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La Jornada dels Economistes compleix 25 
anys. És per això que aquestes noces de 
plata la fan una Jornada diferent. 

Des de l’any 1996, el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya organitza anualment la Jornada 
dels Economistes, que en el decurs dels anys 
ha esdevingut l’acte més important del Col·legi 
i ha tingut un gran ressò entre els mitjans de 
comunicació i la societat en general.

És un acte obert a la societat que se celebra 
a cadascuna de les seus del Col·legi a Bar-
celona, Girona, Lleida i Tarragona, on es 

JORNADA DELS ECONOMISTES 2020

Joves i futur: 
formació, 
ocupació 
i emancipació

debaten, de manera pluridisciplinària, les 
principals problemàtiques de caire econòmic, 
i esdevé un aparador per mostrar a la soci-
etat qui som i què fem els economistes, així 
com allò que tenim en comú: l’economia i 
l’empresa.

Aquesta vint-i-cinquena Jornada serà dife-
rent, no només per la celebració del 25è 
aniversari, sinó perquè ens veiem envoltats 
d’una crisi sanitària, sense causa imputable 
a l’economia, però que, a la vegada, hi té 
unes importants conseqüències econòmi-
ques. El més del miler d’assistents que, 

tradicionalment, acudien a la trobada, 
enguany es transformarà en una Jornada 
on el contacte físic no existirà; però, com diu 
el nostre degà, mantindrem la distància físi-
ca, però no la distància social.

Aquest any volem que la Jornada ens apro-
pi més que mai; ens veurem telemàticament 
però estarem tots, ben junts, al costat del 
lema d’enguany: “Joves i futur: formació, 
ocupació i emancipació”.

Els protagonistes d’aquesta Jornada són els 
joves, estudiants i treballadors; ciutadans 

Codirector: 
JAUME MENÉNDEZ 
Economista i vocal de 
la Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes 
de Catalunya

Codirectora: 
ESTER OLIVERAS 
Economista i vocal de 
la Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes 
de Catalunya

Codirector: 
TONI BARTOLÍ 
Economista i president 
de la Comissió de 
Joves Economistes del 
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Joves i futur: 
formació, 
ocupació 
i emancipació

només amb 32 anys, va accedir al càrrec de 
CEO d’una de les caves més importants de 
Catalunya, la quarta productora de cava del 
món i líder de vendes a Benelux, que és el 
principal mercat d’exportació de l’empresa. 
El seu lideratge i la seva trajectòria han de 
servir d’inspiració a les properes generacions 
de joves economistes i fer-nos apropar a la 
igualtat efectiva entre dones i homes en el 
treball, garantint la igualtat retributiva i fent 
efectius els plans d’igualtat.

És sabut que dins el marc de la nostra soci-
etat hem procurat, generació rere generació, 
fer un salt qualitatiu respecte a la generació 
anterior. Els nostres pares van fer un esforç 
per procurar viure millor que els nostres 
avis, igual que els nostres avis van fer-ho 
amb els seus pares. Però, malauradament, 
això no sempre és així.

L’actual generació de joves es troba en un 
complicat punt d’inflexió a l’hora de decidir 
què estudiar, a què dedicar-se professio-
nalment i que això li permeti emancipar-se.

La situació d’emergència sanitària actual, 
així com les crisis econòmiques, el paper 
de la tecnologia com a eina de treball però 
també com a rival, així com la dificultat d’ac-
cedir a l’habitatge situen els joves en un 
context diferent d’aquell que esperàvem.

Des d’aquesta Jornada dels Economistes 
volem facilitar el punt de vista de persones 
joves, i no tan joves, des de diverses pers-
pectives de l’economia enfocada al futur.

És per a nosaltres un repte i una satisfacció 
codirigir una Jornada tan significada i difícil 
com aquesta. Hi hem posat, i hi posarem, 
tot el que calgui perquè sigui un èxit. L’as-
sistència dels joves és fonamental, ja que 
la Jornada està pensada per a ells, i és per 
això que enguany canviem el tradicional 
divendres, on molts de nosaltres havíem de 
fer mans i mànigues per poder-hi assistir, 
per un dissabte de tardor.

I, per acabar, recordem que poesia significa 
fer. Però fer què? Fer que les coses que veiem 
i sentim es converteixen en paraules. I quines 
són aquestes coses? Aquestes coses les va 
definir esplèndidament Miquel Martí Pol en el 
seu poema “I sobretot no oblidis”:
I, sobretot, no oblidis que el teu temps
és aquest temps que t’ha tocat de viure:
no un altre, i no en desertis,
orgullós o covard, quan et sentis cridat
a prendre part, com tothom, en la lluita,
car el teu lloc només tu pots omplir-lo.

Gasol Magriñá, Anton. Degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Amat Salas, Oriol. Vicedegà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
Bartoli, Toni. President de la 
Comissió de Joves Economistes del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
codirector de la Jornada dels 
Economistes 2020 
López Casasnovas, Guillem. 
Col·legiat de Mèrit del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, director 
de la Revista Econòmica de Catalunya 
i catedràtic d’Economia de la UPF
Menéndez Cabrera, Pepe. 
Llicenciat en Periodisme. Professor i 
assessor internacional d’educació
Menéndez Fernández, Jaume. 
Vocal de la Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
codirector de la Jornada dels 
Economistes 2020 
Oliveras Sobrevias, Ester. Vocal de 
la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i 
coodirectora de la Jornada dels 
Economistes 2020
Poveda Martínez, María Carmen. 
Economista. Directora d’Anàlisi 
Econòmica de la Cambra de Comerç 
de Barcelona i professora associada 
al departament d’Economia Aplicada 
de la UAB
Rovira Riera, Carme. Pedagoga i 
màster en Administració i Gestió de 
Recursos Humans per la URLL i en 
aplicacions multimèdia per la UOC. 
Responsable d’innovació educativa a 
SQAI (Servei de Qualitat, 
Aprenentatge i Innovació) al 
Tecnocampus Mataró
Trilla Bellart, Carme. Experta en 
polítiques públiques d’habitatge i 
presidenta de la Fundació Hàbitat3 i 
de l’Observatori Metropolità de 
l’Habitatge de Barcelona 
Tristany Claret, Joan. Economista i 
director general d’AMEC

CONSELL ASSESSOR 
DE LA JORNADA DELS 
ECONOMISTES 2020

Així doncs, economistes, joves i menys 
joves, i tots aquells que ens vulgueu acom-
panyar, preneu part d’aquesta Jornada, ja 
que el vostre lloc només el podeu omplir 
vosaltres. n

que tenen la clau de la prosperitat i el dina-
misme de la Catalunya, l’Espanya i l’Europa 
del futur. El seu talent, les seves habilitats i 
la seva creativitat són essencials per garan-
tir el creixement i la competitivitat. Ells són 
una generació plena d’idees i de dificultats, 
de talent i de reptes. Aquesta Jornada els 
vol donar la paraula perquè diguin què pen-
sen, què volen, què els preocupa i què els 
il·lusiona, i, a la vegada, es proposa reflexi-
onar sobre el seu futur, donant un especial 
protagonisme al necessari paper de la dona 
en aquest futur.

La sessió d’obertura comptarà, com és 
habitual, amb representació institucional de 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona i el 
Consejo General de Economistas.

En l’edició d’enguany, la conferència inau-
gural comptarà amb la presència de dos 
ponents que ens enfocaran la problemàtica 
dels joves i el seu futur des de dues pers-
pectives totalment diferents: el Next Gene-
ration EU i la praxi d’una dona, jove i execu-
tiva d’èxit. 

La inversió dels fons Next Generation EU 
marcarà la capacitat competitiva de Catalu-
nya durant les properes dècades i, en con-
seqüència, també establirà les bases eco-
nòmiques en les quals la joventut haurà de 
viure i treballar, mitjançant la Recovery and 
Resilience Task Force (RECOVER). L’Instru-
ment de Recuperació i Resiliència consisteix 
en un suport financer a gran escala tant per 
a inversions públiques com per a reformes, 
per un import de 750.000 milions d’euros.

