s’ha modernitzat, el món sanitari 
ho ha fet radicalment. Cal promoure les bo-
nes pràctiques, premiar-les, difondre-les.

L’altra gran barrera per difondre la familiaritat 
amb la digitalització és l’alt nivell d’atur de la 
nostra societat i l’alt nivell de precarietat.  
Bona part de l’aprenentatge professional es 
fa en el lloc de treball, però calen treballs que 
no siguin indignes de remuneració, que no 
siguin una mostra del menysteniment dels 
empleadors cap als empleats. Ens cal un 
sistema de relacions laborals on els empre-
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Conseqüències de la crisi sanitària per la Covid-19

 La Covid-19 ha impactat fortament 
sobre el sector públic, que ha 
hagut de gestionar la crisi sani-
tària i intentar pal·liar l’impacte 

econòmic i social del confinament. La des-
pesa ha augmentat i els ingressos han 
disminuït; amb un dèficit públic resultant 
substancial, que s’afegeix a un endeuta-
ment ja elevat. La pandèmia s’ha contingut 
i s’espera una recuperació econòmica en 
la majoria de sectors, però l’impacte per-
sisteix. Així doncs, el sector públic ha de 
seguir responent a necessitats diverses i 

complexes, i veure com pagarà les mesu-
res adoptades.

A curt termini, cal donar resposta a les per-
sones més vulnerables. En primer lloc, 
acabar amb la crisi sanitària i recuperar 
l’assistència posposada, cosa que requereix 
reforços materials i humans a la sanitat pú-
blica. I en segon lloc, cal actuar sobre les 
conseqüències econòmiques i socials més 
enllà del confinament. Hi ha sectors pro-
ductius que trigaran a tornar a la normalitat 
o no podran compensar la caiguda d’in-
gressos, amb el risc que la falta de liquiditat 
derivi en insolvències. Al mateix temps, hi 
ha moltes persones afectades per ERTO, 
que confiaven en un contracte temporal 
que difícilment aconseguiran o que no po-
den obtenir ingressos suficients.

En paral·lel a les actuacions vitals, els governs 
han de decidir si volen tornar a la situació prè-
via al confinament o aprofitar la crisi per millo-
rar. La menor activitat de sectors com el turis-
me, la restauració o l’oci podria aprofitar-se 
per impulsar una transformació productiva cap 
a activitats de més valor social i sostenibilitat. 
En aquest sentit, els sistemes públics d’ocu-
pació no funcionen tan bé com haurien de 
fer-ho, i davant l’increment d’atur cal adoptar 
bones pràctiques d’anàlisi de l’oferta i la de-
manda, formació i establir els incentius ade-
quats. 

A més llarg termini, s’haurien de corregir al-
tres problemes de regulació, com l’actual 
incentiu a la temporalitat, que agreuja l’efec-

ROGER ROMAGOSA PONCE 
Economista membre de la Comissió 
d’Economia Catalana del CEC. Analista 
econòmic al Departament d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya 

te dels xocs negatius. La generalització del 
teletreball pot anar acompanyada d’inversions 
i regulació específica, que, juntament amb 
una aposta per la formació, podrien afavorir 
una economia més resilient. També ha que-
dat patent l’impacte que tenim sobre el medi, 
de manera que fora bo analitzar com els 
canvis urbanístics i la menor mobilitat poden 
tenir continuïtat amb el repunt d’activitat.

Finalment, seria interessant reforçar els ser-
veis bàsics per al futur. El sector públic 
podria tractar amb experts sobre com ga-
rantir l’accés a productes de primera ne-
cessitat, si les condicions dels serveis bàsics 
són les òptimes, si privatitzar la gestió d’al-
guns serveis és socialment beneficiós, si 
cal un protocol per regular els preus de béns 
i serveis de primera necessitat, si és neces-
sari un banc públic, com simplificar la nor-
mativa i els tràmits, o com reduir unes de-
sigualtats que la Covid-19 ha agreujat. 

L’Estat té poc marge fiscal; la Generalitat i els 
ajuntaments, capacitat d’actuació limitada, i 
Europa ha facilitat l’endeutament però ha re-
butjat la monetització. Així que cal adoptar les 
mesures necessàries intentant que no condi-
cionin excessivament els pressupostos futurs. 
En aquest sentit, sembla un bon moment per 
eliminar beneficis fiscals amb un impacte so-
cial qüestionable i apostar més per tributs que 
corregeixin externalitats. També es fa més 
necessari revisar i avaluar les polítiques públi-
ques per guanyar eficiència. Per això l’Admi-
nistració necessita reforçar-se amb perfils 
tècnics, per als quals el sistema de selecció i 
promoció actuals no semblen adequats. n

Els governs han de donar resposta a les persones  
més vulnerables, reforçar els serveis bàsics  
i impulsar una transformació productiva real  
amb molt poc marge d’endeutament 

EL SECTOR PÚBLIC 
DAVANT LA COVID-19



Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte Expansió
Premium PRO1

Bonifiquem la seva quota de
col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10% 0 Gratis Gratuïtes+ + +
de la seva quota, comissions d’administració transferències online en euros. Targeta Or sense comissions, ni d’emissió
de col·legiat i de manteniment del seu ni demanteniment2

màxim 50 euros* un compte.1
únic any.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu i comencem a treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¿Què necessita per contractar un Compte Expansió Premium PRO?
• Tenir-hi domiciliada una nòmina o ingrés regular mensual d'un import mínim de 700 euros, se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc
Sabadell a nom del mateix titular.
• Més un dels productes següents contractats a través de Banc Sabadell:
- Una assegurança de protecció3, que li oferirà un plus de tranquil·litat per a vostè i els seus. Les assegurances incloses són: autos, salut, dental, llar, decessos, protecció
pagaments, accidents i vida risc. Se n’exclouen les assegurances de vida estalvi.
- Un contracte d'AutoRenting. Tindrà els serveis del seu automòbil en una única solució integral.
- Un d'aquests productes amb un import mínim de 10.000 euros:
· Fons d'inversió.
· Un pla de pensions individual, un pla de previsió assegurat o un pla EPSV.
· Contracte de valors amb accions de qualsevol companyia.
També es pot beneficiar del compte si:
• Té un saldo mitjà mensual en recursos a Banc Sabadell superior a 75.000 euros. Es calcula com la suma de saldos del mes anterior de: saldos vista, dipòsits, renda fixa a
venciment, assegurances de vida estalvi, fons d'inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió EPSV i BS Gestió Cartera de Fons.
• O si és titular de 10.000 accions o més de Banc Sabadell, S.A..

El Compte Expansió Premium PRO és exclusiva per a uns determinats col·lectius professionals. Pregunti al seu gestor quina és la solució financera concreta per al seu col·lectiu
o truqueu a al telèfon 900.500.170.
*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un
únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.
1. Rendibilitat: 0% TAE
2. Targeta Repsol Máxima: amb un 2% de descompte en carburant en fer gasolina en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa o Petronor.
3. Assegurances que tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili
a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre administratiu
especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat
civil d’acord amb la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals
BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.
 

1. Oferta vàlida fins el 31/12/2020

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com
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Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al
Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima
garantida actualment pel fons esmentat
és de 100.000 euros per dipositant.



1 0  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Conseqüències de la crisi sanitària per la Covid-19

La pandèmia ha desbordat tots els països sense excepcions. Potenciar la 
salut digital, unes millors sinergies en l’atenció assistencial i els serveis 
de suport, i la implicació dels professionals són alguns dels nous reptes

 N   o es trobarà en aquest article 
cap crítica negativa, retret o si-
milar. Sovint tendim a criticar allò 
que ja ha passat, argumentant 

que s’havia d’haver fet millor o d’una mane-
ra diferent, però cal situar-se en el context 
del moment en què les decisions es prenen. 

La pandèmia del coronavirus i la magnitud 
de tot el que se’n va derivar ha desbordat 
tots els països del món sense excepcions. 
Tota problemàtica de magnitud extraordi-
nària requereix actuacions extraordinàries. 
És molt difícil resoldre problemes extraor-
dinaris amb les solucions de sempre (les 
ordinàries) i, per tant, cal valorar molt posi-
tivament tot el que s’ha fet per a la lluita 
contra la pandèmia, atès que les restriccions 
inherents a un sistema poden alentir l’efec-
tivitat de les mesures a prendre. La clau, 
doncs, és reduir o contemplar les citades 
restriccions (i saber-hi conviure).

La lluita permanent entre wealth i health és 
llegítima i l’equilibri entre ambdues és el més 
desitjable, és a dir, una no pot existir sense 
l’altra. De fet, els determinants de la salut 
d’una societat venen molt condicionats pels 
factors socioeconòmics, així com el fet que 
no hi ha una situació estable quan, en una 

societat rica, la salut dels seus ciutadans, 
en el seu més ampli sentit, no és la desitjable. 

Com dèiem, la reducció de les restriccions 
permet avançar més ràpidament en la solu-
ció dels problemes, però en cap cas han de 
deixar d’existir, ja que sempre hi ha d’haver 
control i el fet de qüestionar les coses tam-
bé ens fa avançar cap a millors solucions. 
En aquest sentit, destacaria tres grans àre-
es d’actuació, que, des dels àmbits de ges-
tió sanitària, han contribuït a ser més eficients 
en la lluita contra la pandèmia i que ja són 
terreny abonat per ser molt més forts en el 
futur. Aquests tres factors són: la incorpora-
ció i potenciació de mitjans tecnològics (i, 
en especial, allò relatiu a la salut digital o 
eHealth), les sinergies en l’atenció assisten-
cial i en la gestió dels seus serveis de suport, 
i la implicació dels excel·lents professionals 
amb els quals comptem en aquest sector.

L’estratègia de salut digital és potenciar l’ús 
de noves eines de software, hardware i 
formes de comunicació entre pacients i 
professionals assistencials, que han de 
permetre reduir processos burocràtics i, en 
general, estalviar temps assistencial per tal 
de dedicar-lo a activitats de més valor afe-
git pel pacient. L’augment de teleconsultes 
i consultes electròniques durant les fases 
més crítiques de la pandèmia ha estat molt 
ben acceptat, tant per professionals com 
per pacients. L’ús dels aplicatius de softwa-
re d’història clínica i gestió de pacients 
esdevé més efectiu si tots els agents del 
sector emprem les mateixes eines, i L’ECAP 
a l’atenció primària és un exemple d’èxit, 

MIQUEL ARRUFAT 
Economista i gestor sanitari. Director  
de gestió de l’Institut Català de la Salut

EL SECTOR SANITARI

tot i això, en atenció hospitalària coexistei-
xen més d’una vintena de sistemes distints 
que configuren una àrea de millora. Les 
solucions de monitoratge a distància, els 
portals de pacients i salut, les aplicacions 
per a dispositius mòbils, i l’anàlisi de dades 
i el seu ús adequat com a suport a l’efici-
ència en l’assistència (intel·ligència artificial) 
són el bon camí.

Les sinergies assistencials són inevitables 
en un entorn de provisió pública de serveis 
de salut; competir és sa, però sempre que 
aquesta competició no afavoreixi redun-
dàncies o ineficiències, ja que els recursos 
són finits, i alliberar recursos en benefici de 
l’atenció als pacients ha de ser un objectiu 
a perseguir. Les estructures de suport sobre 
les quals es puguin generar sinergies 
(d’aprovisionaments, logístiques, en siste-
mes d’informació, en infraestructures i en 
determinats serveis generals...) cal replan-
tejar-les. Durant la gestió d’aquesta pan-
dèmia s’han aprofitat moltes sinergies, tant 
assistencials com no assistencials, i cal 
seguir per aquest camí per ser més eficients.

La implicació dels professionals assisten-
cials i de suport a l’assistènci, ha estat clau 
en aquesta lluita contra la pandèmia, i no 
hi ha dubtes que sempre ho serà, ja que 
és inherent a les professions sanitàries, però 
cal millorar determinades condicions de 
treball, no només retributives o d’organit-
zació i distribució del temps de treball, per 
mantenir la motivació i la satisfacció dels 
excel·lents professionals amb què compta 
el nostre sistema de salut. n
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Alguns dels reptes en el procés de reorganització productiva  
i social post-Covid passen per relocalitzar, per apostar per 
l’avantguarda tècnica i el talent, i per aprofitar els avantatges  
de la tecnologia per tal d’innovar i ser més eficients

LA INDÚSTRIA CATALANA  
DESPRÉS DE LA COVID-19

 El Gran Confinament”, que és com 
ha anomenat el Fons Monetari 
Internacional la recessió que 
patirà l’economia mundial a con-

seqüència de la pandèmia soferta per la 
Covid-19, està generant controvèrsia a 
l’hora de saber quines seran les conse-
qüències en l’àmbit econòmic. S’especula 
entre diversos models (V, U o W) pel que fa 
a les prediccions del ritme al qual es recu-
perarà l’economia, però mentre no hi hagi 
una vacuna o medicació efectiva, i no es 
vegi l’evolució que el virus pot tenir un cop 
aixecat tot el confinament, serà difícil apro-
par-se millor a la realitat.

És evident que aquesta crisi afectarà més 
les empreses que ja tenien dificultats prèvi-
es, i el tancament de Nissan n’és un gran 
exemple, ja que en tenia moltes. Tot i que la 
indústria no sigui un dels sectors més afec-
tats, com ho poden ser l’hostaleria o el co-
merç, caldrà prendre mesures per pal·liar els 
efectes d’aquesta “hivernació econòmica”, 
i per això és imprescindible la col·laboració 

publicoprivada. Les administracions han 
d’actuar, i ho han de fer ràpid i de manera 
contundent, ja que això marcarà en gran 
part la recuperació. De la mateixa forma que 
el govern reclama transferències a la Unió 
Europea i la Generalitat, alhora, al govern de 
l’Estat, les empreses necessiten aquest su-
port; no és moment de pressió fiscal, sinó 
d’ajudes a la inversió, de subvencions i de 
polítiques econòmiques expansives. 

Se’ns presenta un gran repte en aquest 
procés de reorganització productiva i so-
cial, però, alhora, de ben segur que es 
presenten moltes oportunitats i cal estar 
preparats. Una d’aquestes pot ser la relo-
calització, tema que ja és a debat i que ha 
destacat a les empreses que s’havien re-
sistit a treure les seves plantes productives 
i que han tingut un paper important durant 
la crisi sanitària, reinventant-se de manera 
rapidíssima i ajudant a produir material 
sanitari. Som davant d’un canvi en aquest 
sentit? Deu ser aquest el moment d’apos-
tar de manera decidida pel talent i l’avant-
guarda tècnica, i posarem en valor la fia-
bilitat i la qualitat per davant del cost?

El que caldrà fer, de ben segur, és desper-
tar amb una nova mirada per tal d’adap-

CARME CARRIÓN 
Economista, vocal del Comitè Executiu  
de la seu de Lleida del CEC. Directora 
Financera del Grup ASYSUM

tar-nos a aquest nou escenari, evolucionar 
cap a un sistema productiu més sostenible 
i més digitalitzat, aprofitant tots els avan-
tatges que proporciona la tecnologia per 
ser més eficients i ser capaços de reequi-
librar costos tot millorant la qualitat del pro-
ducte. Aquesta crisi ens obligarà també a 
evolucionar en l’estil de dirigir i pel que fa a 
la cultura d’empresa. És molt probable que 
obligacions com el registre horari i aspectes 
com el presencialisme es posin en dubte a 
l’hora de replantejar-nos la nova forma en 
què volem treballar, evidenciant que la con-
fiança, els resultats i el compromís amb 
l’empresa adquireixen més importància que 
simplement el temps dedicat. Tenim la gran 
oportunitat per avançar cap a una realitat 
pel que fa en la conciliació familiar i perso-
nal, i també de contribuir que aquesta crisi 
no sigui la que faci més gran la bretxa de 
gènere, sinó tot el contrari.

L’escenari que se’ns presenta no és enco-
ratjador, però no hem d’aturar-nos, no ens 
posem en “hivernació” i utilitzem totes aques-
tes dificultats per dirigir-nos cap al canvi, per 
treure-li partit, modificar les formes en les 
quals estàvem habituats i ser capaços d’in-
novar perquè la indústria catalana segueixi 
sent pionera i es trobi al capdavant. n



1 2  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Conseqüències de la crisi sanitària per la Covid-19

En retail és imprescindible sincronitzar la visió i estratègia de 
negoci amb els canvis socials sorgits de la crisi. Aquesta 
adaptació requerirà perspectiva, talent i implicar l’equip 
humà, sense oblidar la planificació d’inversions

PRINCIPALS REPTES DEL 
‘RETAIL’ EN EL POST-COVID19

 Fins l’impacte de la Covid, el sector 
del comerç a Catalunya tenia 
101.000 establiments, 350.000 
treballadors i aportava el 16% del 

PIB. Els efectes econòmics del confinament 
van fer estimar que una tercera part dels 
establiments corria risc de tancar per sempre. 

La Covid va provocar situacions impensables, 
però, en el fons, per al retail ha estat un 
accelerador de canvis subjacents. 

Des del 2018 s’observava polarització en 
el comerç. Mentre unes empreses millora-
ven vendes i resultats, una altres —entre el 
25% i i el 35%— empitjoraven. Atès que 
no era ni per sectors ni per mida d’empre-
sa, s’intuïa un problema de model de ne-
goci i impacte de la digitalització. Una part 
creixent de la demanda era captada per 
operadors pure players online, amb la qües-
tió gens menor que la legislació vigent a 
escala d’OCDE fa que aquests operadors 
tinguin una tributació residual als països on 
materialitzen les seves vendes i beneficis. 
Fan una competència deslleial que afavoreix 

l’oligopoli i afecta negativament les arques 
públiques, amenaçant la societat del ben-
estar. Urgeix adequar les lleis. 

El confinament va disparar la compra online 
i —exceptuant el comerç d’alimentació— els 
més afavorits per aquesta demanda van ser 
precisament pure players com Amazon. Així 
doncs, el canvi tecnològic i els canvis en la 
demanda fan que, ara mateix, el principal 
repte del retail sigui afrontar quelcom similar 
a una reconversió sectorial i aconseguir que 
les administracions públiques creïn les con-
dicions favorables per al nou escenari.

Falta veure què romandrà dels canvis de 
comportament i valors dels clients provocats 
per la Covid. Però sota la pressió psicolò-
gica del confinament i la por del contagi, va 
créixer la sensibilitat per “cuidar-se” i per la 
comunitat; molts van redescobrir el seu 
barri i s’ha pres més consciència que la 
compra de productes autòctons en esta-
bliments de proximitat dona seguretat, és 
més sostenible i contribueix a la creació de 
riquesa i benestar aquí. 

Els establiments d’alimentació van viure una 
explosió de la demanda: quasi tothom fent 
tots els àpats a casa i molts cuinant com a 

NÚRIA BELTRAN 
Economista, membre de la Comissió  
de Retail del CEC

entreteniment. Això anirà minvant fins a 
l’obertura dels menjadors escolars. Però, 
després del teletreball forçós, algunes em-
preses i persones es plantegen mantenir-lo. 
Per tant, caldrà veure si el canal detallista 
acaba retenint una part de la demanda d’ali-
mentació que abans rebia el canal horeca. 

La percepció de la llar també va canviar. Amb 
la reobertura de maig, establiments de bri-
colatge, jardineria o electrodomèstics van 
tenir pujades de vendes de dos dígits: davant 
la perspectiva d’un estiu a casa, la gent va 
equipar llar, terrasses i jardins. Sense poder 
viatjar, el consum vacacional es va orientar 
al que abans s’anomenava estiuejar.

Pel que fa a moda i altres sectors, els efec-
tes han estat asimètrics i variables, depe-
nent de la ubicació, el públic objectiu i el 
posicionament de producte i marca. I, per 
descomptat, per l’impacte de l’atur i la 
pèrdua de rendes en el consum.