Quatre són els grans objectius de la Unió 
Europea: l’estabilitat econòmica (evitar el 
pitjor de la crisi), la justícia social (protegir els 
treballadors i les persones més vulnerables), 
la sostenibilitat mediambiental (accelerar la 
transformació verda) i l’increment de la com-
petitivitat (per poder accelerar la recuperació, 
crear ocupació, afavorir la inversió i poten-
ciar el mercat únic).

La UE, però, es reserva el control que els 
diners es destinin als projectes detallats prè-
viament i que han d’anar destinats a sectors 
afectats per la crisi, amb la finalitat d’aturar 
el cop i salvar empreses, i, sobretot, fer-les 
viables en el futur, i també facilitar la vida als 
ciutadans.

La dona jove i executiva d’èxit ens permetrà 
conèixer una executiva amb una carrera 
brillant en el sector bancari i financer i que, 
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PRIMER TORN 
DE SESSIONS
Horari: d’11.00 a 12.15 hores

Sessió 1

Present i futur  
de l’activitat  
d’auditoria

Introductora: 
IRENE LEDO  
Economista i sòcia d’Izuzquiza, Ledo i  
Oriols Auditors SLP, i membre de la Comis-
sió d’Auditors de Comptes de Catalunya 
(secció del Registre Auditors de Comptes 
de Catalunya)

L’auditoria de comptes s’enfronta a un gran 
repte: l’atracció de talent a una professió que 
necessita una nova imatge que la faci atrac-
tiva entre els joves per poder gestionar amb 
èxit els canvis que s’estan produint en la pro-
fessió lligats a un necessari canvi generacio-
nal que ha d’entendre com serà el futur imme-
diat del sector de l’auditoria de comptes.

Les continuades crisis dels últims anys no 
ajuden tampoc a facilitar aquest canvi, i el 
context actual ve marcat per un nivell d’exi-
gència més elevat que va més enllà de la 
revisió dels balanços i del compte de resultats 
obligats per uns clients que reclamen una 
informació molt més àmplia i integrada que 
ajudi l’empresa en la presa de decisions.

Els ponents convidats en la sessió són: 
l Emilio Álvarez, economista, soci d’audi-
toria de Crowe Spain i responsable de l’àrea 
de Desenvolupament de Negoci, membre de 
la Junta de Govern del CEC, president de la 
Comissió d’Auditors de Comptes | REA Cata-
lunya i president de la Comisión de Auditoría 
del Sector Público del REA del CGE.
l Santiago Duran, president de l’ICAC. 
l Com a president-ponent hem convidat a 
participar Carlos Puig de Travy, economis-
ta auditor i president del REA.

Els ODS que es tractaran en aquesta 
sessió són: ODS 4, Educació de qualitat; 
ODS 8, Treball decent i creixement econò-
mic, i ODS 9, Indústria, innovació i infraes-
tructura.

Sessió 2

Economia circular:  
treball decent i  
creixement  
econòmic

Introductora: 
ANA GARCÍA MOLINA  
Economista. Finance Process Manage-
ment Global Química i presidenta de la 
Comissió d’Economia i Sostenibilitat del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya

A la sortida de la crisi, la transició verda i la 
transformació digital guanyen protagonisme, 
ens trobem davant de les oportunitats per 
a una economia circular post-COVID-19. És 
en aquest context que sembla oportú pre-
sentar una sessió sobre aquest tema, ja que 
l’economia circular serà el fonament per a 
noves inversions socialment responsables 
(ESG) per a les empreses i oportunitats pro-
fessionals per als joves economistes.

El repte és preparar el mercat de treball per 
a la transició a una economia circular i bai-
xa en emissions, tant des de la perspecti-
va dels treballadors, adaptant les seves 
capacitats i habilitats a les noves demandes 
del mercat a través de les polítiques actives 
del mercat de treball, com des de la pers-
pectiva de les empreses i administracions 
públiques.

D’aquí al 2030 es preveu la creació d’1 a 3 
milions de nous llocs de treball en economia 
circular a Europa (WRAP, 2015), i, segons 
l’informe de la Unió Europea “Ocupació i 
desenvolupament social a Europa”, es pre-
veu que la transició cap a una economia 
baixa en carboni i més respectuosa amb el 
medi ambient produeixi 1,2 milions de llocs 
de treball per al 2030 als països d’Europa, 
i fins a 2 milions per al 2050.

Els objectius d’Espanya Circular 2030 
preveuen:
l Reduir en un 30% el consum nacional de 
materials en relació amb el PIB, prenent 
com a any de referència el 2010.
l Disminuir la generació de residus un 15% 
respecte dels generats el 2010. 
l Reduir la generació residus d’aliments en 
tota la cadena alimentària: 50% de reduc-
ció per càpita a les llars i en el consum 
minorista, i un 20% en les cadenes de pro-
ducció i subministrament a partir de l’any 
2020, contribuint, així, als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS).
l Incrementar la reutilització i preparació 
per a la reutilització fins a arribar al 10% 
dels residus municipals generats. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jiec.12732
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jiec.12732
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trial i oportunitats per als joves, les oportu-
nitats i el lideratge dins de l’economia 
circular, així com la innovació i estratègia 
per als joves. Hi participaran:
l Mar Isla, economista i directora de la 
càtedra d’Economia Circular Fundació Tec-
nocampus Mataró-Maresme i membre de 
la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, que 
serà la moderadora de l’acte.
l Laura Vallve, tècnica de QHSE de Pro-
vital, jove que està treballant al grup i estu-
diant aspectes mediambientals i coneix de 
prop aspectes de sostenibilitat, simbiosi 
industrial i economia circular.
l David de los Santos, director de QHSE 
de Provital com a més estratègic i altres 

aspectes que estem treballant en aquesta 
línia: Provital Cocoon: start-up, universitats, 
nous projectes amb conceptes d’economia 
circular, etc. 
l Jordi Oliver, CEO d’Inedit.
l Francesc Valencia, responsable de medi 
ambient de Damm.

Els ODS que es tractaran en aquesta 
sessió són: ODS 6, Aigua neta i saneja-
ment; ODS 7, Energia neta i assequible; 
ODS 8, Treball digne i creixement econòmic; 
ODS 9, Indústria, innovació i infraestructu-
ra; ODS 11, Ciutats i comunitats sostenibles; 
ODS 12, Consum i producció responsable; 
ODS 13, Acció climàtica; ODS, 14, Vida 
submarina, i ODS 15, Vida terrestre.

l Millorar un 10% l’eficiència en l’ús de l’aigua. 
l Reduir l’emissió de gasos d’efecte d’hi-
vernacle per sota dels 10 milions de tones 
de CO2 equivalent. 

La digitalització accelerada exerceix un 
paper fonamental com a facilitador de l’eco-
nomia circular, en ajudar les empreses a 
tancar circuits, aplicar processos més efi-
cients, reduir al mínim les deixalles, pro-
moure una vida més llarga per als produc-
tes i reduir els seus costos de transacció.

La sessió “Economia circular: treball decent 
i creixement econòmic”, amb un format de 
debat, permetrà conversar amb tres empre-
ses, Best Practices, sobre la simbiosi indus-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827118305432
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827118305432
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Sessió 3

Tributació de les 
noves modalitats de 
treball i de generar 
ingressos (youtubers, 
instagramers i bloguers)

Introductor-ponent:
ARNAU FARRÉ  
Economista, soci del departament de Dret 
Tributari d’ETL Global ADD i membre de la 
Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

La idea és tractar tres blocs temàtics: 
1) Ingressos procedents de xarxes socials: 
youtubers, instagramers, bloguers, etc.
2) Altres fonts d’ingressos i criptomonedes.
3) La deslocalització del treball.

Per parlar d’aquest tema hem convidat:
l Emilio Pérez Pombo, economista.
l Àlex Segarra, economista i assessor 
fiscal associal al despatx Roca Junyent 

Els ODS de què parlarem en aquesta 
sessió són: ODS 4, educació de qualitat; 
ODS 8, treball decent i creixent econòmic, 
i ODS 9, indústria, innovació i infraestruc-
tura.