En retail, com en el ball de saló, és impres-
cindible sincronitzar la visió i l’estratègia de 
negoci amb el pas que marquen els canvis 
socials. Molts s’han mogut en bona direcció, 
però el comerç ha d’avançar més en la seva 
digitalització utilitzant la tecnologia per mi-
llorar la gestió i, sobretot, per oferir comodi-
tat i fluïdesa al client; per construir una rela-
ció i aportar un valor més enllà de la pura 
transacció. En això seran rellevants els valors 
associats a la confiança, el benestar, la sos-
tenibilitat i el bé col·lectiu. 

Fins i tot grans retailers com Primark han patit 
durant la Covid les conseqüències d’estar 
centrats en el producte i no en la relació amb 
el client. Observar, escoltar, preguntar i saber 
establir aliances són la base per innovar i donar 
motius al client perquè ens esculli. Però tot això 
requereix visió, talent i implicar l’equip humà; 
sense oblidar la planificació d’inversions i la 
responsabilitat de les administracions per cre-
ar les condicions favorables. n
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Com a professionals en l’àmbit d’assessorament a les 
empreses, aquests mesos ens hem adaptat per fer-ho a 
distància i per teletreballar, unes eines que seran ja 
permanents

EL NOU FUTUR DELS  
NOSTRES DESPATXOS  
ARRAN DE LA COVID-19

 Des del moment en què el Govern 
va decretar l’estat d’alarma pel 
coronavirus 14 de març passat, 
si ja no vivíem en uns temps de 

per si complicats, vam entrar en una situació 
extraordinària que mai haguéssim pensat que 
viuríem i de la qual no sabem encara gaire bé 
com sortirem.

Les restriccions al teixit empresarial, la para-
da sobtada de l’activitat, va portar, sobretot 
a pimes i autònoms, una situació sense pre-
cedents en la nostra història recent. L’impac-
te econòmic i social del coronavirus en tots 
els sectors és i serà profund, i els nostres 
despatxos professionals no en són aliens. La 
crisi social i econòmica ens afectarà a tots 
d’una manera o una altra.

En el nostre àmbit, com a professionals de 
l’assessorament a les empreses, hem viscut 
aquests últims mesos d’una manera diferent 
i particular a altres sectors econòmics. Per una 
banda, durant els primers mesos, vam tenir 

un pic de feina com a conseqüència de les 
grans complicacions jurídiques que aquesta 
pandèmia va causar, però, per l’altra, vam 
haver d’adaptar-nos a les extraordinàries cir-
cumstàncies oferint unes rebaixes en les nos-
tres tarifes, ajornant pagaments o, fins i tot, 
oferint assessorament gratuït en alguns casos.

Van ser unes setmanes extraordinàriament 
dures en les quals vàrem poder estar a l’al-
tura de les circumstàncies gràcies a la gran 
professionalitat del col·lectiu i a estar preparats 
tecnològicament per poder treballar en remot 
i, d’aquesta manera, poder continuar prestant 
els nostres serveis.

Per sort, hem pogut afrontar aquesta crisi 
d’una manera molt diferent a la crisi mun-
dial del 2008, ja que hem pogut comptar 
amb unes eines i uns coneixements que 
aleshores no teníem: un potencial tecnolò-
gic innegable, unes eines de comunicació 
potents i ràpides, i la digitalització cada 
vegada més implantada i imprescindible 
per potenciar el teletreball. La transformació 
digital ens ha portat noves oportunitats de 
negoci i ens ha facilitat diferents maneres 
de treballar, i ara que el coronavirus ha ac-
celerat la implantació del teletreball, cal 
aprofitar aquesta situació imposada per 
transformar-la en una nova opció per im-
plantar en els nostres despatxos.

Hi ha diversitat d’eines, moltes d’elles gratu-
ïtes, per poder teletreballar: Teams de Micro-
soft, Zoom, Skype, Whereby, Google Hagouts, 
Slack... La distància física ja no ha de ser un 
problema, cal confiar i donar autonomia als 
nostres col·laboradors, de tal manera que es 
puguin organitzar de la manera que més els 
convingui i, així, complir igualment amb els 
objectius que se’ls ha marcat.

Tot i que ja n’érem conscients, hem pogut 
comprovar, durant aquests mesos, com el 
teletreball s’ha pogut compaginar amb el tre-
ball presencial i com aquesta alternança ha 
ajudat a conciliar la vida familiar amb la laboral, 
millorant fins i tot l’eficiència i la productivitat.

Treballar des de casa evita molts desplaça-
ments, amb l’estalvi de temps que això su-
posa. Estudis estadístics basats en la pro-
ductivitat laboral han demostrat que la 
mitjana d’hores que les persones perden en 
els desplaçaments diaris cap als seus llocs 
de treball és superior a l’hora i mitja diària. 
Això suposa més de 7,5 hores a la setmana, 
és a dir, tot un dia laboral sencer fent ruta.

És important que ho tinguem present. Però 
també és important la interacció personal, 
que es perd en les comunicacions electròni-
ques, per tant, cal no deixar de banda el 
treball presencial en els despatxos. Donar 
flexibilitat en l’horari i evitar, així, les hores 
punta de trànsit pot comportar un gran es-
talvi de temps, que es comenci la jornada 
amb menys estrès i que tot plegat faci que 
siguem més productius.

No sempre serà fàcil, però es tracta de trobar 
l’equilibri perfecte entre el teletreball i el treball 
presencial perquè aquestes noves formes de 
treballar, en l’àmbit de la nostra professió, es 
convertiran en permanents. Per tant, cal es-
tar preparats per aquesta nova realitat, adap-
tar-nos i veure-hi noves oportunitats. n

MONTSE CAPELLAS 
Economista. Directora de Capellas i 
Associats (Girona) 

Teletreball i treball 
presencial s’han pogut 
compaginar, i aquesta 
alternança ha ajudat 
a conciliar, a millorar 

l’eficiència i la 
productivitat
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Conseqüències de la crisi sanitària per la Covid-19

La Covid-19 ho ha capgirat tot. L’interrogant per desvetllar és si el 
sector públic pot fer que l’hostaleria pari el cop o, al contrari, el pot 
enfonsar i deixar uns quants milions de treballadors a la cua de l’atur

Arribats a aquesta alçada de l’any, 
molts hotelers (o gairebé tots) es 
plantegen la conveniència o no 
d’obrir els seus hotels. Aquesta 

decisió és particularment crucial per als esta-
bliments vacacionals: els hotels urbans tenen 
la decisió molt més fàcil, saben que, quan 
l’equació surti i estiguin en condicions d’obrir 
(és a dir, quan puguin esperar un EBITDA 
positiu), no hi ha raons per témer un capgira-
ment de la situació (excepte en cas de rebrots 
de la pandèmia, la qual cosa seria catastròfi-
ca per a tothom). És cert que estan sotmesos 
a una certa estacionalitat, però res a veure 
amb els hotels vacacionals, que obren 7-8 
mesos l’any i, en realitat, fan l’EBITDA en qua-
tre mesos.

En definitiva, és més segur romandre tancats, 
allargar els ERTO tot el que es pugui, renego-
ciar lloguers i finançaments i, així, minimitzar 
les pèrdues, o, per contra, convé obrir i córrer 
el risc de perdre encara més, a canvi de l’opor-
tunitat de salvar la temporada? La resposta 

no és gens senzilla. Arribat a aquest punt, no 
em queda més remei que generalitzar, sabent 
que la realitat és molt variada.

En termes generals, un hotel vacacional obert 
vuit mesos l’any (març-octubre) acostuma a 
fer el 75% de la seva facturació, i el 100% de 
l’EBITDA en els quatre mesos d’estiu (juny-
setembre), registrant ocupacions superiors al 
90% a l’agost, 80-85% al juliol i inferiors la 
resta de la temporada alta. Per a un tres es-
trelles estàndard, es pot esperar un RevPAR 
proper als 100 € només a l’agost, en règim 
de pensió completa. La resta del període 
d’obertura tan sols es pot aspirar a no perdre 
diners: el RevPAR esperable en temporada 
baixa es de l’ordre de 30 € i en els extrems 
de la temporada alta és no de gaire més de 
40 €, sempre en règim de pensió completa.

Si un hotel de platja obre l’1 de juliol... quina 
ocupació pot esperar fins a final de setembre 
(acceptem que l’octubre és neutre)? I, per 
sobre de tot, quines tarifes? Aquí cada hote-
ler ha de donar la seva resposta individual. 
Els contractes signats abans de la pandèmia 
poden servir de referència, però, en la meva 
opinió, el seu valor es més aviat escàs, la 
Covid-19 ho ha capgirat tot. Probablement, 
els que ho tenen millor són les cadenes amb 
hotels geogràficament concentrats, que po-

JOAN BÓVEDA 
Economista, membre de la Comissió 
d’Economia del Turisme del CEC.  
Soci-director de BurgMaster Hospitality 
Consultants

HOSTALERIA VACACIONAL: 
OBRIR O NO OBRIR?

den obrir reserves per a més d’un hotel i, a 
l’hora de la veritat, concentrar-les en un sol, 
normalment el de major categoria, per evitar 
reclamacions.

I dels costos d’explotació, que en diem? Òb-
viament seran superiors als d’abans, ja que 
només el cost associat als protocols sanitaris 
(neteja i desinfecció d’habitacions i espais 
comuns, servei dels àpats...) incrementarà 
els costos habituals.

Per últim, cal tenir en compte el cost reputa-
cional de romandre amb l’hotel tancat res-
pecte al sector, les comunitats locals i els 
treballadors. No serà fàcil per a un hoteler que 
fa més de 50 anys que té l’hotel obert cada 
any, durant llargues temporades inclús a l’hi-
vern, no obrir i quedar-se a casa.

He parlat, en els últims dies, amb molts hote-
lers, i sembla que el cap els diu que no obrin, 
però el cor no ho pot suportar. Vull recordar 
un cop més que estic generalitzant i que cada 
establiment és un món, però cada vegada que 
intento racionalitzar apareix la mateixa pregun-
ta: obrir... per què? Per “salvar” la temporada 
i cobrir despeses? Això ja ho tenim, només 
ens hem de quedar a casa per obtenir un 
EBITDA igual a zero, sense comptar amb el 
sobrecost que implicaria l’aixecament d’ERTO 
per força major en cas d’obertura.

En qualsevol cas, hi ha una variable que 
podria canviar completament la valoració 
d’aquesta situació: l’actuació del sector pú-
blic. D’aquí a finals d’any, el sector públic 
pot fer que l’hostaleria pari el cop o, al con-
trari, el pot enfonsar i deixar uns quants 
milions de treballadors a la cua de l’atur. 
Manteniment o no dels ERTO per força ma-
jor, política de subvencions i facilitats de 
crèdit, siguin de l’origen que siguin, són ele-
ments crucials.

És desitjable que estiguin a l’altura. Conti-
nuarà... n
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Conseqüències de la crisi sanitària per la Covid-19

La Covid-19 ha sacsejat estructures, tot generant una obligació  
de repensar el futur. Com a conseqüència, totes les organitzacions 
es troben en un període de redefinició estratègica

 Hi ha diverses dimensions orga-
nitzacionals en les quals actuar, 
però no totes estan en el nostre 
àmbit de control. No obstant, 

n’hi ha una que és predominant i sobre la qual 
podem decidir: el capital humà és el que de-
terminarà la diferència entre guanyadors i 
perdedors. Tota la innovació en processos, 
organització i experiència del client sorgirà 
d’intervencions humanes. Així que els para-
digmes de lideratge són la clau per generar 
organitzacions resilients. En altres paraules: la 
condició necessària serà comptar amb un 
equip a l’altura de les circumstàncies.

Què ha canviat?
Hi ha quatre coses que han canviat i defi-
neixen el nou escenari: comportaments, 
codis de confiança, formes de treballar i 
escales de valor. Els nous comportaments 
venen associats a una etapa d’ansietat i 
tensió. Hem canviat hàbits, des del teletre-
ball fins a la compra a domicili. Hem viscut 
en “bombolles de confiança” allunyats dels 
“altres”. Aquests nous comportaments po-
dran ser temporals en part, però alguns 
deixaran empremta.

La higiene i la innocuïtat, les noves formes 
de viatjar, ens posaran a tots més alerta. 

L’“altre” és un perill potencial; com a con-
seqüència, la confiança adquireix una altra 
dimensió.

Molts han après sobre formes de treballar 
que no estaven previstes. Però perquè fun-
cionin es necessitaran noves regles i nous 
“contractes psicològics” en la relació laboral. 

També veurem canvis identitaris: allò que 
alguns productes i llocs ens representaven 
adquireixen un sentit diferent, per la qual 
cosa les nostres escales de valor segura-
ment han variat.

La combinació d’aquests factors no neces-
sàriament implica una societat gaire diferent, 
però sí que hem d’estar atents als canvis 
en les preferències, perquè aquestes són 
les que donen forma als mercats. 

Reenfocant el lideratge
El post-Covid-19 deixa una porta oberta a 
canvis en el lideratge que ja estaven suc-
ceint i s’han vist catalitzats. Aquests canvis 
són l’única manera d’adaptar les organit-
zacions al nou context i mercats. Com a 
model per a aquest procés de reflexió sobre 
com veníem liderant i com hem de fer-ho 

LUIS PIACENZA 
Enginyer industrial. Soci de l’àrea  
de consultoria de Crowe Spain

LES PERSONES EN EL CENTRE

ara, ens valem de la investigació From Ego 
to Eco: Leadership for the Fourth Industrial 
Revolution1, en la qual dos científics d’Ox-
ford, Stokes i Dopson, identifiquen cinc 
aspectes clau per renovar el lideratge. Afe-
gim als elements alguna explicació sobre 
el nou i el vell context que ens permeten 
veure per què el canvi és necessari.

Conèixer i conèixer-se
Per formar equips que funcionin hi ha una 
complexitat addicional que consisteix a 
conèixer les diferents intel·ligències dispo-
nibles. Per a això, les organitzacions han 
de començar amb un procés d’autoconei-
xement que permeti a les persones conèi-
xer les seves fortaleses i trobar el seu millor 
lloc de contribució. Resulta imprescindible 
tenir eines de diagnòstic que enriqueixin la 
capacitat d’identificar les competències 
adequades i no basar les promocions als 
quadres de lideratge en competències pu-
rament tècniques o cognitives. 

No hi haurà sortida ràpida i efectiva si no 
es comença per reconfigurar l’estil de lide-
ratge perquè siguin les persones les que 
adaptin l’organització i influenciïn el context 
en la direcció adequada. n

Aspecte Què implica Què teníem abans  
de la Covid-19

Pluralitzar la participació Incrementar la participació en la 
resolució de problemes complexos: 
estar preparats per a una gran 
diversitat de sistemes de valors.

El sistema de valors de 
l’organització no canvia a través 
del temps.

Donar forma a la
conversa

El lideratge és en el llenguatge; 
una organització és un conjunt de 
converses.

L’organització és una
col·lecció de jerarquies.

Cultivar una intel·ligència 
col·lectiva

Cultivar un ecosistema de connexió 
interna i col·laboració.

L’organització és més una 
piràmide alimentària que un 
ecosistema.

Cocrear l’estructura Desafiar les bases del poder, 
enfocar en especificacions mínimes 
perquè la complexitat es gestioni a 
escala local.

El poder atorga coneixement 
(no a l’inrevés), per la qual cosa 
l’ordre és a dalt-a baix.

“Empènyer” el context Les organitzacions no són 
observadors aïllats: poden 
retroalimentar el context per a 
influenciar-lo.

Comentar el context per explicar 
per què les coses van malament.
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En el mercat laboral, la crisi de la Covid ha generat un impacte sense 
precedents amb multitud de canvis legislatius. Tots els agents han de 
tenir clar que el mercat productiu i laboral ha canviat per sempre

 La crisi sanitària derivada de la 
Covid-19 ha generat un impac-
te sense precedents en el mer-
cat laboral del nostre país, la 

qual cosa ha fet que resultés imprescindi-
ble la implementació urgent i imprevista 
de mesures extraordinàries per pal·liar els 
efectes que aquesta crisi ha provocat so-
bre l’ocupació, principalment: i) els Expe-
dients de Regulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO) i ii) el teletreball.

La primera reacció legislativa urgent davant 
la crisi de la Covid-19 va ser l’entrada en 
vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanità-
ria ocasionada per la Covid-19. Des del 14 
de març el nostre país va entrar en un estat 
d’alarma prorrogat, de moment, fins a sis 
ocasions.

Durant un temps aproximat de tres mesos, 
Espanya s’ha trobat de manera sorprenent 
en una situació d’extrema excepcionalitat, 
en la qual s’ha restringit la mobilitat al conjunt 
de la població i s’ha generat, de manera 
directa o indirecta, la paralització o adapta-

ció de l’activitat productiva de multitud de 
sectors empresarials.

Amb posterioritat a l’entrada en vigor de 
l’estat d’alarma s’ha publicat, amb caràcter 
urgent, una multitud ingent de canvis legis-
latius en l’àmbit laboral, amb la finalitat de 
donar resposta a la crisi. No obstant això, la 
qualitat jurídica dels textos promulgats, la 
manca de precedents interpretatius i la re-
llevància dels compromisos imposats han 
obligat les empreses a operar amb un nivell 
d’inseguretat jurídica certament elevat.

Prova d’això han estat els innumerables cri-
teris interpretatius publicats per la Direcció 
General de Treball, per aclarir els dubtes que 
generaven els textos normatius. En aquest 
context, davant d’aquesta crisi, i quant als 
recursos humans, s’han aplicat dues me-
sures extraordinàries (ERTO i teletreball) 
que, si bé ja existien en el nostre ordenament 
jurídic amb anterioritat, mai abans havien 
estat implantades de manera massiva i al 
mateix temps. Una vegada mitigats els 
efectes directes de la crisi sanitària amb la 
implementació dels Expedients de Regula-
ció Temporal d’Ocupació, els recursos hu-

ALBERT BLASCO 
Advocat, assessor juridicolaboral  
i de RH a Garrigues

ÁLVARO PÉREZ 
Advocat, associat sènior a Garrigues

RECURSOS HUMANS DE LES 
EMPRESES POST-COVID-19
(I DESPRÉS DELS ERTO, QUÈ?)

mans de les empreses s’hauran de seguir 
enfrontant als principals reptes:
1. La necessitat d’implementar (excepte 
noves pròrrogues) expedients de regulació 
temporal d’ocupació per causes producti-
ves i organitzatives, una vegada finalitzi la 
vigència dels expedients de regulació tem-
poral d’ocupació per força major.
2. La necessitat d’implementar un pla de 
desescalada gradual que garanteixi la se-
guretat dels treballadors en el seu lloc de 
treball, amb les evidents dificultats que això 
implica en termes de la gestió dels espais, 
l’entrega dels equips de protecció individu-
al adequats i la implementació de protocols 
de prevenció de riscos laborals.
3. La necessitat d’implementar una política 
de teletreball que compleixi la legalitat vigent 
en àmbits com la garantia de la prestació 
correcta de serveis, el registre de la jornada, 
la conciliació de la vida professional i per-
sonal, com també el dret a la desconnexió 
digital, amb la corresponent inversió en 
tecnologia que això comporta.
4. La necessitat de procedir a reorganitzar 
les plantilles amb mesures de caràcter es-
tructural, per a totes aquelles empreses que 
s’hagin vist més greument afectades i no 
hagin pogut pal·liar l’impacte de la crisi amb 
mesures de caràcter conjuntural o d’adap-
tació del sistema productiu.

En definitiva, és evident que la irrupció de la 
Covid-19 està generant una crisi econòmica i 
social de gran impacte, i que aquesta crisi 
exigirà a les empreses adaptar les seves es-
tratègies de recursos humans per emprendre 
amb eficàcia la seva supervivència. Únicament 
aquelles empreses que aconsegueixin flexibi-
litzar el marc de les seves relacions laborals 
seran capaces d’adaptar-se a la nova realitat, 
i hauran de conscienciar tots els agents, inclo-
ent-hi els treballadors i els seus representants, 
que el mercat productiu en el qual operem ha 
canviat per sempre. n
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I N  M E M O R I A M
Jacint Ros Hombravella

Adeu a un  
economista d’ofici
El Col·legi d’Economistes  
de Catalunya, el Consejo 
General de Economistas  
i la Societat Catalana 
d’Economia van organitzar 
un acte ‘online’ en memòria 
del professor Jacint Ros 
Hombravella

Jacint Ros apostava 
per una economia que 
tendís al benestar de 
les persones. Estava 

convençut que la 
millora social havia de 
ser l’objectiu màxim 
de qualsevol actuació 

econòmica

L’1 de maig va traspassar a con-
seqüència de la Covid-19 el 
professor Jacint Ros Hombra-
vella, Creu de Sant Jordi des de 

l’any 2008, col·legiat de Mèrit del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i membre de 
la Societat Catalana d’Economia. Per retre-
li un sentit homenatge, el 21 de maig al 
vespre el Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, el Consejo General de Economistas 
i la Societat Catalana d’Economia van or-
ganitzar conjuntament un acte online en la 
seva memòria.

El degà del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya Anton Gasol, el president del Con-
sejo General de Economistas Valentí Pich i 
el president de la Societat Catalana d’Eco-
nomia Eduard Arruga van donar la benvin-
guda a l’acte i van recordar que les tres 
entitats han col·laborat en l’edició del llibre 
Homenatge al professor i col·lega Jacint 
Ros Hombravella amb motiu dels seus 
vuitanta-quatre anys i mig, que recull trenta-
tres articles de diversos professors de Bar-
celona, València i Madrid. 

Anton Gasol va destacar que Jacint Ros 
Hombravella era “un economista d’ofici, tal 
com a ell mateix li agradava anomenar-se”. 
Valentí Pich va definir-lo com “una persona 
entranyable i un acadèmic amb una espe-
cial qualitat: el fet d’estar molt lligat al terri-
tori”. Eduard Arruga va qualificar-lo de “gran 
economista, gran professor i gran català”.

que “Jacint Ros es va distingir com a mestre 
en la generació d’idees i la dinamització de 
treballs”. Jordi Bacaria també va recordar que 
Jacint Ros es definia a ell mateix com a “pu-
blicista” i que li interessava molt l’àmbit de la 
premsa i la comunicació.

Finalment, Joan Clavera, Xavier Farriols, 
Joan Colom, Emèrit Bono i Pere Puig van 
recordar diverses anècdotes amb el seu 
amic Jacint Ros. Joan Clavera va remarcar 
“el seu caràcter idiosincràtic, el fet que va 
ser un mestre generós que cuidava dels 
seus estudiants i que considerava l’econo-
mia com una ciència social”. Xavier Farriols 
va destacar que “Jacint Ros estava conven-
çut que la millora social ha de ser l’objectiu 
màxim de qualsevol actuació econòmica i 
que conjuminar equitat amb eficiència és 
l’única sortida”. Joan Colom va qualificar 
Jacint Ros “d’autèntic personatge” i va mos-
trar el seu agraïment per “haver tingut el 
privilegi de tractar-lo durant molts anys sota 
diferents capacitats i contextos, com, per 
exemple, en la creació de la Facultat d’Eco-
nomia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona”. Emèrit Bono va comentar que “el 
seu mestratge inhabitual ha quedat entre 
els economistes, també a València”, i va 
subratllar que “Jacint Ros ha estat un gran 
intel·lectual”. Pere Puig va remarcar que 
“Ros tenia molt clar que no es podia parlar 
d’economia sense explicitar quins eren els 
teus valors” i que “la seva trajectòria és una 
mostra del seu caràcter inquiet”. n

A continuació, tres economistes van fer una 
versemblança del professor Jacint Ros Hom-
bravella en funció de tres vessants diferents. 
L’economista Antoni Montserrat —amic i 
deixeble de Jacint Ros— va abordar la fi-
gura del Jacint Ros economista subratllant 
que “Jacint Ros apostava per una economia 
que tendís al benestar de les persones”. 
Montserrat va fer un repàs a l’extensa tra-
jectòria de Ros Hombravella destacant que 
els grans noms que el van marcar en l’àm-
bit econòmic van ser Fabià Estapé i Joan 
Sardà Dexeus.
Per la seva banda, l’exdegà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya Francesc Ra-
ventós va comentar la relació entre Jacint 
Ros i el Col·legi d’Economistes, la qual es 
remunta als darrers anys del franquisme. 
Raventós va explicar que “els col·legis pro-
fessionals estaven controlats per persones 
afins al règim, i Jacint Ros es va incorporar 
de seguida a la candidatura democràtica 
que jo encapçalava i que va guanyar les 
eleccions l’any 1977”. També va recordar 
la distinció de Jacint Ros com a col·legiat 
de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya l’any 2003. 

Seguidament, el catedràtic d’Economia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona Jordi 
Bacaria va parlar del mestratge de Jacint Ros 
en la formació d’economistes marcat per “una 
actitud d’ensenyar, de dominar una disciplina 
i de ser guia dels altres”. Bacaria va afirmar 
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Jacint Ros volia dades 
fiables i solvents. Des que 
em va comentar l’experi-
ència que va viure a finals 
de 1960, quan no encai-
xaven les dades de les 
primeres balances de 
pagaments i va rebre el 
“suggeriment” de fer un 
castizo “abroche” en for-
ma de “varis”, comenta-
ven de vegades les mag-
nituds dels “errors i 

omissions” que deterioraven també  la credi-
bilitat d’estadístiques més recents. I recordo 
la seva insistència en què les comparacions 
havien de ser entre magnituds homogènies i, 
en particular, com es molestava quan es com-
paraven sense garanties ni cauteles variables 
flux amb variables estoc! n

JOAN TUGORES 
Catedràtic 
d’Economia de la 
UB. Col·legiat de 
Mèrit del CEC

Vull compartir amb vos-
altres tres trets que defi-
neixen, segons el meu 
punt de vista, Cinto Ros. 
El primer, la seva inquie-
tud intel·lectual i la seva 
ambició per la recerca. 
Sempre mostrava una 
gran curiositat per tot, que 
combinava amb un ex-
traordinari afany per di-
vulgar els resultats que 
obtenia. Quan tenia més 
de 80 anys va publicar un 

llibre sobre Joan Sardá Dexeus, les seves me-
mòries, i el darrer, encara no presentat, sobre 
les caixes d’estalvis. 

Un segon tret que vull remarcar és la seva ri-
gurositat científica combinada amb el que 
podem anomenar ”economia de carrer”, tot 
envoltat d’una gran ironia. Barrejava la teoria i 
la pràctica, i, molt important en ell, trepitjava el 
carrer i es relacionava amb els veritables pro-
tagonistes de l’economia, les persones. Quan 
agafava el transport públic, quan prenia un 
cafè o simplement quan passejava, mirava, 
escoltava i parlava amb la gent, cosa que li 
encantava i l’omplia de vivències personals. 

I, per últim, vull destacar que quan parlaves 
amb companys de professió sobre ell sovint 
es feia referència a “una vegada em va ajudar”, 
a contactar amb algú, a buscar feina, a buscar 
documentació... Sempre recordava tothom i 
tenia facilitat per connectar amb la gent jove, 

ÀNGEL 
HERMOSILLA 
Economista. 
Gerent de l’àrea 
institucional de 
PIMEC

Jacint Ros Hombravella, 
mestre, professor, eco-
nomista, investigador, 
observador vigilant i gent 
de casa del Col·legi 
d’Economistes de Cata-
lunya. Col·legiat de Mèrit 
i Premi de la Revista Eco-
nòmica de Catalunya: 
Joan Sardà Dexeus. Un 
economista clave en la 
España del siglo xx. El 
fermall d’or de la seva 

selecta bibliografia ens l’ha regalat amb Pàgi-
nes viscudes d’un economista català. Ara que 
una nova pandèmia ha sacsejat el món i, en 
particular, el món capitalista, pot ser que vingui 
a tomb reproduir una frase de Jacint Ros Hom-
bravella extreta de Muriel Casals al núm. 93 
de L’Informatiu de l’Economista de 2003: “Ara 
ja sabem que el capitalisme és el segon millor 
sistema econòmic, el que ens falta és desco-
brir quin és el primer”. n

ANTON GASOL 
Degà del Col·legi 
d’Economistes de 
Catalunya

He valorat les aportaci-
ons del professor Jacint 
Ros Hombravella a l’eco-
nomia des de la carac-
terística de lector de la 
seva obra. No vaig poder 
gaudir del seu mestratge 
ni en qualitat d’alumne ni 
de col·laborador. És a 
resultes de la lectura dels 
seus llibres que l’he con-
siderat un economista de 
referència. Alhora un re-

conegut afecte recíproc em va facilitar poder 
apreciar i admirar la persona culta, versàtil i 
honesta que fou l’home Cinto Ros. En aques-
ta nota de record voldria destacar la que con-
sidero la major característica intel·lectual del 
professor Ros Hombravellla: escriure des del 
rigor analític i, alhora, fer explícits en tot moment 
els valors i la ideologia que li fou pròpia. 

En el seu darrer llibre publicat l’any 2018, una 
autobiografia, de títol Pàgines viscudes d’un 
economista català, va escriure: “Des de l’ini-

MIQUEL 
RUBIROLA 
Economista  
i ex-alcalde 
d’Arenys de Mar

amb la qual li agradava compartir aspectes de 
la vida quotidiana. Som moltes les persones 
que coneixíem Cinto Ros i el compartíem, i 
tots teníem amb ell alguna vivència singular 
que responia a la seva manera peculiar de ser 
i d’estar en el món.

Per acabar, vull recordar un clàssic en ell. Ha-
bitualment finalitzava les reunions i les conver-
ses amb un acudit a mode d’acomiadament, 
oferint i provocant sempre un somriure en qui 
l’escoltava. n

ci (dels meus estudis), els referents que m’han 
mogut en relació amb la ciència econòmica 
han estat focalitzats en la utilitat social, per a 
la millora economicosocial del conjunt de la 
ciutadania. En podríem anomenar una guia 
realista, lluny de la poderosa i llarga —fins 
avui mateix— versió abstracta, formalista i 
centrada en la coherència interna dels rao-
naments (i no de l’externa, vers la realitat 
social) (...) Conjuminar equitat i eficiència, amb 
les diverses modulacions respectives, fet que 
implica la utilització de la benedicció del mer-
cat i la llibertat d’empresa productiva amb el 
respecte degut a tot el vessant monetari i fi-
nancer del sistema, m’ha semblat, constant-
ment (al llarg de la vida), l’única sortida”. Per 
aprofundir en aquesta visió que el professor 
Ros Hombravella tenia de la ciència econò-
mica és recomanable la lectura del seu llibre 
Economía: ¿ciencia útil? publicat l’any  2011.

En la seva autobiografia es definia textualment 
com “un socialdemòcrata des de fa quaranta-
cinc anys, amb tendència, per edat i panora-
ma de les tendències mundials —fàctiques i 
ideològiques—, cap al socioliberalisme; cata-
lanista/nacionalista, el darrer mentre hi hagi 
altres nacionalismes sovint opressors, no 
servint-me l’abstracta escapatòria internaci-
onalista, i, the last but not the least, cristià. Ah! 
i hétero...”. I també afegia: “En una altra di-
mensió m’he fet des de fa uns vint-i-cinc anys 
catalanista-sobiranista, perquè veig aquesta 
opció com la millor solució viable per a Cata-
lunya amb un argumentari —no els estranya-
rà— també econòmic formalitzat en el meu 
primer llibre de jubilat Més val sols... La viabi-
litat econòmica de la independència de Ca-
talunya. Un llibre que fou publicat l’any 2009 
abans de la brollada del procés polític inde-
pendentista. Un dels mèrits d’aquest llibre 
sobre la viabilitat econòmica de la indepen-
dència de Catalunya és el rigor acadèmic 
formulat des d’una anàlisi empírica basada en 
xifres solvents i fonamentada en conceptes 
teoricodoctrinals plausibles. Des d’un argu-
mentari sòlid s’explica per què allò que s’acor-
da des de l’Estat espanyol no coincideix amb 
els interessos prioritaris que té l’economia 
catalana i, alhora, es destaca, amb dades i 
arguments, que a partir d’una economia for-
ta, diversificada i amb potencial de creixement 
que ara ja té Catalunya es poden superar els 
reptes econòmics que plantejaria un nou Es-
tat català. El seu parer —que comparteixo— 
era que el veritable repte ara i en el futur no 
és de caràcter estrictament econòmic sinó de 
bon govern: com aconseguir ensems pros-
peritat econòmica col·lectiva, opcions en el 
món del treball, qualitat medioambiental, jus-
tícia social i equitat a l’estat del benestar. n
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Entrevista

L’economista Josep Maria Antúnez, 
col·legiat des de l’any 1979, va 
rebre el dia 20 de gener de 2020 
el corresponent homenatge per 

part del Consell d’Administració de la Borsa 
de Barcelona amb motiu de la seva jubilació, 
després de treballar durant gairebé quaranta 
anys a la Borsa de Barcelona. Antúnez es va 
incorporar a la Borsa de Barcelona el 15 de 
setembre de 1980 i, des del 1989, hi ocupa-
va el càrrec de director general.

Quin balanç fa dels gairebé quaranta anys 
a la Borsa de Barcelona, ara que ja fa uns 
mesos que es va jubilar?
Faig un balanç molt positiu. Ha estat un gran 
honor haver ostentat funcions d’Alta Direcció 
durant gairebé 40 anys a la Borsa de Barce-
lona i haver participat activament en el creixe-
ment i la modernització del nostre mercat. 
Només tinc paraules d’agraïment i de reco-
neixement per a totes les persones, instituci-
ons i empreses amb les quals he tingut el 
privilegi de col·laborar professionalment durant 
tots aquests anys.

De ben segur que des del 1980 fins a l’ac-
tualitat els mercats financers han canvi-
at molt. Quins grans canvis destacaria?
Els canvis han estat realment espectaculars. 
L’any 1980 la contractació es realitzava de 
viva veu a les entranyables rotllanes de la seu 
històrica de la Borsa de Barcelona situada a 
la Casa Llotja de Mar. En aquella època la li-

CLARA BASSOLS 
Periodista i responsable de  
Premsa i Comunicació 
cbassols@coleconomistes.cat

JOSEP MARIA ANTÚNEZ, EXDIRECTOR GENERAL DE LA BORSA DE BARCELONA

“Totes les crisis generen  
oportunitats”

G E N T  D E  C A S A

quidació d’alguns valors encara es feia mit-
jançant l’entrega de títols físics en rama. A 
partir de l’any 1989, com a conseqüència de 
l’entrada en vigor de la Llei de Reforma del 
Mercat de Valors, va desaparèixer l’antic Col-
legi d’Agents de Canvi i Borsa de Barcelona 
i es va constituir la Societat Rectora de la 
Borsa de Valors de Barcelona. Des del punt 
de vista operatiu, la contractació va deixar de 
fer-se a les rotllanes pel tradicional procedi-
ment de viva veu i va passar a fer-se de ma-
nera completament electrònica en el Mercat 
Continu. Es varen desmaterialitzar el títols-
valors convertint-se en anotacions en comp-
te amb la corresponent agilització de tots els 
processos de liquidació. 

Un altre canvi important va produir-se l’any 
2002 en integrar-se tant la Borsa de Barce-
lona com les restants Borses espanyoles en 
la nova companyia Bolsas y Mercados Es-
pañoles, Sociedad Holding de Mercados y 
Sistemas Financieros, S.A. (BME). La finalitat 
d’aquesta integració va ser aprofitar al màxim 
totes les sinergies per garantir que els mercats 
espanyols tinguin una posició extremadament 

Al capdavant de la gestió de 
la Borsa de Barcelona 
durant dècades, Josep 
Maria Antúnez Xaus 
analitza l’evolució dels 
mercats i els seus reptes en 
l’actual situació d’incertesa 

competitiva en tots els terrenys a escala in-
ternacional.

El darrer canvi significatiu, derivat del procés 
de globalització dels mercats, s’ha produït 
molt recentment, el mes de juny de 2020, i ha 
estat la integració de BME al Grup SIX, que 
és l’operador dels mercats de Suïssa, després 
que el Grup SIX aconseguís el 93,16% del 
capital de BME en l’OPA formulada per l’es-
mentat Grup SIX adreçada a tots els accio-
nistes de BME. La companyia resultant 
d’aquesta integració es converteix en el tercer 
grup d’infraestructures de mercats financers 
d’Europa i en el desè del món en ingressos.

Quins moments recorda d’aquests 40 
anys al capdavant de la Borsa?
Recordo molt especialment el dia 4 de maig 
de 1994, quan va produir-se la inauguració 
del Parquet Electrònic de la Borsa de Barce-
lona a la nova seu situada al Passeig de Grà-
cia, 19. L’esmentat Parquet Electrònic comp-
ta amb una infraestructura tecnològicament 
molt avançada que permet contractar en 
òptimes condicions en tots els mercats naci-
onals i internacionals. La seva excel·lent ubi-
cació, l’espectacular video wall, els diferents 
tickers i els més de 600 monitors instal·lats el 
fan el punt de referència i de trobada de la 
nostra plaça financera.

També recordo amb molta alegria i satisfacció 
tots els dies en què s’han registrat els tradici-
onals tocs de campana per commemorar i 
celebrar l’inici de la cotització de les noves 
empreses que han sortit a borsa o al Mercat 
Alternatiu Borsari (MAB). La funció mes im-
portant i estratègica de la Borsa i del MAB és 
facilitar vies de finançament perquè les em-
preses augmentin els seus recursos propis, 
millorin la seva estructura financera i puguin 
finançar les seves inversions, el seu creixement 
i la seva expansió internacional.

Aquest 2020 serà, sens dubte, un any mar-
cat per una situació excepcional fruit de 
la crisi sanitària de la Covid-19. Podríem 
dir que és el xoc més extraordinari que 
han viscut els mercats en els últims temps?
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mercats continuaran mantenint un nivell de 
volatilitat elevat. 

La crisi generada per la Covid-19 tam-
bé genera noves oportunitats als mer-
cats financers?
Totes les crisis generen oportunitats. En el 
cas de la Covid-19 s’ha vist, per exemple, 
el gran impuls que s’ha produït en tots els 
sectors i activitats relacionats amb el tele-
treball i amb el comerç electrònic.

També, naturalment, els mercats financers 
han seguit molt atentament els desenvolu-
paments dels centres d’investigació dels 
laboratoris farmacèutics i d’activitats con-
nexes que treballen en projectes vinculats 
amb l’obtenció de la vacuna o de tracta-
ments que millorin i augmentin l’esperança 
de vida de les persones afectades per 
aquesta pandèmia. 

Finalment, una pregunta com a col-
legiat: quina valoració fa de l’activitat i 
els serveis que ofereix el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya? Té alguna pro-
posta?
La meva valoració sobre l’activitat i els ser-
veis del col·legi és molt positiva. Els cursos 
de formació que s’imparteixen són d’una 
gran utilitat pràctica i són fonamentals per 
estar al dia de totes les novetats que es van 
produint. Les conferències i altres activitats 
presencials són, així mateix, molt interes-
sants, no només per l’anàlisi de la temàtica 
objecte de la sessió, sinó també pels con-
tactes i networking que generen. n

Des de la crisi financera internacional del 2008, 
produïda per l’esclat de la bombolla immobi-
liària, no havíem registrat un xoc tan gran a 
escala mundial.