Sessió 4

“Formació  
transformadora:  
innovació i tecnologia”

Introductor: 
JAVIER ASENJO  
Economista, professor universitari (IQS, 
UOC) i vicepresident de la Comissió de 

Docents i Investigadors del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

En el marc del context actual ple d’incerte-
ses, dificultats i alhora nous reptes, la for-
mació ocupa un lloc rellevant per a les 
propostes de solució, en especial per poten-
ciar les persones joves que constitueixen 
el present i el futur de la nostra societat. 
S’abordarà el debat des del món universi-
tari, des de la formació professional i l’em-
prenedoria educativa. Es compartiran expe-
riències innovadores quant a metodologies 
i ús de la tecnologia per facilitar aprenen-
tatges significatius que afavoreixin l’ocupa-
ció i l’emancipació de l’alumnat. Es vol 
aportar valor al debat de l’educació trans-
formadora en un món extremadament incert.

S’han convidat els següents ponents: 
l Manel Rajadell Carreras, professor de 
l’Àrea d’Empresa i Emprenedoria en graus 
i màsters a l’Escola d’Enginyeria de Terras-
sa (UPC).
l Paz Gómez Jorge, coordinadora del 
Programa Xarxa Activa FP (Departament 
d’Ensenyament) i professora a l’INS  
Provençana (l’Hospitalet).
l Ferran Restrepo Arrufat, cap d’Estudis 
de FP i professor de l’Àrea d’Administració 
i Finances de l’INS Palau Ausit (Ripollet).
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Els ODS que es tractaran en aquesta 
sessió són: ODS 4, Educació de qualitat; 
ODS 8, Treball digne i creixement econòmic, 
i ODS 9, Indústria, innovació i infraestructura.

Sessió 5

Joves i talent:  
cultura empresarial 
i emprenedoria

Introductor: 
JORDI GALCERÁN  
Economista, Managing Partner d’Auren 
Internationalization Services i Business 
Growth & Technology Advisor, i mentor 
del Mobile World Capital

Exposarem com està canviant, i com es pot 
accelerar, aquest canvi cultural d’emprene-
doria que ens porta cap a uns joves més 

emprenedors i amb coneixement i capacitat 
per crear empreses o per ser intraprenedors 
en les seves empreses. Una visió del talent, 
la cultura empresarial i l’emprenedoria des 
del punt de vista dels joves. 

Com que l’economia del coneixement neces-
sita incorporar talent jove per innovar i cre-
ar noves empreses utilitzant a vegades la 
destrucció creativa d’organitzacions i pro-
cessos antics, les innovacions dels empre-
nedors són la força que hi ha darrere d’un 
creixement econòmic sostingut a llarg ter-
mini, tot i que en la floració d’aquestes inno-
vacions es pugui destruir i intercanviar el 
valor de companyies ben establertes.

En aquesta sessió hi participaran:
l Bru Recolons, president i fundador de 
la Welcome Talent Society i CEO a Empren 
E2 SL, i organitzador de la Nit del Talent i 
els Premis Talent 2020.
l Gerard Garcia Esteve, analista d’Estra-
tègia i Operacions a CoverWallet. 
l Maribel Berges, enginyera química per 
l’Institut Químic Sarrià i emprenedora en 
biotecnologia.

En aquesta sessió parlarem dels 
següents ODS: ODS 4, Educació de qua-
litat; ODS 8, Treball digne i creixement eco-

nòmic, i ODS 9, Indústria, innovació i infra-
estructura.

Sessió 6

Catalunya:  
mercat de treball  
i formació

 
Introductor:
JOSEP REYNER  
Economista i analista per compte propi 
de l’economia catalana. Autor de 
l’informe “EUROMEDI” (Fundació Vincle)

¿Estan preparats el sistema educatiu i el 
mercat de treball a Catalunya per assumir 
els reptes de present (ineficiències actuals 
del mercat de treball: excés de temporalitat, 
manca de determinats perfils al mercat, for-
mació...) i els de futur (revolució digital, auto-
matització, envelliment demogràfic, soste-
nibilitat, lluita contra el canvi climàtic...)? 

Això dona peu a respondre diverses pre-
guntes, com ara les següents:
l Situació i futur del model productiu i 
mercat de treball. El món està canviant i, 
a més, som fruit d’una història que ha con-
figurat el nostre mercat de treball tal com 
és avui amb unes característiques compar-
tides i altres diferencials amb Espanya i els 
països del seu entorn. Quines són les trans-
formacions (1) necessàries i (2) previsibles 
del model productiu? Quins reptes plante-
ja en termes de mercat de treball?
l Tot i que la finalitat d’un sistema edu-
catiu no és només formar força de treball, 
sí que com a economistes preocupats pel 
benestar “material” dels ciutadans i cons-
cients que només en una societat que pot 
proporcionar prosperitat aquest benestar 
és possible, ens hem de preguntar si el 
sistema educatiu català està preparat. Què 
li falta? Com s’ha d’adaptar? Quines serien 
les claus de l’èxit? 
l Política. Accions que han de dur a terme 
les autoritats catalanes en el marc de les 
seves competències i exigències que han 
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de plantejar en el marc de la interlocució 
Madrid-Barcelona. Què pot fer i què ha de 
fer? Què no pot fer i què ha de reclamar?

Hem convidat a participar els ponents: 
l José Garcia Montalvo, professor 
d’Econòmiques de la UPF i Research Pro-
fessor a la Barcelona Graduate School of 
Economics (BarcelonaGSE) i a l’IVIE.
l César Molins, director general del Grup 
AMES.
l Marta Massagué, responsable de Ser-
veis d’Atenció i Suport als joves de l’Àrea 
d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocu-
pació de la Generalitat de Catalunya. 

En aquesta sessió de la Jornada dels 
Economistes tractarem els següents 
ODS: ODS 4, Educació de qualitat; ODS 
5, Igualtat de gènere; ODS 8, Treball digne 
i creixement econòmic; ODS 9, Indústria, 
innovació i infraestructures, i ODS 10, 
Reducció de les desigualtats.

Sessió 7

La corresponsabilitat:  
el valor a potenciar  
per assolir una  
igualtat efectiva

Introductora: 
MARIA TORRA  
Economista, CEO de Dracma, SL 
corredoria d’assegurances i membre de la 
Junta de la Federació Empresarial del Gran 

Penedès, i membre de la Comissió 
d’Economia de la Igualtat i Diversitat del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya

Un dels motius de la desigualtat entre homes 
i dones és el repartiment desigual de les 
tasques de cura relacionades amb la crian-
ça dels fills i filles, i l’atenció a familiars depen-
dents. Per aquest motiu, les dones joves 
comencen a patir un tracte diferencial en el 
mercat laboral un cop arriba la maternitat. 
La corresponsabilitat de dones i homes 
davant d’aquestes tasques afavoreix un 
repartiment més equitatiu i permet aprofitar 
per igual les oportunitats professionals. A 
la sessió es presentaran dades sobre la 
situació actual en aquest aspecte i es pre-
sentaran bones pràctiques empresarials 
que permeten una corresponsabilitat real i 
una millor retenció del talent. 

Els ponents que es proposen seran:
l Libertad González, professora de la UPF 
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i especialitzada en recerca sobre els usos del 
temps. Ha elaborat un estudi que demostra 
que les dones han suportat una major càr-
rega de feina durant la pandèmia de la COVID.
l Joana Amat, de Finques Amat Amat i 
presidenta de l’Associació Copersona, un 
exemple d’empresa amb un lideratge feme-
ní fort, i presidenta de l’Associació Coper-
sona, que treballa per un canvi de valors 
socials.
l Ramon Pes, consultor especialitzat en el 
compromís i el desenvolupament de perso-
nes i d’organitzacions. Coordinador del Grup 
Direcció per Compromís, format per directius 
i directives que creuen en la importància del 
compromís compartit (persones/organització).

Els ODS que tractarem en aquesta ses-
sió seran: ODS 4, Educació de qualitat; ODS 
5, Igualtat de gènere; ODS 8, Treball digne i 
creixement econòmic; ODS 9, Indústria, inno-
vació i infraestructures, i ODS 10, Reducció 
de les desigualtats.