Sí que s’havien produït impactes significatius 
en algunes regions del planeta com, per exem-
ple, les dificultats que durant l’any 2012 varen 
sofrir els països del sud de la zona euro en 
enlairar-se les seves primes de risc fins a mà-
xims històrics, o els recurrents problemes 
d’estabilitat financera i monetària de diferents 
països de l’Amèrica Llatina, o les incerteses 
produïdes pel Brexit o per la guerra comerci-
al entre els EUA i Xina. Però cap d’aquests 
impactes ha afectat tan negativament els 
mercats i l’economia mundial com la Covid-19.

Quin paper diria que ha jugat la borsa en 
aquesta crisi de la Covid-19?
La borsa ocupa una destacada posició en el 
sistema financer i reacciona de manera ins-
tantània reflectint tots els esdeveniments que 
es produeixen en la situació macroeconòmica, 
en el context polític i en els resultats i les pers-
pectives de les empreses cotitzades. Si les 
notícies i les expectatives són positives, la 
borsa normalment reacciona a l’alça perquè 
els inversors desitgen augmentar les seves 
carteres d’accions, i les ordres de compra 
flueixen al mercat. Si malauradament les dades 
son desfavorables, les notícies són preocu-
pants i les perspectives són negatives, com 
ha succeït en aquesta crisi de la Covid-19, la 
borsa corregeix a la baixa perquè els inversors 
desitgen disminuir les seves carteres d’accions 
i les ordres de venda flueixen al mercat.

Els mercats 
continuaran  

mantenint un nivell 
de volatilitat elevat 

mentre no s’eliminin 
les incerteses i 

disposem d’una vacuna 
per a tothom

La borsa proporciona les plataformes tècni-
ques i els sistemes de contractació adients 
perquè compradors i venedors puguin intro-
duir les seves ordres en funció de les seves 
expectatives i amb els preus lliurement indi-
cats per cada una de les dues parts. La 
formació dels preus és el resultat de la con-
fluència entre l’oferta i la demanda existent 
en el mercat.

La responsabilitat de la borsa és garantir el 
bon funcionament dels sistemes de contra-
ctació i el compliment de les normes de 
negociació. Aquestes responsabilitats han 
sigut perfectament desenvolupades per la 
borsa durant aquesta crisi de la Covid-19, 
ja que en tot moment els sistemes de con-
tractació han estat operatius i no s’ha pro-
duït cap incidència.

Com creu que seran les borses post-
Covid-19?
El comportament dels mercats vindrà deter-
minat per les informacions que es vagin 
coneixent sobre els efectes de la crisi de la 
Covid-19 en els comptes de resultats de les 
empreses cotitzades i en les dades macro-
econòmiques. També hi influiran les notícies 
sobre la importància i les conseqüències 
dels rebrots que es vagin produint i sobre la 
data concreta en què es podrà disposar 
d’una vacuna que pugui estar disponible per 
a tothom.

Mentre no s’eliminin les incerteses i no esti-
guin disponibles les informacions i notícies 
que comentava fa un moment, crec que els 
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes
N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Hermosilla, gerent de l’Àrea Ins-
titucional de PIMEC.

El grup, amb autonomia prò-
pia en els seus pronunciaments 
respecte de les dues entitats 
que l’impulsen, té com a prin-
cipals eixos de treball donar 
suport i acompanyar les admi-
nistracions públiques en la seva 
gestió de la reactivació, fer un 
seguiment de l’evolució de 
l’economia i la seva gestió per 
part de les autoritats polítiques, 
elaborar informes de conjuntura 
econòmica, fer propostes de 
política econòmica, així com 
valorar fets i qüestions econò-
miques en aquesta etapa de 
reactivació.n

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i PIMEC 
han impulsat la creació 

del Grup d’Experts per a la 
Reactivació de l’Economia Cata-
lana (GEREC), que aplega dife-
rents experts d’àmbits econò-
mics i empresarials amb l’objec-
tiu de contribuir en l’anàlisi de la 
situació econòmica i social i mar-
car les línies estratègiques cap 
a la reactivació de l’economia.

Aquest grup, coordinat per 
l’economista Carme Garcia Jar-
que, està constituït per una 
desena d’empresaris i econo-
mistes de reconegut prestigi. 

Per part del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya: Ester 

El Col·legi i PIMEC creen un grup 
d’experts per a la reactivació de l’economia

Oliveras, professora i delegada 
del rector per a la Sostenibilitat 
de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) i membre de la Junta de 
Govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya; Xavier 
Segura Porta, soci del despatx 
Tracis, Projectes i Econòmics i 
Financers, i responsable de 
l’Enquesta de Situació Econò-
mica del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya; Joan B. Casas, 
exdegà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya; Elisabet 
Bach, consultora i membre de 
la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, i 
Albert Carreras, director d’ESCI-
UPF (Universitat Pompeu Fabra) 

i membre de la Comissió d’Eco-
nomia Catalana del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

Per part de PIMEC: Xavier 
Segura, General Manager de 
Festo Automation Spain/Portugal 
i membre de la Junta Directiva 
de PIMEC; Alexandre Blasi, pre-
sident de Mútua Intercomarcal; 
Conxita Cervera, directora gene-
ral de MoldIberica i membre de 
la Junta Directiva de PIMEC; 
Àngel Díaz, president d’Advan-
ced Leisure Services; Carme 
Garcia, sòcia de FJM Advocats, 
tresorera del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, membre 
del Comitè Executiu de PIMEC i 
Coordinadora del GEREC; i Àngel 

Els col·legiats/des interessats/des a donar 
a conèixer un canvi professional o un reco-
neixement a la resta del col·lectiu podeu 
fer-ho a través de la revista l’Informatiu de 
l’Economista enviant una proposta al cor-
reu cecpremsa@coleconomistes.cat. És 
el que va fer el col·legiat Francesc Lluch, 
que s’ha incorporat recentment a la con-
sultora de fusions i adquisicions CS Cor-
porate com a soci de l’àrea de Gran Con-
sum, on desenvoluparà funcions de recerca 
de clients i nous projectes focalitzats en la 
Indústria del Gran Consum (B2C). Des del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya li 
desitgem molta sort en aquesta nova etapa.

VOLEU INFORMAR DE 
CANVIS PROFESSIONALS 
O RECONEIXEMENTS? 

El Col·legi d’Economistes de 
Catalunya ha col·laborat per 
cinquè any consecutiu amb 

l’EFEC-Educació Financera a les 
Escoles de Catalunya, un programa 
d’alfabetització i educació financera 
impulsat per l’Institut d’Estudis Finan-
cers i dirigit als alumnes de 4t d’ESO 
de les escoles de Catalunya i a adults 
i alumnes de formació professional.

Fins al 13 de març, quan es van 
tancar les aules per l’alerta sanitària 
de la Covid-19, 391 centres escolars 
de Catalunya i més de 19.000 alum-
nes participaven als tallers de la 8a 

edició del programa impartits per 
voluntaris de diferents entitats del món 
econòmic i de l’empresa. Dels 988 
voluntaris de la 8a edició, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya ha estat 
la primera entitat no financera en nom-
bre de voluntaris (95) i tallers (43) 
impartits.

D’altra banda, enguany el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya ha col-
laborat per primera vegada amb EFEC 
Adults, una iniciativa que fa arribar 
educació financera a tots els seg-
ments de la societat i, específicament, 
al públic adult. n 

El Col·legi, primera entitat no 
financera en nombre de voluntaris  
i de tallers impartits a la 8a edició  
del programa EFEC

mailto:cecpremsa%40coleconomistes.cat?subject=
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La Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat del Col·legi 
d’Economistes de Cata-

lunya (CEC) ha elaborat un mani-
fest en el qual aposta perquè la 
sostenibilitat econòmica estigui al 
centre de les accions de recupe-
ració de la crisi de la Covid-19. En 
aquest sentit considera que la 
sostenibilitat econòmica consti-
tueix una oportunitat per al foment 
d’una economia que faci possible 
la prosperitat per a tothom.

També es manifesta a favor de 
situar els següents temes clau en 
matèria de sostenibilitat econò-
mica en el centre de les accions 
de recuperació:
1. Lluitar contra l’emergència cli-
màtica, desenvolupant decidi-
dament l’eficiència energètica i 

La sostenibilitat com una oportunitat per  
a la recuperació de la crisi de la Covid-19

la generació d’electricitat a par-
tir de fonts renovables per tal 
d’aconseguir, amb urgència, la 
neutralització del carboni.
2. Limitar al màxim la utilització 
de recursos naturals no renova-
bles, especialment l’extracció de 
minerals. En aquest aspecte, ha 
de tenir un paper central donar 
impuls a l’economia circular.
3. Fomentar que els recursos que 
es mobilitzin a través dels mer-
cats financers s’orientin al finan-
çament de projectes sostenibles-
ESG a llarg termini, minimit-
zant-ne la volatilitat i inseguretat.
4. Impulsar les accions d’asse-
gurança conjunta per fer front 
als riscos globals, incloent-hi els 
sanitaris, a fi de dotar de la major 
estabilitat possible el teixit pro-

ductiu i el benestar general.
5. Assegurar el desenvolupament 
del capital natural i dels ecosis-
temes (biodiversitat) per conver-
tir-los en un element essencial 
de benestar present i futur.
6. Desenvolupar una economia 
sostenible efectiva, prenent com 
a guia els Objectius de Desen-
volupament Sostenible de les 
Nacions Unides.

Segons es recull al manifest, 
aquests temes clau demanen un 
lideratge fort i valent per part dels 
governs i de les institucions inter-
nacionals, nacionals i locals. 
També es considera que cal fer 
una crida als responsables de 
les empreses i al món empresa-
rial perquè vegin que hi ha una 
oportunitat real i creixent d’inver-

sions i de generació d’ocupació. 
Afirmen, a més, que és igualment 
necessària l’exigència decidida i 
conscient per part de la població. 
I que aquest coratge intel·ligent 
de tots els agents és imprescin-
dible per fer un pas significatiu en 
la superació del que habitualment 
s’anomena business as usual.

El manifest de la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat del 
CEC conclou afirmant que per 
orientar les accions cap a una 
prosperitat global i sostinguda 
cal sortir d’aquesta crisi sobre 
la base de la cooperació a tots 
els nivells, ser conscients de la 
limitació dels recursos del pla-
neta i utilitzar la innovació, la 
ciència i la tecnologia al servei 
de les persones. n

https://www.hsi.es/contacto/
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La Comissió d’Economia 
de la Igualtat i Diversitat 
del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya ha impul-
sat una mostra, patrocinada per 
Basi Group, amb l’objectiu de 
destacar les aportacions a la 
societat i a la ciència econòmica 
que han realitzat les dones eco-
nomistes.

La voluntat és donar a conèi-
xer dones economistes que han 
tingut un paper rellevant al llarg 
de la història i la contribució de 
les quals ha estat sovint igno-
rada o relegada a un segon pla.

Exposició per posar en valor la  
contribució de les dones economistes

La idea era que al hall d’en-
trada de la seu del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a 
Barcelona s’exposés cada mes 
un plafó diferent amb les prin-
cipals contribucions realitzades 
per un total de 12 dones eco-
nomistes.

La mostra es va inaugurar el 
8 de març coincidint amb el Dia 
Internacional de la Dona amb 
la col·legiada de Mèrit Mercè 
Sala. Política i doctora en Eco-
nomia, especialista en organit-
zació i direcció empresarial i 
gestió de recursos humans, la 

principal aportació de Mercè 
Sala va ser la introducció d’una 
nova metodologia en la gestió 
empresarial, la qual va introduir 
en el funcionament de TMB i 
de RENFE.

Des del 16 de març i d’acord 
amb les recomanacions de les 
autoritats polítiques i sanitàries 
fruit de la crisi sanitària de la 
Covid-19, les seus del Col·legi 
van tancar al públic, per la qual 
cosa no es va poder continuar 
amb l’exposició física de pla-
fons a la seu de Barcelona. La 
mostra va continuar, però en 

format digital a través de la 
pàgina web i de les xarxes soci-
als del Col·legi.

A l’abril la protagonista va 
ser la polonesa Rosa Luxem-
burg, la qual va llegar dues 
idees fonamentals als marxis-
tes. D’una banda, va mostrar 
l’error de Marx en el seu model 
d’acumulació de capital. I, de 
l’altra, va descobrir la relació 
entre l’expansió colonial i el 
capitalisme.

Al maig li va prendre el relleu 
l’anglesa Mary Paley Marshall, 
la qual va marcar una fita en la 
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D’esquerra a dreta: Anna Schwarts, 
Beatrice Potter Webb, Clara 
Elisabeth Collet, Edith Penrose, 
Elinor Ostrom, Elisabeth Boody 
Schumpeter, Harriet Hardy Taylor 
Mill, Joan Violet Robinson, Mary 
Paley Marshall, Mercè Sala, Muriel 
Casals i Rosa Luxemburg.

història de la integració de la 
dona a l’economia i la universi-
tat. Va ser professora a la Uni-
versitat de Bristol i Oxford, fet 
del tot inusual a la seva època, 
i també va fundar la Royal Eco-
nomic Society.

Una de les fundadores de la 
London Schools of Economics, 
Beatrice Potter Webb, va ser la 
protagonista al juny. Webb és 
una de les economistes amb més 
influència. Juntament amb Sid-
ney Webb van publicar més d’un 
centenar de llibres i articles rela-
cionats amb les condicions de 
vida de la classe treballadora, la 
història del sindicalisme, el govern 
local i el cooperativisme, entre 
d’altres qüestions d’interès.

La feminista, estadista i eco-

nomista Clara Elizabeth Collet 
va centrar la mostra al juliol. 
Collet va ser una de les prime-
res dones a accedir a formació 
universitària i va ser la primera 
dona a obtenir un màster en 
Economia Política. Va ser mem-
bre fundadora de la British Eco-
nomic Association, entitat que 
més tard es convertiria en la 
Royal Economic Society. En la 
seva formació com a econo-
mista van destacar la influència 
d’Adam Smith i de John Stuart 
Mill, així com l’obra de Ruskin. 
La seva investigació es va cen-
trar en la situació laboral de les 
dones.

A l’agost es va divulgar la tra-
jectòria de la nord-americana 
Elizabeth Boody Schumpeter, 

pionera en l’estudi d’estadísti-
ques sobre el comerç anglès 
dels segles xviii i xix, i una de les 
majors expertes de la seva 
època en l’economia japonesa. 
Tot i això, la major contribució 
que s’atribueix a Schumpeter a 
la ciència econòmica està rela-
cionada amb el seu paper com 
a editora del llibre Història de 
l’anàlisi econòmica de Josep A. 
Schumpeter. Aquest va morir 
abans d’acabar el manuscrit del 
llibre, i ella, amb la col·laboració 
de deixebles de Joseph A. 
Schumpeter, va f inal itzar 
aquesta influent obra, conside-
rada un clàssic de la ciència 
econòmica.

Al setembre la protagonista 
és Joan Violet Robinson, la qual 

es definia a ella mateixa com 
una “economista burgesa” i la 
“keynesiana d’esquerres per 
antonomàsia”. Les seves apor-
tacions a la teoria del capital i 
del creixement econòmic durant 
la dècada dels cinquanta i sei-
xanta van gaudir de molt reco-
neixement.

Les 5 economistes que fal-
ten per completar l’exposició 
són Elinor Omstrom, Edith Pen-
rose, Harriet Hardy Taylor Mill, 
Anna J. Schwartz i la catalana 
Muriel Casals.n
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El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (CEC) va 
organitzar al maig i al 

juliol dues conferències on-line 
en directe obertes a tothom per 
tal d’abordar la resposta europea 
davant la crisi de la Covid-19.

L’11 de maig la Comissió 
d’Economia Internacional i Unió 
Europea i la Comissió d’Eco-
nomia i Sostenibilitat del CEC 
van organitzar una conferència 
centrada a aportar una visió 
econòmica, sociopolítica i ins-
titucional de com la Unió Euro-
pea està reaccionant a l’esce-
nari actual de disrupció i de gran 
crisi sense precedents en l’àm-
bit europeu i mundial generada 
per la Covid-19 amb Ferran Tar-
radellas, director de la Repre-
sentació de la Comissió Euro-
pea a Barcelona (fins a l’agost 
del 2020) i Antoni Castells, cate-
dràtic d’Hisenda Pública de la 
Universitat de Barcelona, 
exconseller d’Economia i col-
legiat de Mèrit del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

En primer lloc, Ferran Tarra-
dellas va subratllar que “la Unió 
Europea ha fet ara molt més 
que el que va fer amb la crisi 
del 2008”. Tarradellas també va 
recordar que la primera prioritat 
ha estat la resposta sanitària i 
seguidament la creació d’un pla 
de reconstrucció “basat en la 
digitalització i la sostenibilitat”. 
El director de la Representació 
de la Comissió Europea a Bar-
celona també va assegurar que 
“venen temps molt difícils amb 
la recessió més important de la 
qual es té memòria a la Unió 
Europea” i, en aquest sentit, va 
posar l’èmfasi en la importància 
de la inversió pública. Per la 
seva banda, Antoni Castells va 
afirmar que “l’emergència sani-
tària ha de seguir sent la prin-
cipal prioritat”, i va coincidir amb 
Ferran Tarradellas a apuntar que 
“el paper del sector públic és 
essencial”. L’exconseller d’Eco-

La resposta europea davant la crisi  
de la Covid-19, a debat al Col·legi

nomia va afegir que “fins ara el 
Consell d’Europa i l’Eurogrup 
han decebut perquè han reac-
cionat tard i malament”, tot i que 
va admetre que “en qualsevol 
cas millor i més ràpidament que 
ara fa 10 anys”. Segons Antoni 
Castells, ara és el moment “de 
canviar de lògica i passar d’una 
Unió Europea intergovernamen-
tal a una de federal”. En aquest 
punt Castells va destacar que 
“la sentència del Tribunal Cons-
titucional alemany qüestionant 
la compra de deute del Banc 
Central Europeu pot ser un 
revulsiu per anar endavant i pro-
gressar en la unió d’Europa”.

El debat sobre la resposta 
europea a la crisi de la Covid-19 
impulsat pel CEC va tenir con-
tinuïtat el mes de juliol. El mateix 
dia que els vint-i-set líders de 
la Unió Europea iniciaven la reu-
nió maratoniana del Consell 
Europeu a Brussel·les per dis-
cutir el Pla de Recuperació per 
a Europa després de la crisi de 
la Covid-19, la Comissió d’Eco-

nomia Internacional i Unió Euro-
pea del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, la Representació 
de la Comissió Europea a Bar-
celona i el Consell Català del 
Moviment Europeu van orga-
nitzar conjuntament una con-
ferència on-line per presentar 
aquest pla, així com el Marc 
Financer Plurianual de la Comis-
sió Europea de la mà de la 
directora general adjunta de la 
Direcció General de Pressupost 
de la Comissió Europea Rosa 
Aldea Busquets. Rosa Aldea va 
donar els detalls del pla de recu-
peració per a Europa proposat 
per la Comissió Europea per 
ajudar a reparar els danys eco-
nòmics i socials ocasionats per 
la pandèmia del coronavirus, 
activar la recuperació europea 
i protegir l’ocupació i crear nous 
llocs de feina. A continuació, 
l’economista i exassessor eco-
nòmic al Parlament Europeu 
Jordi Angusto va aportar la seva 
valoració sobre la proposta, 
celebrant els canvis que la 

Comissió Europea havia posat 
sobre la taula del Consell Euro-
peu proposant “augmentar el 
pressupost i els recursos pro-
pis, així com l’endeutament des 
de la mateixa Comissió Euro-
pea”. Tot i així, Angusto va cri-
ticar que “el volum del pla i del 
pressupost europeu segueix 
sent baix comparat amb el dels 
Estats Units, per exemple”. 

A la conferència de presen-
tació del Pla de Recuperació per 
a Europa després de la crisi de 
la Covid-19 també hi va partici-
par el degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya Anton 
Gasol, el qual va celebrar la pro-
posta de la Comissió Europea 
malgrat algunes limitacions com 
ara “la mida, el calendari d’exe-
cució i l’orientació més cap a 
reformes a mig termini i no a la 
reactivació immediata”. En 
aquest sentit, es va mostrar sor-
près que no es faci ús dels prés-
tecs d’institucions com ara el 
MEDE, amb tipus d’interès molt 
baixos. n
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La Comissió d’Economia 
Territorial i Urbana del 
Col·legi d’Economistes 

de Catalunya, juntament amb la 
col·laboració d’altres Comissions 
del Col·legi, va organitzar un cicle 
de conferències on-line en directe 
per abordar els fronts i els sec-
tors econòmics que conflueixen 
en l’economia urbana, en l’orde-
nació del territori i en la gestió de 
les ciutats (salut, transport de 
mercaderies, sector aeroportuari 
i turisme, operadors immobiliaris, 
habitatge protegit, comerç, trans-
port de passatgers, etc.). 

La primera conferència del 
cicle va tenir lloc el 8 de juny i es 
va centrar a abordar la ciutat com 
a entorn de prosperitat des de 
dues perspectives diferents: l’epi-
demiològica i pandèmica, i com 
a pol de concentració d’activitat 
econòmica (economies d’aglo-

Cicle de conferències ‘on-line’ sobre l’impacte de la Covid-19  
en l’urbanisme i la gestió dels entorns metropolitans

meració). Un debat que va tenir 
lloc amb Joan Clos, president 
d’ASVAL, director executiu de 
UN-Habitat (2010-2017) i alcalde 
de Barcelona (1997-2006), i Mark 
J. Nieuwenhuijsen, director de 
Planejament Urbanístic, Medi 
Ambient i Salut a ISGlobal.

Les pautes de distribució 
de mercaderies a les ciutats i 
der ivades terr i tor ials, els 
magatzems i les microplata-
formes, l’impacte en les for-
mes de consumir i l’eclosió del 
comerç electrònic vs. comerç 
tradicional van ser algunes de 

les qüestions tractades el 15 
de juny en la segona confe-
rència on-line del cicle amb el 
president i director general del 
grup Bon Preu Joan Font i 
l’economista expert en Trans-
port i Desenvolupament Urbà 
Ignasi Ragàs.

El comportament del trans-
port aeri, de les plataformes 
aeroportuàries i de les aerolí-
nies comercials, així com les 
incerteses en el mapa de les 
rutes aèries del futur i les impli-
cacions de la pandèmia per al 
sector turístic van ser algunes 
de les qüestions tractades el 
29 de juny en la tercera con-
ferència on-line amb les inter-
vencions del director d’Aero-
ports de Catalunya Jordi Can-
dela i del consultor i analista 
de la indústria de l’aviació 
Miquel Ros. n

 



2 8  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

P R O T A G O N I S T E S
Entrevista

JOAN ELIAS, RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

“Preparem un  
potent pla d’inversió  
en TIC per afrontar  
el repte de la  
docència mixta”
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CLARA BASSOLS 
Periodista i responsable de  
Premsa i Comunicació 
cbassols@coleconomistes.cat

Repassem amb el rector de la UB la tasca feta i els  
reptes de futur en docència, recerca i transferència  
en un àmbit d’internacionalització constant. La  
docència post-Covid i les col·laboracions empresarials  
i formatives marquen l’agenda

Joan Elias Garcia, rector de la Uni-
versitat de Barcelona (UB) des del 
desembre del 2016, és doctor en 
matemàtiques i especialista en 

àlgebra commutativa. Ha estat degà de la 
Facultat de Matemàtiques de la Universitat 
de Barcelona (UB) entre 1996 i 2002, editor 
en cap de la Reial Societat Matemàtica 
Espanyola i també secretari General del 
Consell Interuniversitari de Catalunya. 

Quan va guanyar les eleccions el 2016 
va destacar que la transparència i el 
diàleg definirien el seu mandat. Quin 
balanç fa d’aquests quatre anys al cap-
davant de la UB?
Transparència i diàleg eren el nostre com-
promís i també són la dinàmica amb la qual 
estem treballant en el nostre dia a dia. Les 
decisions les prenem partint del diàleg com 
una eina fonamental de treball i amb tota la 
transparència perquè ens sembla bàsic per 
fomentar la confiança entre la comunitat 
UB. El balanç que faig globalment és posi-
tiu. Hem pogut aconseguir una bona part 
dels objectius que ens vam plantejar i amb 
els quals ens vam presentar, com, per exem-
ple, la reforma del model de finançament 
dels departaments, les facultats i les a de 
centre; el rellançament del programa de 
càtedres UB; la posada al dia de les relaci-
ons financeres amb les altres universitats 
catalanes (en un cas feia 28 anys que no 
s’aconseguia); l’increment de places per 
estabilitzar el PDI; l’activació de concursos 
i oposicions de PAS; donar un fort impuls 

a l’emprenedoria, la transferència i la inno-
vació; les reformes en l’àmbit de l’estudi-
antat per afavorir la seva participació; la 
transformació digital que ha permès aguan-
tar bé els reptes tecnològics docents i or-
ganitzatius que ha suposat el període de 
confinament, etc. També li diria que aquells 
objectius que requereixen més temps van 
a bon ritme i es poden aconseguir durant 
els propers anys. Hem hagut de fer front a 
moments complexos; no ha estat fàcil, però 
penso que els hem anat superant prou bé 
i, fins i tot, en alguns aspectes, ens hauran 
fet millors.

Com definiria el model docent de la 
Universitat de Barcelona?
Som una universitat presencial que durant 
els darrers mesos, i a causa de la pandèmia 
de la Covid-19, hem hagut de traspassar 
aquesta presencialitat a la virtualitat, una 
paradoxa, certament, però que retrata bé 
la situació. Dit això, fa molt anys que apos-
tem per la innovació docent i que tenim una 
cultura de recerca en docència amb l’ob-
jectiu de poder implementar tot allò que 
faciliti que els nostres estudiants aprenguin 
més i millor, i el nostre professorat ensenyi 
de les millors maneres possibles. En el nos-
tre model docent l’estudiant és el protago-
nista i el professorat, un guia del seu procés 
d’aprenentatge.  

Quins considera que són els principals 
valors afegits de la UB?
La Universitat de Barcelona és una univer-
sitat amb 570 anys d’història, i encara que 
no ho sembli, això és un valor afegit. No és 
fàcil que una institució es mantingui dem-
peus tant de temps i es vagi adaptant als 
temps i a les necessitats de la societat. Si 
ens hem mantingut, sempre en una posició 
capdavantera, ha estat pel nostre benfer 
en docència, recerca i transferència de co-
neixement a la societat. I segurament això 
és el resultat de l’esperit de superació i de 
millora que impregna la institució i que és 
també el motor de l’equip de govern. Mereix 
especial atenció que som la primera uni-
versitat de l’Estat en tots els rànquings 
nacionals i internacionals de prestigi. Cer-
tament, és un orgull formar part d’una uni-
versitat pública, ètica, crítica, plural, inno-

En el nostre model 
docent l’estudiant 
és el protagonista 
i el professorat, un 
guia del seu procés 

d’aprenentatge  
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vadora i transparent, i molt més encara 
poder representar-la.  

I els seus principals reptes?
Els principals reptes de la Universitat de Bar-
celona durant els propers anys giren a l’en-
torn de seguir millorant en tots els seus 
àmbits: docència, recerca i transferència en 
un àmbit d’internacionalització constant. 
Aquest any mateix la Comissió Europea ens 
ha permès liderar una aliança d’universitats 
europees, la CHARM-EU, que proposa un 
model docent innovador, trencador, europeu 
i propi de la universitat del segle xxi. Cal se-
guir l’estela iniciada pel rector Bricall en l’àm-
bit internacional i continuar sent un referent 
no només estatal. Ens cal fomentar una 
docència de qualitat, centrada en un apre-
nentatge òptim, innovadora i multilingüe, i 
també una oferta formativa flexible, adequa-
da a la realitat de la societat i estratègica per 
a la institució i el país. A més, hem de ga-
rantir la igualtat d’oportunitats dels estudiants 
en l’accés a la universitat i al llarg dels seus 
estudis. En recerca, cal dotar la universitat 
de les infraestructures necessàries per seguir 
entre els millors. Així mateix, cal aprofundir 
en la reforma organitzativa i l’impuls a l’ad-
ministració electrònica ja iniciat per donar un 
millor servei al nostre públic intern i extern.  

Creu que s’hauria de canviar el model 
de finançament de les universitats ca-
talanes?
El model de finançament actual es basa en 
una fórmula que posa les universitats en 
competència per a uns recursos escassos. 
Així, el que rebrà cada universitat depèn del 
comportament de totes elles. Pots millorar 
en un àmbit i rebre menys perquè les altres 
milloren més, per exemple. 

Cal avançar cap a contractes-programa 
específics, com ja té a la seva agenda la 
Secretaria d’Universitats, que donin esta-
bilitat a les fonts de finançament públiques 
que reben les universitats. I amb objectius 
a assolir com a servei públic que som. La 

UB no té cap recança en aquest sentit, ans 
al contrari. En qualsevol cas, el que resulta 
molt urgent és un increment de finançament 
públic, en especial en un context de pèrdua 
de recursos per la Covid-19 i la reducció 
de preus públics dels estudiants, que, sens 
dubte, celebrem. El pla d’inversions ha que-
dat desfasat per fer front a les necessitats 
actuals. Agraïm l’esforç que farà la Gene-
ralitat enguany, però que resulta clarament 
insuficient i ha de ser sostingut en el temps.

S’ha d’obrir la porta al finançament 
privat?
Les universitats públiques ja tenen oberta 
aquesta porta. El que succeeix és que la 
participació privada (entesa com a patroci-
ni o fundraising) és residual. A la UB en breu 
reforçarem el nostre programa de captació 
de fons filantròpics. Sobre això, cal un can-
vi legislatiu que faciliti les donacions, però, 
a la vegada, que les universitats ofereixin 
programes atractius per als potencials do-
nants (institucions, empreses i públic en 
general). Nosaltres ja hem fet actuacions 
interessants en aquest sentit en aquest 
mandat, com l’impuls de programes càte-
dres UB (relació empresa-universitat), la 
reforma de la biblioteca a l’edifici històric o 
l’adequació d’espais al Parc Científic de 
Barcelona, per posar tres exemples. 

La universitat pública ha de col·laborar 
més i millor amb el món empresarial?
Sí, és un repte difícil, perquè en tot moment 
cal garantir que els recursos es destinen a 
als objectius de la universitat, que es con-
centren a prestar un servei públic. Com deia 
anteriorment, el repte en el qual ja estem 
treballant és la creació de programes atrac-
tius (a l’entorn del patrimoni, la recerca o la 
solidaritat, per exemple), de manera que 
les empreses entenguin que és rendible per 
a la seva imatge donar suport a aquestes 
iniciatives que milloren el conjunt de la so-
cietat, no només la universitat a qui donen 
diners. De fet, un bon exemple de la col-
laboració de les empreses amb la universi-
tat la trobem en la formació que les empre-
ses fan als estudiants en pràctiques. Es 
tracta, sens dubte, d’una col·laboració 
beneficiosa per a la universitat, les empre-
ses i, especialment, els estudiants. 

Com podrien col·laborar els col·legis 
professionals com el d’Economistes 
amb la universitat?
La nostra universitat és tan gran que a ve-
gades no ens relacionem suficientment amb 
el nostre entorn. El cas dels col·legis pro-
fessionals pot ser un d’ells. No dubti que 

incentivar aquesta col·laboració formarà 
part de l’agenda del segon mandat. Estem 
pensant en col·laboracions formatives i de 
transferència de coneixement. 

La crisi sanitària de la Covid-19 ha afec-
tat el conjunt de la societat, també el 
món universitari. Com van fer front a la 
situació d’excepcionalitat viscuda per 
la pandèmia?
Com totes les institucions, vam viure una 
situació d’incertesa total i absoluta, però 
vam actuar proactivament. Hem de recordar 
tot el moviment de col·laboració i volunta-
riat del nostre professorat, investigadors, 
estudiants i personal d’administració i ser-
veis. Una acció solidària encomiable i emo-
cionant que em fa sentir orgullós de la 
universitat que represento. També ens vam 
veure obligats a treballar des de casa, no 
ha estat gens fàcil, però la universitat ha 
continuat funcionant, tant des del punt de 
vista acadèmic com de la recerca i l’admi-
nistració i serveis. A més, sempre hem es-
tat a punt i atents per respondre les indica-
cions que ens arribaven des de diferents 
organismes a través de resolucions i co-
municats. En definitiva, gràcies a l’esforç 
de tots els col·lectius de la nostra universi-
tat, hem estat a l’altura de les circumstàn-
cies. Això no vol dir que es podria haver fet 
millor i d’aquest procés n’aprendrem per 
si, espero que no, torna a passar.  

Com preveu que serà el curs 2020-2021 
a dia d’avui [l’entrevista té lloc durant 
el mes de juny]?
Durant el primer semestre del curs vinent, 
i seguint les indicacions dels organismes 
competents, anem a un model mixt de do-
cència: haurem de combinar la presencia-
litat i la virtualitat. Evidentment, ens adap-
tarem a les característiques de totes i ca-
dascuna de les facultats que conformen la 
Universitat de Barcelona. A partir d’aquí, 
hem de veure com evoluciona la Covid-19, 
la incertesa continuarà també durant el pri-
mer semestre del curs 2020-2021. Estarem 
molt atents com hem estat fins ara i pren-
drem les mesures que calgui per continuar 
amb les nostres tasques universitàries, i, 
per suposat, per col·laborar en tot allò que 
calgui amb la comunitat social, de la qual 
també formem part. El nostre objectiu ara 
mateix és donar resposta de la manera més 
ràpida i eficient possible a tots els impre-
vistos que puguin sorgir. En relació amb 
això, estem preparant un potent pla d’in-
versió en TIC per afrontar el repte de la 
docència mixta i del treball a distància en 
la mesura que es requereixi. n

Els principals reptes 
de la UB són seguir 

millorant en docència, 
recerca i transferència 

en un àmbit 
d’internacionalització 

constant
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El Col·legi en el territori

Seu territorial 
del Col·legi a Girona

L ’impacte de la crisi sanitària de la 
Covid-19 sobre l’economia de 
les comarques gironines és con-
siderable. Les dades de l’atur 

són preocupants. El darrer balanç ens mos-
tra que gairebé 46.000 persones estan sen-
se feina en aquests moments, una xifra que 
representa un 16% de la població. I si ho 
comparem amb el mateix període de l’any 
passat veiem que hi ha hagut un increment 
d’unes 20.000 persones a les llistes del SOC. 

Fins al moment ja s’han tramitat uns 11.000 
expedients de regulació temporal d’ocupa-
ció (ERTO), que han afectat uns 70.000 
treballadors, que s’han quedat sense feina 
temporalment, i alguns amb situacions 
molt precàries a causa dels retards en el 
pagament de les prestacions socials. Els 
ERTO han colpit principalment el sector 

L’increment de l’atur, la gran concentració d’ERTO al sector 
serveis (turisme, restauració i comerç) i la manca d’ajudes 
directes són els esculls econòmics a les comarques gironines

Les noves mesures de prevenció de riscos 
sanitaris que hauran de prendre les empre-
ses del sector serveis a partir d’ara afectarà 
directament els seus compte de resultats. 
Moltes veuran reduïts els seus aforaments i 
posaran en dubte la seva viabilitat si han de 
tornar a contractar tot el personal ara afectat 
per ERTO. La incertesa de la propera tem-
porada turística també fa ser molt cautes els 
propietaris de petits negocis de zones cos-
taneres o de muntanya a l’hora de reprendre 
la seva activitat econòmica. Els dubtes del 
que podrà o no podrà fer el visitant (platja, 
piscina, zones comunes hotels, esport...) 
són tema de debat entre totes les persones 
afectades i motiu de descontentament per 
les mesures que es preveuen.

Per altra banda, noves maneres de treballar 
i de comunicar-se s’han revolucionat amb 
aquesta crisi: treballar a distància des de 
casa, telèfons corporatius desviats als mò-
bils, videoconferències amb clients i col-
laboradors... Amb el temps veurem quins 
sistemes han vingut per quedar-se.

Ara que ja anem cap a una fase de l’estat 
d’alarma amb una mica més de llibertat de 
moviments, la classe política ha de moure 
les fitxes del tauler d’ajudes a l’empresari i 
al treballador amb una mica més d’agilitat i 
efectivitat. S’han de prendre mesures per-
què arribi liquiditat a tots els nivells i poder 
fer front a les obligacions econòmiques 
contretes. Empreses, treballadors, proveï-
dors, clients, entitats bancaries, entitats 
públiques... han d’iniciar una nova relació 
que ha de permetre prendre decisions que 
beneficiïn tothom i que garanteixin la conti-
nuïtat del teixit econòmic català, ja sigui 
essent elàstics en l’admissió dels treballa-
dors afectats pels ERTO, en allargar paga-
ments de factures, amb nous incentius fis-
cals o allargament de terminis, etc. n

serveis. Només un 25% dels nous contrac-
tes que s’han realitzat darrerament corres-
ponen a aquest sector, mentre que la in-
dústria, liderada per l’alimentària, en alguns 
cassos fins i tot ha vist incrementada la seva 
producció i les seves exportacions.

El sector serveis de les nostres comarques, 
un dels principals motors econòmics, està 
basat sobretot en el turisme, la restauració i 
el comerç. Durant tot el període que va durar 
la fase 0 de la declaració de l’estat d’alarma 
del govern espanyol, la majoria van haver de 
tancar portes, però d’altres no les van poder 
ni obrir per la temporada de Setmana Santa, 
que, a priori, es presentava bona. Això va 
comportar importants pèrdues, que a molts 
empresaris faran posar en dubte la continu-
ïtat del seu negoci. Es manifesta el descon-
tent amb les ajudes oficials anunciades, que 
no acaben d’arribar als empresaris i autò-
noms que ho necessiten. Es considera que 
hi ha d’haver més ajudes directes i menys 
crèdits, que, a la llarga, suposen una major 
càrrega financera.

JOSEP MARIA PERRAMON
Economista i vocal del Comitè
Executiu de la seu del CEC a Girona
perramonjm@economistes.cat

REPTES DE LA CRISI DE LA COVID-19

Girona

http://perramonjm@economistes.es.cat
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Seu territorial 
del Col·legi a Lleida

El Col·legi ha estat diligent des de 
l’inici de l’estat d’alarma. La dar-
rera activitat presencial a la seu 
de les terres de ponent fou la  

X Jornada Concursal, celebrada a mitjan de 
març amb l’habitual èxit d’assistència de 
professionals i el bon nivell de les ponències. 
El Col·legi, davant la pandèmia, va saber 
rebobinar amb celeritat, evidenciant un pro-
nunciat dinamisme. El suport als col·legiats 
ha estat permanent, facilitant-los diàriament 
totes les noves disposicions oficials econò-
miques, fiscals, financeres i laborals que no 
cessaven, amb connexions telemàtiques, 
com webinars, formació en directe, confe-
rències on-line i informatius.

Pel que fa a l’economia lleidatana, el com-
portament sectorial va ser desigual en el punt 
àlgid de la Covid-19, els mesos de març, abril 
i maig. Tot i les grans semblances amb la 
resta de territoris de Catalunya, el fet diferen-
cial lleidatà es posà de manifest. Pel seu pes,  
tant quantitatiu com qualitatiu, no és casua-
litat que el sector agrícola i ramader lleidatà 
sigui considerat per molts el motor agrícola 
i l’anomenin “el rebost de Catalunya”.