SEGON TORN  
DE SESSIONS
Horari: de 13.15 a 14.30 hores

Sessió 1

L’administrador  
en matèria de 
reestructuració  
com a futur de la 
professió (en relació 
amb la Directiva del 
2019)

Introductora: 
LAURA PEDREÑO  
Economista, auditora i advocada. Sòcia 
de la firma Pedreño Abogados y 
Economistas, SL i membre de la 
Comissió Mercantil, Concursal i Experts 
Judicials del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya

La Directiva Europea 2019/1023 preveu el 
nomenament d’un “administrador en matè-
ria de reestructuració” per part d’un òrgan 
administratiu o judicial per tal d’assistir a un 
deutor en situació de risc d’insolvència en 
l’elaboració i negociació d’un pla de rees-
tructuració, per a la supervisió de la seva 
activitat i, si s’escau, per prendre el control 
dels seus actius i negocis. És per això que 
la propera implantació a Espanya de la 
directiva obre per als economistes un nou 
camp d’actuació professional, lligat a la 
reestructuració d’empreses en crisi.

Hem convidat com a ponents:
l Raimon Casanellas, economista i audi-
tor. Soci director de la firma Insolnet, espe-
cialitzada en el tractament d’insolvències, 
reestructuracions i administració concursal, 
i vicepresident de la Comissió de Mercantil, 
Concursal i Experts Judicials del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
l Josep Maria Bastons, economista i 
enginyer industrial a ACIN Insolvency Vency 

Practitioners, SRLP. Membre de la comissió 
de Mercantil, Concursal i Experts Judicials 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

En aquesta sessió els ODS que es trac-
taran són: ODS 4, Educació de qualitat; ODS 
8, Treball decent i creixement econòmic, i 
ODS 9, Indústria, innovació i infraestructura.

Sessió 2

Informació 
financera. Impacte 
de les noves NIIF, la 
reforma comptable, 
i la COVID-19. Better 
communication in 
financial report 

Introductor: 
MARTÍ GARCÍA PONS  
President de la Comissió de Comptabilitat 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
Vicepresident del consell directiu del 
Registre d’Experts Comptables de Catalu-
nya i membre del Consell Directiu del REC

La comptabilitat es troba en un moment de 
transició. Des del 2018 estan en vigor la 
NIIF 9 Instruments financers i la NIIF 15 
Ingressos procedent de contractes amb 
clients, i des del 2019 la NIIF 16 sobre arren-
daments. I ja podem analitzar l’impacte real 
en els estats comptables de les empreses, 
que alguns han anomenat “la segona revo-
lució comptable”.

A escala local, estem esperant que s’apro-
vi definitivament la reforma del Pla General 
de Comptabilitat, per alinear la normativa 
espanyola amb les noves normes interna-
cionals. Quan estem escrivint aquesta nota, 
continuem a l’espera de l’aprovació defini-
tiva d’un projecte publicat el 2 d’octubre 
del 2018, tot i que la consulta pública es 
va iniciar el març del 2017.

Ara bé, previsiblement, el nou Pla General 
de Comptabilitat veurà la llum en un moment 

http://copersona.org/
http://copersona.org/
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de col·lapse econòmic i sanitari provocat 
per la COVID-19, on malauradament moltes 
empreses sucumbiran a l’acumulació de 
pèrdues o l’asfixia financera. Una vertade-
ra prova de foc, un test estrès de la norma-
tiva comptable (PGC i RICAC sobre empre-
sa en funcionament) que garanteixi una 
informació financera rellevant i fiable.

Un darrer punt per exposar és el projecte 
de l’IASB de millora dels Primary Financial 
Statements, amb especial atenció al comp-
te de resultats.

De tot això en volem parlar amb:
l Gemma Soligó, economista.
l Horacio Molina, director del Departa-
ment d’Economia Financera i Comptabilitat 
de la Universidad Loyola. 

En aquesta sessió tractarem els 
següents ODS: ODS 4, Educació de qua-
litat; ODS 8, Treball decent i creixement 
econòmic, i ODS 9, Indústria, innovació i 
infraestructura.

Sessió 3

La creació  
d’ocupació en  
l’economia social  
i solidària en els  
darrers anys

Introductora: 
MAITE SOLER  
Economista i coordinadora de la Comis-
sió per una Economia Social del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya

La sessió vol plantejar i analitzar la creació 
d’ocupació en l’economia social i solidària 
en els darrers anys, on els joves han estat 
molt compromesos.

Considerem que el sector de l’economia 
social, les cooperatives, les societats laborals 
i les entitats sense afany de lucre han estat 
considerades pels joves, en moltes ocasions, 

com un sector refugi davant la incertesa. 
Volem conèixer els motius que mouen 
aquests joves a organitzar les seves empre-
ses en l’àmbit de l’economia social, les difi-
cultats, els resultats i també les perspectives 
de futur per als seus projectes.

Farà l’anàlisi de la situació:
l Ramón Bastida Vialcanet, economista 
i professor de l’àrea de Comptabilitat i Finan-
ces a la Barcelona School of Management 
i professor de la Facultat d’Economia i Empre-
sa de la Universitat Pompeu Fabra.
A continuació participaran dues cooperatives 
que presentaran les seves experiències:
l arqbag, Cooperativa d’Arquitectura, 
cooperativa de treball associat que aposta 
per un model empresarial basat en valors 
com la gestió democràtica i col·lectiva. Tre-
ballen per construir ciutats més amables 
per a les persones i ho fan des de quatre 
eixos estratègics: la construcció sostenible, 
l’eficiència energètica i salut, la participació 
ciutadana, i l’economia social i solidària. I 
ho fan des del Centre de Recerca i Trans-
ferència de Tecnologia de l’Escola d’Arqui-
tectura del Vallès (ETSAV-UPC). La comu-
nitat universitària és una oportunitat per 
explorar i teixir noves sinergies i interrelaci-
ons entre els agents del territori. Formen 
part de la Xarxa d’Economia Social (XES). 
La presentació la farà Adrià Vilajoana, el 
seu soci fundador i treballador d’arqbag 
SCCL, llicenciat en Arquitectura Superior 
per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectu-

ra del Vallès (ETSAV). Secretari de la Coo-
perativa i responsable de la Comissió d’Eco-
nomia. 
l La Pera Comunicació SCCL és una 
cooperativa de treball creada l’any 2018 per 
tres dones sòcies. Es dediquen a la comu-
nicació i donen servei des de diversos pris-
mes de la disciplina: des del disseny i la 
creació web fins a la generació de continguts, 
audiovisuals, fotografia, plans de comunica-
ció i estratègies, campanyes, gestió de xar-
xes socials, etc. La Pera és un projecte que 
neix amb la vocació principal d’autoocupa-
ció i d’assegurar un lloc de feina estable amb 
condicions de treball dignes a les sòcies. 
Forma part de Coòpolis, l’Ateneu Coopera-
tiu de Barcelona. També forma part de l’Im-
puls Cooperatiu de Sants i de la XES.

La presentació de La Pera la farà Alba Arnau 
i Terrones, llicenciada en Periodisme (EHU-
UPV), màster en Gestió de la Comunicació 
Política i Electoral (UAB) i postgraduada 
d’Estudis d’Economia Social de la XES-UPF. 
A La Pera s’encarrega principalment dels 
plans de comunicació i assessorament, la 
creació i redacció de continguts, i la gestió 
de les xarxes socials.

En aquesta sessió els ODS que es trac-
taran són: ODS 4, Educació de qualitat; 
ODS 10, Reducció de les desigualtats; ODS 
3, Salut i benestar; ODS 11, Ciutat i comu-
nitats sostenibles, i ODS 16, Pau, justícia i 
institucions sòlides.

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes
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Sessió 4

“Emprenedors: 
joves amb projectes 
propis”

Introductor: 
PERE SEGARRA  
Economista, docent, consultor i president 
de la Comissió d’Emprenedoria i Creació 
d’Empresa del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya 

Podem dir que actualment ens trobem 
davant d’un canvi de paradigma: formar els 
joves per treballar en projectes ocupacionals 
existents (empreses, institucions, etc.) o per 
crear el propi projecte ocupacional en el 
qual aquest jove esdevingui emprenedor i 

desenvolupi la seva capacitat innovadora 
per donar resposta a noves necessitats i 
canvis en els hàbits de vida.

Fins no fa gaire, les escoles i universitats han 
focalitzat la seva labor en la formació i prepa-
ració de persones per ser inserides amb èxit 
al mercat laboral. Fins i tot els estudiants 
valoraven la idoneïtat dels centres educatius 
en funció del seu grau d’eficàcia per trobar 
una sortida digna al món laboral.

Però, en l’última dècada, el moviment dis-
ruptiu que afecta qualsevol mercat, consu-
midor, empresa, etc. ha demostrat la impos-
sibilitat de créixer i evolucionar seguint una 
projecció continuista. Un canvi de model 
d’inserció adverteix que les empreses pro-
gramin la seva activitat per “projectes” i que 
cada projecte té una vida limitada en el 
temps. I, per tant, l’activitat de les persones 
també vindrà determinada en el temps pels 
terminis dels projectes en els quals treballi.

El treball indefinit ha entrat en una crisi sen-
se retorn i, en canvi, el mercat de l’exper-
tesa obre noves i excel·lents oportunitats 
per a aquells que siguin capaços d’oferir 
un valor específic i limitat a les necessitats 
temporals de cada projecte. Es preveu un 

bon futur per a aquelles persones capaces 
de participar en diversos projectes, ja sigui 
simultàniament o successivament.

La figura del freelance serà cada dia més 
apreciada si pot donar una resposta de 
valor ajustada a les necessitats d’un mercat 
en canvi permanent.

La creació creixent de noves start-ups, en 
gran part constituïdes per persones joves, 
demostra com, en aquest col·lectiu, ja hi 
ha una percepció d’aquesta necessitat de 
canvi i de descoberta de noves oportunitats. 
Veiem com la percepció del risc que els 
joves poden tenir a l’hora de llançar un nou 
projecte va variant en relació amb situacions 
més tradicionals, i com apareix un ecosis-
tema de suport al teixit emprenedor que 
ofereix gran part dels recursos necessaris 
per assegurar l’èxit.

Catalunya ha esdevingut un nucli molt atrac-
tiu per a la creació, el desenvolupament i 
la transacció de noves empreses, gestio-
nades per emprenedors amb voluntat de 
crear el seu propi projecte. Malgrat la difi-
cultat temporal que ha afectat tothom en 
aquest 2020, s’obren moltes expectatives, 
i molt bones, en un escenari post-COVID. 
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Però cal seguir reforçant l’ecosistema de 
suport, i especialment cal orientar l’educació 
dels joves emprenedors vers la perspectiva 
del canvi de paradigma: formar-se per crear 
i desenvolupar projectes propis i no tan sols 
per incorporar-se al mercat laboral.

Cal que l’educació per al desenvolupament 
de l’esperit emprenedor sigui considerada 
per les institucions d’ensenyament des de 
l’inici del procés formatiu i que es perfecci-
oni al llarg dels anys. 

Com s’observa en els països amb més cul-
tura emprenedora, cal que les universitats 
tinguin també el seu objectiu de formar 
persones que acabin els seus estudis amb 
un projecte concret per endegar.

Aquesta sessió de treball té per objectiu conèi-
xer els punts de vista de tres persones amb 
experiències rellevants en aquest tema i deba-
tre amb ells els aspectes clau que el país 
necessita per oferir als nostres joves una 
plataforma eficaç per sentir-se emprenedors 
i desenvolupar els seus projectes amb èxit: 
l Inés Bertran, directora executiva de la 
Fundación Junior Achievement a Catalunya.
l Jaume Valls, catedràtic d’Organització 
d’Empreses de la Universitat de Barcelona, 
director de la càtedra d’Emprenedoria de la 
Universitat de Barcelona i director del Barce-
lona Institut d’Emprenedoria (BIE).
l Stephanie Marko, Fundadora, directora 
(executiva) i mare a Stikets.

En aquesta sessió els ODS que es trac-
taran són: ODS 4, Educació de qualitat; 
ODS 8, Treball digne i creixement econòmic, 
i ODS 9, Indústria innovació i infraestructures.

Sessió 5

El talent jove a  
l’Administració 
pública

Introductor: 
ROGER ROMAGOSA 
Economista. Tècnic superior a la Direcció 
General d’Anàlisi Econòmica de la 
Generalitat de Catalunya 

Els objectius de la sessió són:
l Conèixer les peculiaritats en els procedi-
ments d’entrada i promoció a l’Administració 
pública i les característiques bàsiques de la 
funció pública, així com les implicacions en 
l’atracció de talent per part de l’Administració 
i en la facilitat dels i les joves per accedir-hi.

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
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l Analitzar si aquestes característiques són 
adequades per atraure talent jove i per al 
funcionament òptim d’una administració 
moderna i eficient. 

l Analitzar els canvis previstos i debatre els 
que pot incorporar l’Administració en matèria 
de funció pública per tal de millorar la seva 
capacitat d’atracció, retenció i gestió del talent.

Per analitzar aquestes temàtiques s’espe-
ra comptar amb les ponències de:
l Carles Ramió, catedràtic de Ciència 
Política i de l’Administració de la UPF.
l Ester Manzano, directora general d’Ad-
ministració Digital de la Generalitat de 
Catalunya 

La pretensió és que els dos ponents divi-
deixin la seva intervenció en dues parts: una 
més d’anàlisi de la realitat actual (des d’un 
punt de vista més pràctic a càrrec d’Ester 
Manzano i més teòric per part de Carles 
Ramió) per tal de tractar el tema dels reptes 
i canvis que es preveuen o es poden incor-
porar per millorar la situació actual. Per 
l’experiència dels ponents, és probable que 
el focus es faci en l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, però que es puguin 
extrapolar les idees a altres administracions 
amb un funcionament similar.

En aquesta sessió els ODS que es trac-
taran són: ODS 4, Educació de qualitat; 
ODS 8, Treball digne i creixement econòmic; 
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ODS 9, Indústria innovació i infraestructures, 
i ODS 11, Ciutats i comunitats sostenibles.

Sessió 6

Habitatge  
i emancipació  
dels joves 

Introductor: 
MIQUEL MORELL  
Economista, soci de PROMO Assessors 
Consultors, SA i vicepresident de la 
Comissió d’Economia Territorial i Urbana 
del CEC

Aquest any, el lema de la Jornada porta per 
títol “Joves i futur: formació ocupació i eman-
cipació”, i un dels pilars fonamentals per 
garantir l’emancipació dels joves és la seva 
capacitat d’accés a l’habitatge, directament 
vinculada al mercat de treball dels joves, i 
que condiciona la seva possibilitat de desen-

volupar projectes de vida independents i 
emancipadors amb garanties d’estabilitat.

Des de la Comissió d’Economia Territorial i 
Urbana volem posar èmfasi en el mercat de 
l’habitatge i, en concret, focalitzar en les 
futures generacions de casa nostra. En 
aquest sentit, la sessió debatrà tant des del 
punt de vista de la demanda (anàlisi i estat 
de la qüestió del perfil socioeconòmic dels 
joves) com des del punt de vista de l’oferta 
(promoció d’habitatge de protecció oficial de 
lloguer), i té com a objectiu posar de manifest 
els potencials punts d’encontre i reptes a 
assolir per garantir el seu punt d’equilibri.

Per abordar la temàtica hem convidat:
l Elena Ruiz, presidenta del Consejo de 
la Juventud de España (pendent de con-
firmació). El Consejo de la Juventud de 
España edita periòdicament l’Observato-
rio de Emancipación, publicació que ofe-
reix un seguiment periòdic i exhaustiu 
d’alguns elements objectivables relacionats 
amb l’ocupació i l’habitatge que defineixen 
les condicions de vida i els processos de 
transició cap a la vida adulta de la pobla-
ció jove. En presentar una perspectiva 
quantitativa i descriptiva, l’Observatorio 
de Emancipación del Consejo de la Juven-
tud de España ofereix el perfil sociodemo-
gràfic i les opcions d’accedir al mercat 
laboral i al mercat de l’habitatge de les 
persones joves a Espanya.

l Pel que fa a l’oferta d’habitatge assequi-
ble hem convidat Ramon Ruiz, conseller 
delegat de Visoren, empresa privada que 
té per objectiu oferir a la ciutadania habi-
tatges a preus assequibles a través de la 
construcció, promoció i gestió d’habitatges 
de protecció oficial en règim de lloguer. Des 
de l’any 2002 l’empresa ha generat un parc 
de 3.000 habitatges de protecció, focalitzat 
en el mercat de lloguer protegit i també en 
el lloguer d’habitatges a residències univer-
sitàries.
l I el director de l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya, Sr. Jaume Fornt.