Faré un breu repàs dels sectors i em centraré 
en dades de maig, segons estudi de la UdL, 
puix entrego aquest escrit quan el cereal en-
cara verdeja al pla i a la plana ponentina.

També en el PIB lleidatà el major pes dels 
sectors econòmics l’encapçala el dels serveis. 
Ha sofert de manera clara una forta pèrdua 
de VAB, liderat primer pel comerç, 6.351 
treballadors amb ERTO, seguit de l’hostale-
ria, amb 5.729. És el sector amb major nom-

Durant la pandèmia, el sector agrícola i ramader lleidatà ha pogut 
subsistir gràcies a les vendes en línia, mentre que la crisi ha 
exterioritzat la feblesa del comerç i l’hostaleria

bre d’ERTO a la província i el que pitjor ho 
ha passat durant la fase més crua de la pan-
dèmia.

En segon terme segueix la indústria, que ha 
tingut una forta davallada en el VAB respecte 
al 2019, prop del 50%, amb un ERTO que a 
primers de maig afectava 4.099 treballadors, 
superat només pel comerç i l’hostaleria. La 
crisi ha exterioritzat les seves febleses.

Finalment, tenim el sector primari lleidatà. 
Una nova evidència que l’agricultura i la in-
dustria alimentària resisteixen millor les crisis, 
ja siguin econòmiques (2008) o econòmiques-
sanitàries, com la present. És un sector clau 
per a l’economia. La seva estructura empre-
sarial es troba molt atomitzada, amb una 
presència molt elevada de micro i petita 
empresa. Recordem que el PIB agrari de 

PRIMERA ANÀLISI DE LA CRISI DE LA COVID-19

JOAN PICANYOL I TARRÉS
Economista i vocal del Comitè
Executiu de la seu del CEC a Lleida
joan.piccas@gmail.com

Lleida

ponent representa quelcom més d’un terç 
del català i gairebé dos terços de la produc-
ció agrària catalana.

Entre les comarques catalanes menys afec-
tades per la crisi hi ha la de les Garrigues. En 
paraules del seu president, la venda d’oli a 
la DOP Les Garrigues s’ha disparat via tele-
màtica, tot apreciant un clar augment de la 
compra i el consum a escala familiar. Malgrat 
les vendes en línia no compensin al cent per 
cent la pèrdua de vendes a col·lectius, com 
ara escoles o restauració, les expectatives 
de futur són molt optimistes. Les vendes 
on-line de la DOP s’han multiplicat per deu 
l’abril passat. Les comandes han superat el 
nombre de 60.000, m’assegura Enric Dalmau. 
Quant a l’ocupació, no ha variat. Ni un ERTO. 
Com consolidaríem els canvis que vivim, em 
deia?

Podem agafar altres apartats, com la carn 
d’oví, que ha optat també per compensar la 
disminució de vendes per les efectuades 
on-line, en crear la seva pròpia web.

I així podria seguir amb la majoria de produc-
tes, com les fruites, les hortalisses fresques 
o el porcí, amb comportaments similars als 
ja descrits.

En conclusió, no tot han estat males notí-
cies per a l’economia. La pandèmia ens ha 
canviat la vida. S’ha avançat en tots els 
sectors uns quants anys tant en el teletre-
ball en el món laboral com en el negoci 
comercial on-line de les empreses. Aques-
ta crisi ha convertit la tecnologia en un gran 
aliat, en un timoner econòmic concloent 
per avançar. La transformació digital ha 
arribat. Que sigui duradora i per a millor 
depèn de nosaltres. Soc optimista. La so-
cietat sempre s’ha enfortit amb les grans 
crisis que l’han ataconat. n

http://joan.piccas@gmail.com
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Seu territorial 
del Col·legi a Tarragona

La crisi del coronavirus ha suposat 
un impacte terrible en les nostres 
vides. En el moment d’escriure 
aquest article, a primeríssims de 

juny, la Covid-19 s’ha emportat la vida de 
més de 425 persones a la demarcació de 
Tarragona (moltes més al Camp de Tarrago-
na que a les Terres de l’Ebre) i encara és ben 
viva la seva incidència en tots els àmbits 
quotidians. Aquesta és la cara més dura 
d’una crisi molt diferent a les quals estàvem 
acostumats. Encara que ja es parlava molt 
de la desacceleració econòmica des de feia 
mesos, el detonant de la major frenada eco-
nòmica que es recorda ha estat un virus. 
Que ho ha canviat absolutament tot de la nit 
al dia. Temps hi haurà per fer les reflexions 
adients sobre la incompetència en cadena 
dels líders polítics mundials per fer front a 
aquesta crisi sanitària sense precedents. 
Però centrem-nos en l’economia.

A banda del desastre quant als morts i ma-
lalts i les repercussions òbvies al sistema 
sanitari, la Covid-19 ens ha portat a una tre-
menda crisi econòmica, que a hores d’ara 
no som capaços de veure en la seva totalitat, 
a causa de les grans incerteses que l’acom-
panyen. Molts organismes internacionals, 
bancs centrals, serveis d’estudis etc. xifren 
la caiguda del PIB per a aquest any per sobre 
del 10%. Ara mateix és impossible fer una 
aproximació acurada de com repercutirà el 
coronavirus en la davallada de l’activitat eco-
nòmica a Tarragona.

A finals de maig es va presentar l’informe 
trimestral de conjuntura econòmica del grup 
de Recerca i Territori de la URV i ja es deixa-

Al Camp de Tarragona ha estat fonamental l’aportació de 
la indústria, principalment petroquímica, contraposada a 
la davallada del turisme i l’augment de l’atur

cas serà en forma de V sinó més aviat d’una 
U molt allargada per la dreta.

Un altre element preocupant que s’afegeix a 
la crisi del coronavirus i que té una certa im-
portància a la demarcació són les ombres 
sobre les empreses del sector auxiliar de 
components per a l’automòbil.

També cal destacar que el pitjor de la gran 
aturada econòmica s’ha produït en tempo-
rada turística baixa o mitjana, i això ha per-
mès que la desfeta hagi estat una mica més 
“controlada”. De com es gestioni l’obertura 
del turisme nacional i internacional dependrà 
una part molt significativa de la recuperació 
de les nostres comarques, ja que el turisme 
representa el 12% del nostre PIB i té un efec-
te multiplicador molt rellevant sobre altres 
sectors, com el comerç, l’agroalimentari, els 
transports, etc. En aquest moment queda 
clar que una part de la temporada s’ha per-
dut, però es manté l’esperança que el turis-
me de proximitat potser podrà absorbir una 
part de l’estranger que aquest estiu no vin-
drà a la Costa Daurada. 

L’evolució de l’ocupació també vindrà molt 
condicionada per com vagi la temporada 
turística, atès que és un sector molt intensiu 
en el factor treball.

Dels pocs sectors que han pogut sortir refor-
çats de la crisi del coronavirus (tecnologia, 
informàtica, farmacèutiques, logística inte-
gral, etc.) no en tenim gaire representació.

En resum, la situació econòmica del territori 
es presenta molt complicada, com a la resta 
del país, però confiem que algunes incerte-
ses que ara mateix encara tenim vagin desa-
pareixent durant les properes setmanes per 
facilitar la desitjada recuperació i la tornada 
a la “nova normalitat”. n

va constància que esperaven una caiguda 
no gaire diferent de la que apuntava el mateix 
Banc d’Espanya per al conjunt de l’Estat, és 
a dir, d’entre un 8 i un 12%. El mateix estudi 
apuntava al final de 2021 i començaments 
del 2022 com els moments de la recupera-
ció econòmica del territori.

Al Camp de Tarragona ha estat fonamental 
l’aportació de la indústria, principalment pe-
troquímica, per explicar la menor caiguda 
relativa de la producció durant totes les set-
manes del confinament en relació amb altres 
demarcacions catalanes. La indústria repre-
senta més de la quarta part del PIB tarrago-
ní, i de com evolucioni en els propers mesos 
dependrà bona part de la recuperació eco-
nòmica, que, segons el meu criteri, en cap 

MIQUEL ÀNGEL FÚSTER
Economista i president de la seu  
del CEC a Tarragona 
miquelangelfuster@economistes.com

COVID-19: L’IMPACTE A L’ECONOMIA TARRAGONINA  

Tarragona

http://miquelangelfuster@economistes.com 
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En el nuevo Memento Contable 2021 se lleva a cabo el análisis más amplio y riguroso de toda la contabilidad. 
Lejos de ofrecerte un simple estudio de cada cuenta, en él se analizan los diferentes aspectos relacionados 
con la contabilidad que deben tenerse en cuenta para tomar decisiones con seguridad: regímenes especia-
les, planes sectoriales, aspectos fiscales, auditoría, infracciones y sanciones, figuras mercantiles, valoración de 
empresas, Normas Internacionales de Contabilidad, etc.

Incluye un análisis de las 
numerosas novedades 
normativas de este año, 
entre otras, las aprobadas 
para hacer frente a la crisis 
del Covid-19
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V E U S  D E L  C O L · L E G I
Els joves tenen la paraula

CLARA BASSOLS 
Periodista i responsable de  
Premsa i Comunicació 
cbassols@coleconomistes.cat

Joves, present  
i futur del Col·legi
L’1 de juliol es va constituir formalment la Comissió de Joves 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, la qual neix amb el 
gran objectiu de posar en valor la figura dels joves 
economistes. En parlem amb el seu nou president i els 
coordinadors-presidents de la nova comissió a cadascuna de 
les seus territorials del Col·legi, així com amb la presidenta 
del grup de treball que representava els joves fins ara

El Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya (CEC) vol reconèixer els 
i les joves com un pilar impres-
cindible per al present i el futur. 

En aquest sentit s’acaba de constituir la 
Comissió de Joves del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, que fins al moment esta-
ven organitzats com a grup de treball. 

“Un dels principals objectius era arribar a 
constituir-nos com a Comissió”, explica el 
nou president de la Comissió de Joves del 
CEC Toni Bartolí, el qual afegeix que “ser 
una comissió ens ajudarà a tenir veu i vot 

en les decisions que el Col·legi prengui, i a 
dir-hi la nostra”. Segons Bartolí, “necessitem 
saber què espera el Col·legi de nosaltres i, 
alhora, alinear-ho amb el que nosaltres ne-
cessitem”. Una de les iniciatives estrella de 
la nova comissió és el projecte Jove per  
donar valor a ser jove economista. “En pen-
sar en un economista sempre ho relacionem 
amb el món fiscal, el mercantil, de l’audito-
ria o de l’administració concursal, que és 
correcte, però també estem presents al 
món de l’empresa, al sector serveis, a l’agri-
cultura, com a molts altres sectors”, des-
taca Toni Bartolí. “En definitiva, volem donar 
un valor afegit a tots aquells graduats en 
ciències econòmiques i empresarials perquè 
els sigui encara més interessant col-
legiar-se”, apunta el nou president, el qual 
compta amb una experiència de més de 

12 anys com a gestor de negocis a Caixa-
Bank i que ara gestiona la seva empresa 
familiar.

La nova Comissió de Joves del Col·legi vol 
arribar a tot el territori, i per això ha designat 
quatre coordinadors-presidents per a ca-
dascuna de les demarcacions: Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona. A Barcelona el 
responsable de la comissió és Àlex Segarra, 
fiscalista del Departament de Dret Fiscal de 
Roca Junyent. “Actualment tenim un Col·legi 
amb una edat mitjana elevada i on els joves 
hem estat poc presents i no hem tingut l’ac-
titud ni hem emprès les accions adequades 
per rejovenir-la”, assegura. “Hem d’aconse-
guir crear un bon grup de millennials, de 
noves generacions, perquè trobin en la seu 
del Col·legi el seu punt de trobada per ma-
nifestar les seves inquietuds i necessitats”, 
afegeix el nou coordinador-president de la 
Comissió de Joves a Barcelona. “Els joves 
en general ja hem patit dues crisis i som un 
col·lectiu de força risc en matèria laboral, 
d’emancipació i de futur, és per això que en 
el Col·legi i, en especial, al grup de joves, 
hem d’oferir ser un refugi en forma d’orien-
tació per afrontar aquest casuístic inici de 
carrera professional que el jove economista 
s’ha trobat”, defensa Segarra.
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“durant aquests anys el grup ha impulsat 
diverses accions, com ara l’organització 
d’actes per als joves, la col·laboració amb 
d’altres comissions del Col·legi, l’impuls d’ali-
ances amb d’altres organitzacions afins com 
ara PIMEC, l’establiment d’avantatges col-
legials específics per als joves, la creació de 
xarxes socials pròpies com ara el compte  
@jeconomistes a Twitter amb més de 400 
seguidors, la realització d’entrevistes a ràdio 
i televisió, la participació dels joves al Jurat 
dels Premis de Reconeixement al millor Tre-
ball de Final de Grau (TFG) que s’entreguen 
en el marc de la Jornada dels Economistes 
o la presentació del Sopar dels Economistes 
a Barcelona l’any 2018”. “Valoro molt posi-
tivament la feina d’aquests anys perquè hem 
aconseguit consolidar el grup, augmentar el 
nombre de joves interessats i donar-los vi-
sibilitat dins i fora del CEC, per exemple, amb 
un conseller a la Junta de Govern i sent els 
joves l’eix central de la propera Jornada dels 
Economistes”, destaca Cosialls.

I és que, tal com apunta Cosialls, els joves 
seran els protagonistes de la Jornada dels 
Economistes 2020, la qual portarà per títol 
“Joves i Futur: Formació, Ocupació i Eman-
cipació”. El nou president de la Comissió de 
Joves del Col·legi Toni Bartolí es mostra 
satisfet pel fet que la jornada se centri en els 
joves, però també demana que “en els pro-
pers anys igualment se’ns tingui en compte, 
encara que la temàtica de la jornada no vagi 
directament relacionada amb nosaltres”. Toni 
Bartolí també considera que “el Col·legi ha 
de promoure la interrelació entre els joves 
col·legiats i facilitar el networking amb d’altres 
col·legis professionals o associacions em-
presarials, així com potenciar la formació 
entre els joves economistes”. “Som en un 
món cada cop més canviant i serà impres-
cindible formar-nos per adaptar-nos als can-
vis”, conclou. n

L’economista i advocada al despatx Casa-
novas Assessors Fiscals Laura Casanovas 
és la nova coordinadora-presidenta de la 
Comissió de Joves a Girona, demarcació 
on fins ara els i les joves no s’havien cons-
tituït com a grup. “Veure els pocs col·legiats 
joves que hi havia a la província em va mo-
tivar a implicar-m’hi, perquè un col·legi ha 
de tenir una important massa crítica de 
joves, que, al final, són el futur de la profes-
sió”. Per aconseguir-ho, Casanovas apun-
ta que “s’haurien d’intentar dur a terme 
activitats que poguessin interessar més als 
joves o potenciar el networking entre ells a 
través de la mateixa comissió”. I afegeix 
que “formar part d’un col·lectiu amb inte-
ressos professionals similars pot generar 
importants sinergies i beneficis”.

Una altra demarcació on fins ara els i les joves 
economistes no estaven organitzats és Lleida. 
El nou coordinador-president de la Comissió 
de Joves del Col·legi a Lleida és Joan Albert 
Cagigas, economista, assessor empresarial 
i pèrit econòmic i financer. “Volem ser una 
plataforma que ajudi molts joves a identifi-
car-se amb el col·legi i que contribueixi en el 
seu creixement professional i personal”, des-
taca Cagigas, el qual afegeix que “cal una 
societat formada i sobretot crítica, i entenc 
que els joves economistes tenim molt camí 
per recórrer en aquest sentit”. El nou coordi-
nador-president de la Comissió de Joves a 
Lleida explica que “cal engrescar grups di-
versos que coincideixin sobretot amb el fet 
que l’economia els uneix en la manera d’ana-
litzar l’entorn i la societat”. Joan Albert Cagi-
gas també afirma que “amb la implementació 
de les noves plataformes tecnològiques su-
perem l’històrica reivindicació dels col·legiats 
de Lleida de poder disposar d’un accés equi-
tatiu a la formació de qualitat i, sobretot, a les 
conferències, comissions o, aquest any es-
pecialment, les jornades dels economistes”. 

En aquest sentit subratlla que “cal, sobretot, 
tenir presents les asimetries del territori i re-
cordar les especials circumstàncies de les 
comarques menys poblades, no només les 
del pla de Lleida”.

A Tarragona, el nou coordinador-president 
de la Comissió de Joves del Col·legi és Arnau 
Farré, fiscalista i soci del Departament Fiscal 
d’ETL Global ADD. “El Col·legi és conscient 
de la importància que tenim i hem de tenir 
els Joves dins del CEC, i ara som nosaltres 
els que hem de definir clarament el nostre 
projecte i aprofitar, en el bon sentit, l’ajuda 
del CEC per traslladar les nostres inquietuds 
i propostes de millora”, apunta Farré. “Amb 
el nostre esperit crític i constructiu podrem 
fer que el Col·legi s’acosti més als joves i fer 
que els sigui cada vegada més útil i interes-
sant la col·legiació”, subratlla. 

Arnau Farré i Toni Bartolí eren fins ara els 
responsables a Tarragona del grup de Joves 
Economistes del Col·legi, el qual es va posar 
en marxa fa més de 10 anys i ara es dissol 
per formar part de la nova Comissió de Jo-
ves del Col·legi. Tal com recorda la presiden-
ta d’aquest grup des del 2015 fins a la cons-
titució de la nova comissió, Nieves Cosialls, 

La nova Comissió 
de Joves del Col·legi 
vol arribar a tot el 
territori, i per això 
ha designat quatre 

coordinadors-presidents 
per a cadascuna de les 

demarcacions
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De la nova normalitat  
a la nova formació

 L’Aula d’Economia està preparada 
per tornar a la “normalitat” que, 
sens dubte, i des de diferents 
punts de vista, no serà la norma-

litat d’abans. Més enllà d’implementar totes 
les mesures que determinin les autoritats 
sanitàries d’aforament, prevenció i higiene 
necessàries (com, a hores d’ara, disposa el 
RDL 21/2020, de 9 de juny), també haurem 
d’afrontar nous reptes de format i, si s’escau, 
de continguts.

FORMACIÓ EN STREAMING: 
ELS WEBINARS HAN VINGUT 
PER QUEDAR-SE.
Sens dubte, la possibilitat d’utilitzar qualsevol 
de les plataformes, de les quals tots hem fet 
un màster accelerat (Zoom, Teams, Han-
gout...), per a reunions no presencials i for-
mació en viu però a distància ha apaivagat 
l’impacte de la pandèmia en els àmbits pro-
fessionals i de formació.

L’Aula va posar en marxa, entre els mesos 
de desembre de 2019 i gener 2020, nou we-
binars sobre la reforma comptable que ens 
van permetre copsar les possibilitats d’aquest 
nou format. El més important és que, dels 

EL PLUS DE LA FORMACIÓ 
PRESENCIAL PER A PROFESSIONALS
L’objectiu principal del Col·legi és fomentar el 
desenvolupament dels professionals de l’eco-
nomia i de l’empresa, i vetllar perquè les ac-
tivitats professionals ofereixin a la societat les 
garanties suficients de qualitat i competència. 
I per això l’Aula d’Economia i Empresa és un 
instrument fonamental. 

La finalitat de l’Aula d’Economia i Empresa 
és facilitar, principalment als membres del 
Col·legi, la possibilitat d’especialitzar-se o 
actualitzar els coneixements necessaris per 
a l’exercici de la seva activitat professional, 
per tal de donar resposta a les necessitats 
de l’empresa i de les institucions i organitza-
cions en general.