En aquesta sessió els ODS que es trac-
taran són: ODS 1, Fi de la pobresa; ODS 
8, Treball digne i creixement econòmic; ODS 
9, Indústria, innovació o infraestructures, i 
ODS 10, Reducció de les desigualtats.

Sessió 7

Equilibris  
intergeneracionals  
del benestar

Introductora/moderadora: 
JUDIT VALL 
Economista, professora d’Economia a la 
Universitat de Barcelona i Investigadora al 
CRES-UPF

La sessió farà referència als diversos equi-
libris i desequilibris que es desenvolupen 
entre diferents generacions i com això afec-
ta el benestar de la població. 

Hem convidat a participar els següents 
ponents: 
l Pau Miret, investigador del Centre d’Es-
tudis Demogràfics.
l Aitor Lacuesta, responsable de la Divi-
sió d’Anàlisi Estructural del Banc d’Espanya.
l Hèctor Pifarré, director de recerca al 
Centre de Recerca en Economia i Salut de 
la Universitat Pompeu Fabra.

En aquesta sessió els ODS que es trac-
taran són: ODS 3, Salut i benestar, i ODS 
10, Reducció de les desigualtats. n
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Present i futur dels 
joves economistes 
Data: 5 de novembre de 2020
Hora: de 19.00 a 20.30 h
Lloc: Casa Joan Miret (Rambla Nova, 36, 
Tarragona)

Introductor: 
MIQUEL ÀNGEL FÚSTER 
Economista i president de la seu  
del CEC a Tarragona

La Jornada d’enguany estarà totalment 
condicionada per l’evolució de la pandèmia 
del coronavirus, i qualsevol intent, a data 
d’avui, de precisar què es podrà fer, és, 
com a mínim, arriscat. Podríem dir que és 
massa atrevit, fins i tot...

A començaments d’any teníem uns projec-
tes molt engrescadors sobre aquesta Jor-
nada, justament perquè ha de versar sobre 
el futur dels nostres joves, des de diferents 
òptiques: l’accés a un habitatge, l’emanci-
pació, les oportunitats laborals (per compte 
aliè o propi), la formació contínua, les diver-
ses formes d’encarar els reptes financers 
del futur (tant pel que fa a préstecs com a 
estalvi i inversió durant les progressives eta-
pes de la vida), els avenços tecnològics, la 
demografia, les variables macroeconòmiques 
que condicionaran el seu futur, etc.

La nostra intenció és reflexionar sobre 
aquests temes que afecten el conjunt de la 
joventut, focalitzant-los de manera especial 
en el nostre col·lectiu de joves economistes.

Per això, ateses les actuals circumstàncies 
de la COVID-19, hem estructurat la jornada 
dels economistes en una breu introducció 
a càrrec del president territorial de Tarrago-
na i en només dues intervencions, de simi-
lar durada (uns 30 minuts), que tractaran 

Seu de Tarragona

diversos aspectes sobre les variables que 
impactaran en el futur dels nostres joves. 
Una d’elles tractarà el tema des d’una ves-
sant més acadèmica per part d’un profes-
sor de la FEE de la URV i l’altra ens expo-
sarà un cas concret d’èxit d’un jove 
emprenedor. Els ponents previstos, sense 
poder confirmar encara amb total seguretat 
la seva participació, són Xavier Ponce, de 
la FEE de la URV, que ens parlarà sobre els 
reptes dels joves en el futur, i un emprene-
dor i jove empresari. 

Hem pensat fer un format presencial, si és 
possible, amb un grup reduït d’assistents, 
complint les normes de seguretat sobre la 
COVID-19 que estiguin vigents en el moment 
de fer la Jornada. Per descomptat que tam-
bé es farà per streaming amb la intenció de 
poder arribar a tots els interessats. 

Tarragona

Certament la situació actual no convida a 
l’optimisme, pensant a organitzar una ses-
sió presencial, però creiem que la Jornada 
és un dels esdeveniments més rellevants 
del Col·legi, i per això hem d’intentar tirar-
la endavant físicament, encara que sigui 
en un format reduït. L’opció de fer-la 100% 
de manera virtual sempre estarà a l’abast, 
si així es requereix per part de les autoritats 
sanitàries.

Com cada any, també es farà esment, 
encara que sigui de manera telemàtica, de 
les habituals distincions als nostres mem-
bres (col·legiats amb 25 o 50 anys de col-
legiació i companys que passen a jubilats), 
així com al millor expedient acadèmic de 
la FEE de la URV, a més del premi a la 
trajectòria professional a una destacada 
personalitat del territori. n

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes a les seus territorials
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Data: 26 de novembre de 2020
Hora: de 18.00 a 21.00 h
Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de Girona

Introductora: 
LAURA CASANOVAS SANMARTÍN 
Economista i advocada assessora fiscal 
a Casanovas Assessors Fiscals, SLP, i 
vocal de la Seu de Girona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

 
Tots som coneixedors de la precarietat la-
boral que estan patint avui dia els joves ar-
reu del món, amb feines temporals i males 

Professionals joves  
per a joves professions

Seu de Girona

condicions econòmiques. Si a aquest fet hi 
afegim que el nostre país és un dels que en-
capçalen el rànquing de desocupació jove 
de la Unió Europea, llavors no ens cal ser 
gaire llestos per preveure que el futur dels 
nostres joves és realment desolador: un 
33% de taxa d’atur, retard en l’emancipació 
i la maternitat, retard en l’entrada al món la-
boral, contractes temporals curts… I tot ple-
gat comporta un gran risc de pobresa.

Per tal de revertir aquest ànim pertorbador, 
la XXII Jornada dels Economistes de Giro-
na la dedicarem totalment als joves i al seu 
futur professional amb el títol Professionals 
joves per a joves professions.

Amb un format àgil i dinàmic, la jornada 
d’enguany consistirà en una conferència 
inicial seguida de tres experiències vitals. 
Pretén ser un espai de debat en què, per 
una banda, podrem saber la situació real 
de l’ocupació entre els joves de les nostres 
comarques, les seves millors sortides pro-
fessionals i com aconseguir-les, i, per altra 
banda, veurem els camins que han seguit 

Girona

alguns joves gironins que no s’han confor-
mat amb la situació econòmica que els 
tocaria viure i que l’han volgut capgirar, 
reinventant o creant les seves pròpies car-
reres professionals.

Una persona especialista en atur juvenil, un 
emprenedor social, una influencer, un 
emprenedor empresarial, un investigador 
universitari, una creadora d’una start-up, 
un artesà… Aquests són alguns dels pos-
sibles perfils de ponents que participaran 
en les diverses sessions convocades i que 
poden fer la seva presentació.

En definitiva, una jornada que no et pots 
perdre per tenir una visió optimista del futur 
professional dels nostres joves.

La jornada tindrà lloc el proper 26 de novem-
bre a les 18 hores a les instal·lacions de la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de la Universitat de Girona, tot i que 
a causa de la situació sanitària actual es 
transmetrà íntegrament en streaming per 
poder-la seguir des de qualsevol lloc.n
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Visions de futur.  
Com reeixir en 
l’ecosistema digital
Data: 12 de novembre de 2020 
Hora: de 19.00 a 21:00 h
Lloc: Auditori del Centre de Cultures  
i Cooperació Transfronterera de la  
UdL- Campus de Cap Pont  
(Jaume II, 67. Lleida)

Coordinadors: 
XAVIER TICÓ CAMÍ  
JOAN PICANYOL TARRÉS 
Economistes

 
 
Per participar en aquesta sessió hem con-
vidat Francesc Sapena i Soler, CEO i 
president del Consell d’Administració de 
Lleida.net (Lleidanetworks Serveis Telematics, 
SA), Rosa Franch i Vallverdú, cofundado-
ra i directora de m+f=! (MF marketing 
catalysts, SL), i Tania Carrobé i Ruestes, 
responsable de màrqueting i directora de 
projectes digitals a Xtrategics, consultoria 
de transformació digital.

Tots nosaltres formem part de famílies, d’em-
preses, de territoris, i tots convivim amb 
l’impacte de la pandèmia de la COVID-19. 
Molts ens preguntem: podrem sortir reforçats 
des del punt de vista personal, d’empresa i 
de territori? Dependrà de la suma de molts 
factors!

Els efectes de la pandèmia posen de mani-
fest moltes mancances, però també acce-
leren processos i comportaments. En un 
context d’elevada incertesa, es generen 
reptes i, al mateix temps, oportunitats, i això 
comporta la necessitat de reflexionar, d’obrir 
la ment, de repensar-nos i, sobretot, d’ac-
tuar... potser replegar-se, potser expansio-

Seu de Lleida

nar-se, canviar de rumb o accelerar els 
canvis que ja teníem pensats abans.

Digitalització, innovació i sostenibilitat són 
tres de les paraules clau que es repeteixen 
contínuament. Saber plantejar, endegar i 
assolir amb èxit projectes innovadors reque-
reix habilitats pluridisciplinàries, des de la 
gestió empresarial fins a la psicologia, la 
neurociència, el màrqueting i la comunicació, 
entre altres.

La Jornada dels economistes a Lleida 2020 
ens atansa a tres bons observadors de la 
realitat que ens envolta, amb estreta vincu-
lació a Lleida i amb experiència en alguns 
dels àmbits citats. 

Des de perspectives i edats diferents, hem 
demanat als ponents que ens exposin els 
projectes que estan afrontant actualment. 
Les seves recomanacions i la seva visió de 
futur ens seran útils per poder reeixir en 
l’assoliment dels reptes individuals i col-

lectius i així poder donar una resposta posi-
tiva i optimista a la pregunta que hem plan-
tejat al principi. 

La visió dels ponents es complementarà amb 
les de l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i 
la del degà de la Facultat de Dret, Economia 
i Turisme de la UdL, Eduard Cristóbal, que 
han acceptat amablement participar en la 
inauguració de la Jornada.

La Jornada té previst desenvolupar-se en 
format presencial a la ciutat de Lleida, amb 
inscripció gratuïta prèvia, imprescindible per 
respectar l’aforament. No obstant això, si les 
recomanacions de les autoritats sanitàries 
en la setmana prèvia al 12 de novembre (data 
de la Jornada) així ho aconsellessin, també 
estarà prevista en format online en directe. 

En tots dos casos, les intervencions es faran 
en directe i admetran la participació en el 
debat-col·loqui dels inscrits a la Jornada. Hi 
esteu tots convidats! n

Lleida

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes a les seus territorials
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La Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes 
de Catalunya va acordar 

establir les següents bases per 
a l’edició d’aquest any dels Pre-
mis de Reconeixement a l’Eco-
nomista d’Empresa, Despatx 
Professional i Millor Currículum 
Universitari.

Bases del Premi de 
Reconeixement a 
l’Economista d’Empresa
Primera: l’acte de reconeixe-
ment tindrà lloc en una cerimònia 
online de lliurament dels Premis 
dels Economistes 2020 que se 
celebrarà en el marc de les acti-
vitats de la Jornada dels Econo-
mistes el 3 de desembre de 2020 
de 19.00 h a 21.00 h.

Segona. Objecte: premi al col-
legiat/da gestor/a d’empresa tant 
pel conjunt de la seva trajectòria 
professional com pel fet que hagi 
destacat al llarg del curs 2019-20 
per algun motiu rellevant. Seran 
indicadors a tenir en compte les 
accions endegades que siguin 
considerades de relleu en l’àmbit 
de la gestió empresarial (projec-
tes realitzats, expansió internaci-
onal, redreçament empresarial, 
etcètera).

Premis de 
reconeixement 
del Col·legi 
d’Economistes de 
Catalunya 2020

Tercera. Candidats/tes: pot 
optar a aquest guardó qualsevol 
col·legiat/da que sigui gestor/a  
d’empresa. A més, qualsevol 
membre del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya pot propo-
sar al Jurat de manera no vin-
culant i, com a màxim, fins al 
30 d’octubre de 2020, un/a col-
legiat/da candidat/a en concret, 
mitjançant un escrit adreçat al 
secretari del Jurat i en què expo-
sarà breument els motius pels 
quals creu que el/la candidat/a 
proposat/da és mereixedor/a de 
l’esmentat guardó.

Quarta. Resolució: el guardó 
serà atorgat per un jurat que 
estarà integrat per represen-
tants del govern de la Generali-
tat de Catalunya, per represen-
tants de les patronals, per una 
representació dels/de les guar-
donats/des d’anteriors edicions 
i per membres de la Junta de 
Govern del Col·legi. El degà i el 
secretari de la Junta de Govern 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya actuaran com a pre-
sident i secretari del jurat, res-
pectivament. La resolució que 
adopti el Jurat ha d’especificar 
els elements distintius del/de la 
guardonat/da. 

Cinquena: el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya lliurarà un 
diploma acreditatiu al/a la guar-
donat/da i donarà a conèixer la 
resolució del jurat als diferents 
mitjans de comunicació i, especi-
alment, les persones col·legiades 
mitjançant els canals de comuni-
cació que el Col·legi té establerts. 

Bases del Premi de 
Reconeixement al  
Despatx Professional 
Primera: l’acte de reconeixe-
ment tindrà lloc en una cerimònia 
online de lliurament dels Premis 
dels Economistes 2020 que se 
celebrarà en el marc de les acti-
vitats de la Jornada dels Econo-
mistes el 3 de desembre de 2020 
de 19.00 h a 21.0h.

Segona. Objecte: premi al/a la 
col·legiat/da en exercici, al des-
patx o a una societat de pro-
fessionals vinculats al Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, 
tant pel conjunt de la seva tra-
jectòria professional com pel fet 
que hagi destacat al llarg del dar-
rer any per algun motiu o qual-
sevol concepte rellevants. Entre 
d’altres, seran criteris que tin-
drà en compte el jurat a l’hora 
de deliberar sobre el guardonat/

da: el compromís amb la pro-
fessió i amb el Col·legi; llibres, 
documents tècnics i articles en 
revistes especialitzades publi-
cats; aspectes innovadors tant 
en processos com en enfoca-
ment de l’activitat, i la docèn-
cia de les matèries pròpies de la 
seva activitat professional.

Tercera. Candidats/tes: po-
den optar a aquest guardó els/
les col·legiats/des en exercici de 
la professió, els despatxos d’eco-
nomistes i les societats de pro-
fessionals vinculats al Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 
Les Comissions i els Grups de 
Treball del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya podran propo-
sar al Jurat de manera no vincu-
lant un/a candidat/ta al premi de 
Reconeixement de la seva espe-
cialitat professional o sectorial, 
mitjançant un escrit adreçat al 
secretari del jurat i en què expo-
sarà breument els motius pels 
quals creu que el/la candidat/
ta proposat/da és mereixedor/a 
de l’esmentat guardó, fent men-
ció dels criteris establerts en la 
base segona.

També, i pel mateix procedi-
ment, qualsevol membre del Col-
legi d’Economistes de Catalunya 

P R E M I S
Jornada dels Economistes
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pot proposar al Jurat de manera 
no vinculant, i com a màxim fins 
al 30 d’octubre de 2020, un/una 
col·legiat/da en exercici, un des-
patx o una societat professional 
candidat/a en concret.

Quarta. Resolució: el guardó 
serà atorgat per un jurat integrat 
per un mínim de 5 i un màxim 
de 8 membres nomenats per la 
Junta de Govern entre els/les 
guardonats/des en anteriors edi-
cions i d’altres col·legiats/des en 
exercici professional, respectant 
que hi hagi sempre com a mínim 
un representant de les principals 
activitats professionals en exer-
cici lliure presents en el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. El 
jurat serà presidit pel degà del 
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, o aquell en qui delegui, i 
actuarà com a secretari/ària un 
membre designat pel mateix jurat. 
La resolució que adoptarà el jurat 
ha d’especificar els elements dis-
tintius del guardonat/da.