Els cursos organitzats per l’Aula aporten un 
enfocament pràctic i la impartició a càrrec de 
professionals i acadèmics experts. Aquestes 
són i seran característiques comunes tant en 
la formació on-line com en la formació pre-
sencial. Però el format presencial afegeix un 
plus: la possibilitat de poder compartir expe-
riències, coneixements, inquietuds i dubtes 
amb d’altres professionals proactius i interes-
sats en la matèria. En definitiva, fer networking. 

És per això que es mantindrà l’oferta de cur-
sos a les aules de Barcelona i les seus terri-
torials, tant en la modalitat de cursos curts 
d’actualització com de cursos d’especialitza-
ció de mitja i llarga durada. Tant en els àmbits 
troncals (fiscal, comptabilitat, mercantil i au-
ditoria) com en gestió d’empreses i despatxos, 
TIC i digitalització, o Business English.

CURSOS DE LLARGA DURADA I 
MÀSTERS
L’esclat de la pandèmia va paralitzar el des-
envolupament de diversos programes de 
llarga durada: el Màster d’Especialització 
Tributària, el Curs Superior d’Especialització 
Tributària i el Programa de Control de Gestió. 
Tots tres reprendran les classes a partir del 
mes de setembre i, excepte el cas del màster, 
els altres dos cursos, el Curs Superior d’Es-

186 inscrits, el 50% només havien fet una o 
cap formació presencial a l’Aula d’Economia 
en els dos darrers cursos. Per tant, estava 
clar que s’obria una nova finestra d’oportu-
nitat amb aquells col·legiats o els seus col-
laboradors que clarament optàvem per la 
formació on-line live.

I segur que aquesta experiència prèvia ha 
ajudat a afrontar, durant els mesos d’abril i 
maig de 2020, els 45 webinars realitzats amb 
1.903 inscrits i que han suposat un total de 
153 hores de formació i actualització profes-
sional.

Tot plegat ens permet plantejar aquesta nova 
normalitat compaginant la formació presen-
cial amb la formació on-line, primer mitjançant 
el format en streaming. Però treballant des 
del moment zero per poder oferir, també, una 
formació on-line asincrònica, des d’on vulgui 
i quan vulgui l’alumne, o una blended learning. 
Més enllà de la formació que ja oferim des de 
la plataforma ECe del Consejo General de 
Economistas. Tot i així, durant l’estat d’alarma 
els inscrits en aquesta plataforma han estat 
152, enfront dels 16 inscrits en el mateix pe-
ríode de l’any passat. 

AULA D’ECONOMIA

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Aula d’Economia
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pecialització Tributària i el Programa de Con-
trol de Gestió, la matrícula pels mòduls està 
oberta. A partir del mes d’octubre comença-
ran les classes d’aquests programes en l’edi-
ció 2020-2021.
El Màster d’Especialització Tributària és un 
dels programes més reconeguts en el món 
de l’assessorament i consultoria fiscals, i està 
homologat pel Registro de Economistas Ase-
sores Fiscales (REAF).

Els 30 anys d’experiència el situen com un 
màster de referència i indispensable per a la 
formació dels equips fiscals dels despatxos 
professionals o dels departaments d’adminis-
tració de les empreses, i permet als participants 
introduir-se en l’àmbit fiscal i tributari, o con-
solidar la seva carrera professional.

Ofereix una sòlida formació teòrica i, sobretot, 
pràctica de la mà d’un equip docent altament 
qualificat format per professionals de l’asses-
soria fiscal de contrastada experiència o pro-
fessionals de les diverses administracions 
tributàries.

Pel que fa al Màster Universitari Oficial en 
Comptabilitat Superior i Auditoria, organitzat 
conjuntament amb la UAB, les dues institu-
cions, com a resultat del procés de seguiment 
i acreditació de la titulació, i per poder inte-
ressar a un públic més ampli, han iniciat el 
procés per a la reverificació del màster per 
passar-lo de 90 a 60 crèdits ECTS. El Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i la Universitat 
Autònoma de Barcelona treballem per im-
plantar aquest nou Màster Universitari en 
Auditoria de Comptes i Comptabilitat a partir 
del curs acadèmic 2021-2022. n

CURS 2019-2020. PROGRAMA  
EN CONTROL DE GESTIÓ / 
PRESSUPOSTARI: FUNCIONS  
I EINES PER AL CONTROLLER 
(PRESENCIAL)

Mòdul 1
MODEL DE GESTIÓ I PRESSUPOST: 
CONTROL I ESTRATÈGIA
Realitzat

Mòdul 2
SISTEMES D’INFORMACIÓ  
I INDICADORS DE GESTIÓ:  
QUADRE DE COMANDAMENT 
INTEGRAL
Dates: 14, 16 i 21 de setembre de 2020.
12 hores

Mòdul 3
CONTROL DE GESTIÓ D’ÀREES 
FUNCIONALS I OPERATIVES: 
IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE 
CONTROL DE GESTIÓ
Dates: 28 i 30 setembre de 2020.
8 hores

Mòdul 4
CONTROL I AUDITORIA INTERNS 
Dates: 5 i 7 octubre de 2020. 
6 hores

Mòdul 5
APLICACIÓ D’EINES AVANÇADES AL 
CONTROL DE GESTIÓ: SISTEMES 
DE REPORTING 
Dates: 14, 16, 21 i 26 octubre de 2020.
16 hores

CURS 2019-2020. CURS SUPERIOR 
D’ESPECIALITZACIÓ EN 
TRIBUTACIÓ INTERNACIONAL 
(PRESENCIAL)
Dates: 15, 17, 22 i 29 setembre, i 1 
d’octubre de 2020. 
15 hores

CURS 2019-2020. CURS  
SUPERIOR D’ESPECIALITZACIÓ . 
LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA  
I ELS SEUS REGLAMENTS 
(PRESENCIAL)
Dates: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 
d’octubre, i 3 i 5 de novembre de 2020. 
30 hores

FORMACIÓ INTEGRAL PER A 
MEMBRES I ASSESSORS DE 
CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ 
(PRESENCIAL)
Dates: octubre/novembre de 2020. 
20 hores

CURS 2020-2021. CURS SUPERIOR 
D’ESPECIALITZACIÓ EN 
TRIBUTACIÓ I ASSESSORIA FISCAL 
(PRESENCIAL)
Dates: del 27 d’octubre de 2020 al  
15 de juny de 2021. 
171 hores

CURS 2020-2021. MÀSTER 
D’ESPECIALITZACIÓ TRIBUTÀRIA 
(PRESENCIAL)
Dates: del 3 de novembre de 2020 a  
l’1 de juny de 2021. 
208 hores
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El dijous 12 de març a la tarda, a 
la sala 4.3 de la seu de la plaça 
Gal·la Placídia a Barcelona, ens 
reuníem d’urgència tot l’equip 

tècnic del Col·legi, ja amb totes les finestres 
i portes obertes perquè circulés l’aire i man-
tenint la distància de seguretat entre tothom. 
L’amenaça de la Covid-19 era ja molt real, 
tot i que segurament en aquells moments 
cap de nosaltres era conscient del que ens 
esperava. 

En aquella reunió es va elaborar un pla de 
contingència per poder continuar fent la 
nostra feina en la nova situació. Ens vàrem 
organitzar de tal manera que des de l’en-
demà mateix a la seu de Barcelona només 
hi hagués presencialment una persona per 
departament i la resta de l’equip teletreba-
llés. Al final de la jornada, molts ja van mar-
xar cap a casa amb ordinadors portàtils per 
poder treballar des de casa els dies que no 
haguessin de ser presencialment al Col·legi. 

EL COL·LEGI DURANT EL PERÍODE D’ALARMA: 

Crònica d’un 
teletreball confinat

L’endemà, 13 de març, ja només van anar 
a la seu de Barcelona les persones que per 
torns havien d’anar-hi. La resta de l’equip 
havia d’iniciar-se en la dinàmica del teletreball. 
Als equips de les seus de Girona, Lleida i 
Tarragona, on hi ha només una persona per 
seu, se’ls va informar del pla de contingèn-
cia que havien d’aplicar des d’aquell mateix 
divendres. 

Aquella tarda, el president del govern es-
panyol Pedro Sánchez compareixia per 
anunciar que l’endemà, dissabte 14 de 
març, es decretaria l’estat d’alarma i s’ini-
ciaria des d’aquell mateix dia el confinament 
domiciliari. Va ser un cap de setmana de 
nervis. Tots sabíem que el pla que havíem 
definit el dia abans ja no valdria. A partir del 
dilluns 16 de març tothom s’havia de que-
dar a casa teletreballant. S’iniciava una 
etapa que s’ha allargat molt més del que 
prevèiem: més de quatre mesos d’una nova 
manera de treballar.

A les primeres reunions telemàtiques via 
TEAMS del dilluns 16 de març, ja confinats, 
la prioritat que el Degà i la Junta varen trans-
metre va ser claríssima: el Col·legi havia de 
continuar estant al servei de tots els col-
legiats i col·legiades, i també de la societat 
en general. 

Amb les seus tancades, des d’aquell mateix 
dia vàrem redireccionar les línies telefòniques 
de totes les seus i totes les adreces de cor-
reu que no eren nominatives, de manera que 
es pugués atendre tothom que volgués con-
tactar amb el Col·legi. També vàrem crear a 
la pàgina web del Col·legi una nova secció 
amb tota la informació econòmica, fiscal, 
financera i laboral al voltant de la Covid-19.         
Les trucades i consultes dels col·legiats i 
col·legiades ja van començar des de pri-
mera hora del matí. Tot l’equip, en funció 
de la seva responsabilitat, atenia telefòni-
cament i telemàticament tothom que con-
tactava amb el Col·legi.

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Teletreball
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L’equip tècnic del Col·legi es va unir a la 
fal·lera general de la societat d’aquells dies: 
consultar constantment el BOE i d’altres 
pàgines web oficials per tal de poder infor-
mar de totes les disposicions oficials que 
fossin d’interès per als col·legiats i col-
legiades. Unes disposicions que calia inter-
pretar i analitzar, comptant amb la col-
laboració dels membres de les comissions 
amb els quals estàvem en contacte perma-
nent. En aquest sentit també vàrem tenir la 
sort  de poder comptar amb totes les notes 
d’avís i les propostes i posicionaments del 
Consejo General de Economistas, les quals 
aportaven un gran valor afegit a la feina que 
estàvem fent des del Col·legi. 

Gràcies a aquestes col·laboracions podíem 
actualitzar permanentment la nova secció 
de la web, on també vàrem afegir un con-
sultori habilitat pel Consejo General de 
Economistas per respondre els dubtes so-
bre la crisi de la Covid-19 i com estava 
afectant empreses, autònoms, treballadors 
i societat en general. També, per seguir 
l’actualitat tan canviant, vàrem incorporar-hi 
els reculls de premsa diaris que fèiem arri-
bar als col·legiats i col·legiades.

El manteniment de la comunicació diària 
amb els col·legiats i col·legiades era fona-
mental. Cada vegada que pujàvem alguna 
novetat a la web ho divulgàvem de manera 
immediata a través del nou canal del Col·legi 
a Telegram que vàrem crear. Aviat vàrem 
arribar a més de 200 seguidors. 

na sigui la responsabilitat pública o privada 
que tinguin en aquell moment.

En paral·lel ens enfrontàvem a un altre rep-
te: seguir oferint activitats i serveis d’interès 
per als col·legiats i col·legiades —especial-
ment nous serveis digitals necessaris per 
continuar desenvolupant la professió en la 
nova situació que vivíem— i sobretot inten-
tar mantenir l’oferta formativa. Fins al con-
finament, els cursos del Col·legi eren majo-
ritàriament presencials. En un temps rècord 
vàrem adaptar molts dels cursos previstos 
a un format on-line en directe a través de 
webinars, així com definir-ne de nous. 

Tampoc vàrem oblidar-nos de l’organització 
i/o coordinació de les activitats virtuals, en 
directe, en obert i gratuïtes, que oferien les 
diverses comissions del Col·legi sobre qües-
tions d’actualitat del màxim interès per con-
tribuir a compartir coneixements en aquests 
moments complexos. 

Aquests mesos de confinament han estat, 
per a tot l’equip tècnic del Col·legi, uns me-
sos de molta feina, dedicació i, sobretot, 
capacitat d’adaptació. Tots i cadascun de 
nosaltres, des del nostre teletreball confinat, 
ens vàrem coordinar per tal que els col·legiats 
i col·legiades poguessin seguir confiant en 
el Col·legi d’Economistes de Catalunya per 
informar-se, formar-se i actualitzar-se pro-
fessionalment. Esperem haver-ho aconseguit 
i que tothom hagi pogut continuar sentint 
que el Col·legi és al seu costat. n

A més, cada dia a les 19 h recollíem totes 
les novetats en un comunicat que enviàvem 
via correu electrònic a tots els col·legiats i 
col·legiades, i que entre nosaltres anome-
nàvem “El Noticiari de les 7”. Tota la infor-
mació de què disposàvem també la divul-
gàvem a través de les xarxes socials del 
Col·legi: Twitter, Linkedin i Facebook, que 
vèiem com anaven creixent de seguidors.

A l’abril, en una de les reunions virtuals 
diàries que fèiem cada dia a les 13 h tot 
l’equip de comunicació, es va compartir 
la proposta d’enregistrar i divulgar les opi-
nions dels col·legiats i col·legiades al voltant 
de la situació que estàvem vivint. Dit i fet. 
Naixien les “càpsules d’opinió”, en les quals 
els col·legiats i les col·legiades analitzaven 
la situació des de les seves àrees d’espe-
cialitat. Ens vàrem fixar com a objectiu 
divulgar dues noves càpsules cada dia a 
“El Noticiari de les 7”. El resultat: un total 
de 104 càpsules amb el degà, el vicedegà, 
membres de la Junta de Govern i presi-
dents/tes de les Comissions del Col·legi, 
així com col·legiats/des de mèrit i d’honor, 
economistes d’empresa premiats, alts 
càrrecs i exmembres de l’Administració, 
catedràtics/ques i professors/es d’univer-
sitat i directius/ves d’empresa i despatxos 
professionals, entre d’altres. 

Ha estat una iniciativa de la qual estem molt 
satisfets i que ens va permetre comprovar 
que, quan el Col·legi ho necessita, tots els 
col·legiats i les col·legiades hi són sigui qui-

En aquests mesos s’han fet:

104 càpsules 
d’opinió amb  

més de 

8.000 
visualitzacions

109 comunicats 
de novetats sobre 

Covid-19

139 webinars  
i activitats  

virtuals  

amb 5.456 
assistents

379 consultes 
tècniques
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Comitè de Normativa i Ètica Professional del CEC

El Comitè de Normativa i Ètica Professional del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya s’encarrega, des de l’any 1985, de les sol·licituds d’empara professional,  
la instrucció dels expedients disciplinaris, la funció de control en el comportament 
ètic dels economistes o la confecció de la normativa interna col·legial. Parlem  
de la seva evolució, les seves funcions i els seus reptes immediats

El Comitè de Normativa i Ètica 
Professional (CNEP) és un òrgan 
de caràcter permanent creat a 
l’empara dels Estatuts del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya (CEC) amb la 
finalitat d’estudiar el desenvolupament de 
les diferents normes, principalment de ca-
ràcter ètic i de conducta professional, de 
compliment obligat en les diverses vessants 
i especialitats de la professió; vetllar pel com-
portament ètic dels membres del Col·legi i 
promoure el comportament i les reflexions 
ètiques entre els col·legiats. “En el moment 
de la creació del CNEP, el 1985, es va pre-

Garant de la qualitat i 
prestigi de la professió

ferir crear un òrgan específic separat de la 
Junta de Govern però incardinat i coneixedor 
de les diverses àrees professionals del Col-
legi en la mesura que les diferents Comissi-
ons de Treball i Territorials participaven en la 
seva composició”, destaca l’exdegà del CEC 
Andreu Morillas, membre de la Junta de 
Govern presidida per Francesc Santacana 
(1983-1989) que va aprovar els nous Estatuts 
del Col·legi a partir dels quals es va crear el 
CNEP. Morillas subratlla que “l’execució de 
la potestat disciplinària i sancionadora del 
CNEP roman en la Junta de Govern”. 

El Comitè de Normativa i Ètica Professional 
assumeix bona part de les funcions públi-
ques que el legislador atorga als Col·legis 
Professionals, les quals són el fonament de 
la seva existència. Per aquests motius, tant 
la Junta de Govern com els Estatuts li ator-

CLARA BASSOLS 
Periodista i responsable de  
Premsa i Comunicació 
cbassols@coleconomistes.cat

guen competències específiques, com són 
les sol·licituds d’empara professional, la 
instrucció dels expedients disciplinaris, la 
funció de control en el comportament ètic 
dels economistes i la confecció de la nor-
mativa interna col·legial, que després ha 
d’aprovar la Junta de Govern.

Tal com explica Mercè Rotllan, vicepresi-
denta del CNEP pràcticament des dels 
orígens fins al novembre de 2018, “en els 
seus inicis l’activitat del CNEP es va centrar 
bàsicament en l’organització del seu funci-
onament intern i a proporcionar un marc de 
referència al comportament deontològic 
dels economistes”. Posteriorment “s’han 
anat implementant actuacions destinades 
a l’actualització, difusió i concreció d’aques-
tes normes de comportament”, afegeix 
Rotllan. 
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Per presidir el CNEP es preveu la designació 
d’una personalitat independent de reconegut 
prestigi que sigui membre del CEC. El primer 
president, del 1986 al 1999, va ser el catedrà-
tic d’Economia Internacional i col·legiat de 
Mèrit del CEC Joaquim Muns. La principal 
tasca que es va dur a terme sota la seva pre-
sidència va ser l’elaboració del reglament i 
posada en marxa del torn d’actuació profes-
sional i l’elaboració dels principis deontològics, 
així com l’elaboració del règim disciplinari pre-
vist en els estatuts i la reglamentació del regis-
tre de societats d’economistes. 

El segon president del CNEP va ser el cate-
dràtic d’Economia i col·legiat de Mèrit del 
CEC Joan Tugores, del 1999 al 2001. La 
seva principal aportació va ser l’elaboració 
de la publicació Estudis dels Honoraris Pro-
fessionals dels Economistes.  

El tercer i actual president és el catedràtic de 
Fonaments de l’Anàlisi Econòmic, professor 
Emèrit d’Economia i Ètica de l’Empresa a 
l’IESE i col·legiat de Mèrit del CEC Antonio 
Argandoña. La primera tasca que va abordar 
va ser l’elaboració del “reglament d’empara” 
(aprovat per assemblea l’any 2005), el tercer 
pilar que faltava en la normativa col·legial en 
matèria de comportament ètic i que regula 
el dret que tenen els col·legiats de sol·licitar 
empara al Col·legi quan considerin que una 
actuació professional en concret està sent 
posada en dubte per un tercer. Antonio Ar-
gandoña afirma que “l’economista ha de 
fer-se responsable de la seva qualitat d’expert 
que presta serveis especialitzats i assessora 
les empreses i altres organitzacions, i ser 
conscient que hi ha moltes coses importants 
que depenen de les seves decisions diàries”. 
Des del CNEP es vol potenciar la promoció 
dels principis deontològics de la professió, 
els quals, en paraules del seu president An-
tonio Argandoña, “són un instrument formi-
dable”. En aquest sentit explica que “volem 
donar a conèixer els principis deontològics 

sidenta del CNEP pràcticament des dels seus 
orígens fins al novembre de 2018 Mercè 
Rotllan apunta que “són dos tipus d’actua-
cions establertes de manera reglada i que 
comporten un gran nombre d’hores de treball 
i participació dels ponents, els instructors i 
els mateixos membres del CNEP, ja que tots 
els casos disciplinaris i normes col·legials es 
dirimeixen en sessions plenàries”. “En les 
propostes de resolucions d’expedients dis-
ciplinaris es garanteix la independència i 
competència dels ponents i instructors del 
cas, així com la supervisió de la resta de 
membres del Comitè, donant, així, el màxim 
de garanties d’audiència a l’implicat”, afegeix 
Rotllan, que també comenta que “la partici-
pació i elaboració de propostes de normati-
va col·legial estan regulades pels Estatuts 
Col·legials i pel mateix reglament del CNEP, 
amb l’objectiu de garantir al màxim de par-
ticipació i debat dels membres del Comitè”.

Perquè, tal com apunta l’exdegà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya Andreu Morillas, 
“el CNEP no és tan sols un òrgan jurisdiccional 
per garantir la correcta pràctica professional, 
sinó un òrgan d’impuls de la qualitat i del pres-
tigi de la professió i del mateix Col·legi”. n
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més extensament i ajudar els economistes 
a interioritzar-los amb l’elaboració, per exem-
ple, de documents breus i pràctics”. A més, 
afegeix que “l’equip humà del CNEP vol 
aprofitar l’experiència dels seus membres 
per dur a terme debats amb els col·legiats, 
discutir casos pràctics i elaborar guies per a 
la resolució dels problemes més freqüents”. 

En relació amb la metodologia de treball del 
CNEP en les propostes de resolucions d’ex-
pedients disciplinaris i en l’elaboració de 
propostes de normativa col·legial, la vicepre-

El CNEP vol aprofitar 
l’experiència dels seus 

membres per dur a 
terme debats amb els 

col·legiats, discutir casos 
pràctics i elaborar guies 

per a la resolució dels 
problemes més freqüents

ÈTICA I COVID-19
La crisi de la COVID-19 ha generat una 
gran incertesa per a les empreses i la so-
cietat. El president del CNEP Antonio Ar-
gandoña assegura que “tot i que la incer-
tesa també afecta l’economista, aquest 
està acostumat a tractar amb problemes 
complexos des del punt de vista econòmic, 
social, polític, humà i ètic, de manera que 
pot ajudar els seus clients no només a 
buscar solucions per a les seves dificultats 
immediates sinó també a entendre l’abast 
dels problemes, desenvolupar pensament 
crític i capacitat d’anàlisi, síntesi i judici 

valoratiu”. Argandoña destaca que “el pri-
mer repte ètic per a l’economista és el de 
la professionalitat, i el segon el del com-
promís amb l’empresa i amb la societat, 
complint amb el seu deure i excedint-se 
si fa falta perquè la situació és difícil”. El 
president del CNEP apunta com altres 
reptes actuals de l’economista “saber 
avançar-se als problemes, estar disponible 
quan faci falta, ser humil i saber demanar 
ajuda als col·legues i al Col·legi, així com 
intensificar la seva formació per estar al 
dia en coneixements i capacitats”.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

 La Comissió d’Economia i Sos-
tenibilitat comença una sèrie 
d’entrevistes a responsables 
d’organitzacions públiques i pri-

vades per a conèixer com incorporen els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) en la seva planificació estratègica. 
La primera entrevista és a Arnau Queralt, 
director del Consell Assessor per al Des-
envolupament Sostenible (CADS) de la 
Generalitat de Catalunya.

Com s’ha coordinat dins de la Genera-
litat la implantació dels ODS? 
Mitjançant una comissió interdepartamen-
tal i una comissió tècnica, que reben el 
suport del CADS. La primera és responsa-
ble de l’impuls del pla nacional de l’Agenda 
2030 i de dinamitzar l’Aliança Catalunya 

ARNAU QUERALT I BASSA. DIRECTOR DEL CONSELL ASSESSOR PER AL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (CADS) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

“La Covid-19 ha tingut 
impacte sobre els ODS”
ESTER OLIVERAS 
Economista. Membre de la Junta de Govern del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya  
i membre Executiu de la Comissió  
d’Economia i Sostenibilitat 

2030. Està presidida pel conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, el conseller de Territori i Sostenibili-
tat n’és el vicepresident i en formen part les 
secretaries generals de tots els departa-
ments i l’Idescat. La segona està integrada 
per representants de tots els departaments, 
amb rang mínim de subdirecció general. 
 
Com està treballant l’Administració amb 
la societat civil per assolir l’Agenda 
2030? 
El 21 de febrer de 2020 es va constituir 
l’Aliança Catalunya 2030, oberta a actors 
públics i privats que vulguin treballar per 
assolir els ODS. Va néixer amb 33 membres 
inicials i està i estarà oberta. Per formar-ne 
part cal signar l’Acord Nacional per l’Agen-
da 2030 i aportar compromisos concrets.

Quins reptes i oportunitats es plantegen 
per poder avançar, de cara al futur, en 
els ODS? 
Un dels grans reptes és posar el focus en 
el potencial transformador dels ODS. Cal 
repensar models, amb visió sistèmica, tren-

El 21 de febrer de 2020  
es va constituir l’Aliança 
Catalunya 2030, oberta 

a actors públics i privats 
que vulguin treballar per 

assolir els ODS
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Cal repensar models,  
amb visió sistèmica, 

trencant el  
pensament sectorial  
i compartimentat. 
Aterrar-los amb 

objectius, quantitatius i 
avaluables, i integrar-los 

en l’actuació de les  
organitzacions

El teu fill
és el 29

Contracta ara l’assegurança de salut
de la teva família i la quota dels teus fills 

serà només de 29 €*

Què fa diferents les nostres asseguraces de salut?

Assistència
integral
del càncer

Psicologia
clínica

El quadre
mèdic
més ampli

Cobertura
de pròtesis

Assistència
en viatge

Cobertura
dental

Teleconsulta
i videoconsulta

Lliure elecció
de ginecòleg
i pediatra

Hospitalització
a tot el món

Complement
sport

*consulta condicions de la promoció vigent

Informa-te’nInforma-te’n

Laura Muñoz ı lmunoz@alertis.es ı Tel. 93 405 13 19

cant el pensament sectorial i compartimen-
tat. Aterrar-los amb objectius, quantitatius 
i avaluables, i integrar-los en l’actuació de 
les organitzacions. Els ODS són fruit d’una 
negociació internacional i, per tant, potser 
no són tots els que tocarien. Ara bé, són 
un mandat molt potent que, tot i ser volun-
taris, donen una gran responsabilitat, no 

només als governs estatals, sinó també als 
governs regionals i locals i al conjunt de la 
societat civil. Aquesta responsabilitat com-
partida és una oportunitat, especialment 
perquè aquests actors cada cop més saben 
llegir les senyals d’insostenibilitat i entenen 
que els ODS són una via per buscar solu-
cions transversals a problemàtiques que 
també tenen causes transversals. 

Quins són els indicadors més rellevants 
dels quals disposa l’Administració res-
pecte als ODS? 
Els indicadors són cabdals per saber on 
som. El CADS i l’Idescat coordinen la in-
corporació dels indicadors dels ODS a 
l’estadística oficial de Catalunya. Estem 
prenent com a referència la llista d’indicadors 
dels ODS calculats per Eurostat.

Com valores el compliment de la Ge-
neralitat amb els ODS? 
A finals d’any preveiem disposar d’una ava-
luació del compliment del pla nacional de 
l’Agenda 2030. Hem observat com molts 
departaments estan impulsant iniciatives 

alineades amb els ODS. També els pressu-
postos de la Generalitat —elaborats abans 
de la Covid-19— s’havien alineat amb els 
ODS. No obstant, queda molta feina encara 
per fer i la crisi sanitària de la Covid-19 ha 
tingut impactes en qüestions tan importants 
com el benestar de la població, la reducció 
de les desigualtats, el progrés econòmic i el 
treball digne, és a dir, sobre molts dels ODS. 

Com l’Administració pot impulsar els 
ODS aprofitant la disrupció generada 
per la crisi del Covid-19? 
El CADS, en un posicionament del 14 d’abril, 
afirmava que en un moment en què la Co-
vid-19 ha impactat directament sobre qües-
tions essencials de l’estat del benestar, els 
ODS poden ser una brúixola per orientar-nos 
a l’hora de superar la crisi, millorar la nostra 
resiliència i beneficiar el planeta. Amb el marc 
de referència dels ODS cal impulsar actua-
cions per encarar la recuperació transformant 
en clau de sostenibilitat el model energètic i 
industrial, la mobilitat, els espais urbans, 
impulsant el desenvolupament de les àrees 
rurals, incrementant la recerca, etcètera. n
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Comissió d’Economia per una economia social

 Llicenciada en Ciències Econòmi-
ques, polítiques i comercials, i 
màster en Organització i Gestió 
de centres educatius, Maite So-

ler és consultora internacional i experta en 
temes de governança i sistemes d’informa-
ció i atenció al ciutadà adaptats a les noves 
tecnologies, la qualitat i la transparència. 
Col·legiada des del 1972, Maite Soler pre-
sideix la Comissió d’Economia per una 
Economia Social del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.

Per què una comissió centrada en l’eco-
nomia social?
Els i les economistes vam aprendre en la 
nostra formació que els resultats de les ac-
tivitats econòmiques passen per satisfer les 
necessitats humanes. A més, en les diverses 
cartes magnes o constitucionals dels països, 
en general, les activitats econòmiques estan 
vinculades al bé comú.

Per tant, com a professionals de l’economia 
tenim una gran responsabilitat com és el 
desenvolupament d’una economia social, 
justa i solidària, així com contribuir a la mi-
llora de les condicions de vida dels col·lectius 
més desfavorits. Amb aquestes dues grans 
idees com a base vam crear la comissió 
d’Economistes per a una Economia Social.

Quins són els seus grans objectius?
Tenim dues línies d’objectius, que es com-
plementen i potencien mútuament: desen-
volupar la cultura socioeconòmica i promou-
re una cultura de la col·laboració i participa-
ció social en l’activitat econòmica.

Volem facilitar una nova visió socioeconòmi-
ca de l’organització empresarial i de les enti-
tats privades, públiques i sense afany de lucre. 
També promoure la implantació sòlida, cohe-
rent i compromesa dels conceptes socioe-

MAITE SOLER, PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ 
D’ECONOMIA PER UNA ECONOMIA SOCIAL

“Volem donar veu i eines  
a l’economia social”

conòmics en qualsevol tipus d’organització. 
A més, busquem potenciar unes finances 
amb contingut ètic o amb criteris d’inversió 
socialment responsables. En paral·lel volem 
desenvolupar una nova forma d’afavorir la 
utilització racional dels recursos.

D’altra banda, volem participar en la millora 
dels drets econòmics per fomentar el des-
envolupament, la creació de microempreses 
en àmbits en risc d’exclusió i donar suport 
en serveis de mentoring a les associacions 
no governamentals. 

Al nostre territori està molt assentada l’acti-
vitat econòmica empresarial en forma de 
cooperatives o societats laborals, i la comis-
sió vol ser un lloc de trobada, una plataforma 
i una organització que doni veu i eines a 
l’economia social dins el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

Quines activitats organitzeu?
Algunes de les activitats, cursos i conferèn-
cies que hem realitzat en els darrers temps 
en la línia dels objectius de la comissió són: 
una conferència sobre la banca ètica, una 
taula rodona sobre recuperació econòmica i 
cronificació de les desigualtats socials, un 
acte de presentació del Programa Marc de 
Cooperació Publicoprivada per a la creació i 
el creixement de l’economia social i coope-
rativa (ARACOOP), o una taula rodona sobre 
el capital risc d’impacte, casos d’èxit de fi-
nançament d’empreses que treballen per 
construir un món millor, organitzada en col-
laboració amb l’ACCID. Cal destacar, a més, 
que hem impulsat la signatura d’un conveni 
del Col·legi d’Economistes amb l’Ajuntament 
de Barcelona per a la realització de cursos 
d’Economia Personal per a col·lectius desa-
favorits, el qual s’ha concretat ja en la realit-
zació de 10 cursos. 

La crisi sanitària de la Covid-19 ha tras-
balsat la societat i l’economia. Quin 
paper tindrà l’economia social en aquest 
context d’incertesa?
Les empreses d’economia social tenen i 
tindran un paper molt important en la situa-
ció econòmica que estem vivint. És evident 
que aquest futur dependrà de factors com 
ara el sector en el qual desenvolupin la seva 
activitat econòmica, la situació econòmica i 
financera abans de la pandèmia, la seva 
situació en el mercat, etc.

Les diferències amb l’economia mercantil 
tradicional són la seva facilitat per adaptar-se 
a les circumstàncies, la resistència que ja 
han demostrat a la destrucció dels llocs de 
treball, la participació en el capital i en els 
resultats dels cooperativistes, així com la 
motivació dels joves per aquest tipus d’or-
ganitzacions i els valors que transmeten. Tot 
això dona a les empreses d’economia soci-
al d’una gran resiliència.

Des de la Comissió volem estar al costat del 
sector de l’economia social i oferir-nos com 
a plataforma per ajudar i donar suport a les 
organitzacions i empreses d’economia so-
cial en aquesta nova situació. n

Les empreses d’economia 
social tenen i tindran un 
paper molt important en 
la situació econòmica que 

estem vivint 

CLARA BASSOLS 
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Premsa i Comunicació 
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Economistes BAN

 EconomistesBAN, la Xarxa de Bu-
siness Angels del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, té com a 
missió impulsar la voluntat del CEC 

de contribuir activament a la promoció efectiva 
de l’activitat econòmica, facilitant la canalització 
d’inversió dels projectes que es presenten als 
Fòrums d’Inversió que organitza. La nostra 
xarxa forma part d’AEBAN (Associació Espa-
nyola de Business Angels) i està acreditada 
com a xarxa de Business Angels i proveïdor de 
Finançament Alternatiu d’Acció.

El seu principal objectiu és crear un espai em-
presarial i d’emprenedoria que permeti als 
empresaris i emprenedors presentar els seus 
projectes, validar-los i buscar recursos per al 
seu desenvolupament. 

La Xarxa de Business Angels del CEC està 
oberta a tot tipus d’inversors, col·legiats i no 
col·legiats, individus i/o empreses, i és trans-
versal, ja que els projectes seleccionats poden 
ser de qualsevol sector. A més a més, també 
compta amb el Club d’Inversors d’Economis-
tesBAN, que té per objectiu crear un entorn 
empresarial per detectar oportunitats de nego-
ci i per fomentar, compartir i coinvertir en nous 
projectes empresarials. 

EconomistesBAN ha estudiat i atès fins avui 
1.308 projectes i han assistit 3.073 persones 
als fòrums d’inversió. La nostra Xarxa de 
Business Angels compta amb més de 290 
inversors.

Actualment, EconomistesBAN ja ha realitzat 
39 edicions del Fòrum d’Inversió, l’últim d’ells 
en format on-line, per adaptar-se al nou es-
cenari arran de la Covid-19. A través dels 
fòrums ha facilitat una inversió de 2,2 milions 
d’euros a projectes d’emprenedors, amb una 
taxa de supervivència dels projectes molt 
superior a la mitjana del mercat. Tenint en 
compte el tancament del 2019, la facturació 
agregada dels projectes invertits per Econo-
mistesBAN és superior a 24,4 milions d’euros, 
i la seva contribució a la creació d’ocupació 

EconomistesBAN, la xarxa  
de Business Angels del CEC
POL FONT FÀBREGAS 
President d’EconomistesBAN i CEO 
d’Addenda Capital, AV S.A. 
economistesban@coleconomistes.cat
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supera els 325 llocs de treball directes i els 
2.528 indirectes.

Aquesta capacitat i experiència és la que tots 
els col·legiats i despatxos tenen al seu abast. 
EconomistesBAN destaca com un nou servei 
modern, innovador i disruptiu per als Col·legiats, 
posant a disposició de tot el col·lectiu d’eco-
nomistes i despatxos professionals les capa-
citats de la xarxa perquè hi puguin canalitzar 
les iniciatives emprenedores o inversores que 
els arriben, de manera que no es desaprofiti 
cap iniciativa amb possibilitats d’èxit.

EconomistesBAN és un molt bon aliat dels 
professionals de l’economia, ja que una de les 
seves finalitats és col·laborar amb els col·legiats 
i despatxos per tal que aquests puguin oferir 
un servei d’alt valor afegit als seus clients. La 
xarxa, sens dubte, els serà de gran utilitat per 
poder donar resposta a demandes de clients 
amb diferents casuístiques:
n Aquells clients que s’hagin iniciat o vulguin 

esdevenir inversors en l’àmbit de l’emprene-
doria. Tenen la garantia que, dirigint-los cap 
a la xarxa, els seus clients hi trobaran l’as-
sessorament i, si els cal, la formació neces-
sària. Cada cop hi ha més persones que, 
per tal de diversificar les seves carteres d’in-
versió, estan fent ús de la molt interessant 
inversió en empreses de recent creació, però 
no sempre disposen de l’experiència o pre-
paració suficients. Els col·legiats, a través de 
la xarxa, els podran oferir.

n Per altra banda, els col·legiats i despatxos 
sovint tenen de clients empreses que per 
diversos motius els resulta difícil innovar. Atès 
que a la xarxa d’EconomistesBAN s’hi pre-
senten projectes de tot tipus de sectors i que 
incorporen elevats nivells d’innovació, els 
col·legiats i despatxos tenen, així, l’oportu-
nitat d’obrir la porta a la innovació als seus 
clients empreses a través de la inversió en 
els citats projectes. 

n Per últim, molts col·legiats son receptors de 
projectes d’emprenedoria. Dirigint-los cap a 
la xarxa, s’estarà facilitant suport al projecte, 
validació d’aquest i possibilitats de finança-

ment, maximitzant les possibilitats d’èxit i, en 
conseqüència, la consolidació d’un futur 
client per al seu despatx.

En definitiva, la millor manera de conèixer les 
possibilitats i el potencial que, per als membres 
col·legiats i per als despatxos, té la xarxa és no 
perdre’s l’oportunitat d’assistir al proper Fòrum 
d’Inversió i veure els projectes seleccionats.

EconomistesBAN organitza Fòrums d’Inversió 
bimensuals d’assistència gratuïta, on es pre-
senten 7 projectes d’emprenedors davant pos-
sibles inversors. També fem reunions mensuals 
del Club d’Inversors d’EconomistesBAN on es 
presenten els millors projectes, fem seguiment 
dels ja invertits i fem formació a inversors, per 
tal de coinvertir de manera més eficient.

A causa de la Covid-19, el proper Fòrum d’In-
versió del dijous 1 d’octubre es farà on-line, 
com ja va succeir amb el del passat 4 de juny. 
Això en facilita l’accessibilitat i l’assistència vir-
tual des d’arreu, amb l’únic requisit de regis-
trar-se en rebre la convocatòria per tal de poder 
disposar de l’accés a la sessió virtual.

Davant la situació econòmica actual, des del 
CEC donem més suport que mai, tal com ho 
vam fer durant la crisi de 2008, a emprenedors 
i projectes d’emprenedoria, posant-los en con-
tacte amb inversors per tal de contribuir al 
desenvolupament de l’activitat econòmica. 

Així mateix, volem generar coneixement, ri-
quesa, col·laborar en la creació de llocs de 
treball i fer créixer de manera sostenible l’eco-
nomia real, apostant i donant suport a la in-
novació i la creativitat. Per tal d’assolir aques-
tes fites, desitgem comptar amb la col-
laboració i la implicació dels col·legiats i dels 
despatxos professionals.

Qualsevol interessat a formar part de la Xar-
xa de Business Angels del CEC o del Club 
d’Inversors d’EconomistesBAN, o qualsevol 
despatx professional que vulgui col·laborar 
amb la xarxa per tal de vehiculitzar-hi inversors 
i/o emprenedors a través d’EconomistesBAN, 
només ha de contactar-nos a través de l’e-
mail economistesban@coleconomistes.cat. 
Esperem poder-vos veure en el proper Fòrum 
d’Inversió. n