Cinquena: el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya lliurarà un 
diploma acreditatiu al/a la guar-
donat/da, i donarà a conèixer la 
resolució del jurat als diferents 
mitjans de comunicació i, espe-
cialment, als col·legiats/des, mit-
jançant els canals de comunica-
ció que el Col·legi té establerts.

Bases del Premi de 
Reconeixement al millor 
currículum
Primera: l’acte de reconeixe-
ment tindrà lloc en una cerimònia 
online de lliurament dels Premis 
dels Economistes 2020 que se 
celebrarà en el marc de les acti-
vitats de la Jornada dels Econo-
mistes el 3 de desembre de 2020 
de 19.00 h a 21.00 h.

Segona. Objecte: premi al/a la 
graduat/da amb millor currículum 
universitari del curs 2019-20, en 
alguns dels ensenyaments que 
s’imparteixen a les facultats de 
Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de Catalunya.

Tercera. Candidatures: cada 
Facultat de Ciències Econòmi-

Bases dels XXV  
Premis Joan Sardà 
Dexeus de la Revista 
Econòmica de 
Catalunya 2020
1 Es convoca la vint-i-cin-

quena edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus de la 
Revista Econòmica de Cata-
lunya corresponent a l’any 
2020.

2 Aquests premis s’atorga-
ran al llibre de més relle-

vància d’economia i empresa 
i també a la millor trajectòria 
personal en la difusió de l’eco-
nomia.

3 El llibre ha d’haver estat 
publicat entre el 15 de 

setembre del 2019 i el 15 de 
setembre de l’any 2020, i no 
ha d’haver concorregut en 
l’edició anterior d’aquest premi.

4El llibre haurà de tenir en 
compte la vinculació del 

seu autor/autora o del tema 
seleccionat amb Catalunya. 
Així mateix, es considerarà 
també la vinculació amb Cata-
lunya dels mitjans de difusió 
utilitzats o de la persona pre-
miada a la Millor Trajectòria en 
la difusió de l’Economia.

5 Els guanyadors/res dels 
Premis Joan Sardà Dexeus 

de la Revista Econòmica de 
Catalunya seran distingits/des 
amb un guardó. 

6Podrà proposar candida-
tures als Premis Joan 

Sardà Dexeus qualsevol per-
sona, empresa o institució.

7La presentació de candi-
datures es farà al Col·legi 

d’Economistes de Catalunya 
(plaça Gal·la Placídia, 32. 
08006 Barcelona), fent-hi 
constar el nom i el premi al qual 
opta.

8 El termini de presentació 
de candidatures finalitzarà 

el 30 d’octubre de 2020.

9 Els Premis Joan Sardà 
Dexeus seran atorgats per 

un jurat que estarà format pel 
degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, el director 
de la Revista Econòmica de 
Catalunya, els membres del 
seu Consell de Redacció, els 
degans de les diverses facul-
tats de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de Catalunya, i 
per les persones que designi 
la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 
El president del jurat serà el 
degà, i el secretari, el director 
de la Revista.
El lliurament dels guardons tin-
drà lloc en una cerimònia online 
que se celebrarà en el marc 
de les activitats de la Jornada 
dels Economistes el 3 de 
desembre de 2020 de 19.00 h 
a 21.00 h.

10 Els premis seran objecte 
d’especial difusió en els 

mitjans de comunicació i, en 
especial, en la Revista Econò-
mica de Catalunya. n

e c o n ò m i c a
R e v i s t a

D E  C A T A L U N Y A

ques i Empresarials de Catalu-
nya presentarà el seu/la seva 
millor candidat/a. El termini per-
què cada facultat presenti el seu 
candidat/ta serà el 30 d’octubre 
de 2020. En la presentació de les 
candidatures s’haurà d’adjuntar: 
una còpia de l’expedient acadè-
mic del/de la candidat/a; un cer-
tificat del seu expedient acadè-
mic, en què s’indiqui la nota mit-
jana ponderada segons el barem 
establert al Premi Nacional de 
Llicenciatura; un escrit explica-
tiu del degà/degana  indicant 
els principals motius qualitatius 
pels quals la facultat considera 
que el seu/la seva candidat/a és 
mereixedor/a del guardó, i, final-
ment, serà necessari un escrit 
del/de la mateix/a candidat/a en 
el qual indiqui les seves dades de 
contacte (correu electrònic i telè-
fon) i en el qual, de manera opta-
tiva, podrà fer constar altres qües-
tions d’interès relacionades amb 
els seus estudis que no figuren a 
l’expedient acadèmic (seminaris 
realitzats, treballs desenvolupats, 
coneixement d’idiomes, estades 
a l’estranger, etc.). 

Quarta. Resolució: atorgarà el 
guardó un jurat integrat pels/per 
les membres de la Comissió Exe-
cutiva del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. El degà i el secre-
tari de la Junta de Govern del Col-
legi d’Economistes de Catalunya 
actuaran com a president i secre-
tari del jurat, respectivament.

Cinquena: el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya atorgarà al/a 
la guardonat/da o guardonats/
des com a millor graduat/ada un 
diploma acreditatiu del reconei-
xement i li facilitarà la col·legiació 
gratuïta durant tres anys.

A més, el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya farà 
un reconeixement públic, 
mitjançant els canals habituals 
de comunicació, a tots/es els/
les candidats/tes presentats/
des per les diverses facultats 
d’Econòmiques i Empresarials, 
als/a les quals facilitarà la 
col·legiació gratuïta durant un 
període de tres anys. n

P R E M I S
Jornada dels Economistes
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I edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 1996
- Millor llibre d’economia general: El 
curso de la economía, de Lluís Barbé.
- Millor llibre d’economia de l’empre-
sa: L’estat de la formació a l’empresa 
a Catalunya, de F. Solé Parellada i J. 
Royo Llobet.
- Millor article d’Economia: “L’estat del 
benestar”, de Jordi Goula, publicat a 
La Vanguardia.

II edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 1997
- Millor llibre d’economia general: 
Caixes i Bancs a Catalunya. Caixes 
d’Estalvis Catalanes I, de Francesc 
Cabana.
- Millor llibre d’economia de l’empre-
sa: La organización en la era de la 
información: aprendizaje, innovación 
y cambio, de R. Andreu, J.E. Ricart 
i J. Valor.
- Millor article d’Economia: “El espejis-
mo de la reforma laboral”, d’Andreu 
Missé, publicat a El País.

III edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 1998
- Millor llibre d’Economia General: His-
tòria Econòmica de Catalunya. Segles 
xix-xx, de Jordi Maluquer de Motes.
- Millor llibre d’Economia de l’Em-
presa: Ètica i Empresa, de Josep M. 
Lozano.
- Millor article d’Economia: “Fábula de 
los monos y los plátanos”, de Josep 
M. Ureta, publicat a El Periódico de 
Catalunya.
- Premi a la millor trajectòria professio-
nal a Joaquim Perramón.

IV edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 1999
- Millor llibre d’economia: La Societat 
Catalana, editat per l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya.
- Premi a la millor trajectòria professio-
nal a Xavier Vidal Folch.

V edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2000
- Millor llibre d’Economia: El gobierno 
de la empresa, de Vicente Salas.
- Premi a la millor trajectòria professio-
nal a Josep Francesc Valls.

VI edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2001
- Millor llibre d’economia: La sanitat 
catalana. Finançament i despesa 
en el marc de les societats desen-
volupades, de Guillem López Ca-
sasnovas.
- Premi a la millor trajectòria professi-
onal a Josep Orihuel, d’Expansión.

VII edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2002
- Millor llibre d’economia: Ciudad y 
transporte. El binomio perfecto, de 
Carme Miralles-Guasch.
- Premi a la millor trajectòria professio-
nal a Jordi Castillo, editor de Dossier 
Econòmic.

VIII edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2003
- Millor llibre d’economia: Catalunya, 
un país industrial, de Miquel Barceló.
- Premi a la millor trajectòria professio-
nal a Joaquín Romero, d’El Periódico 
de Catalunya.

IX edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2004
- Millor llibre d’economia: Atlas de la 
industrialización de España, de Jordi 
Nadal (director).
- Premi a la millor trajectòria professi-
onal a Albert Closas, pel programa 
Valor Afegit de TV3.

X edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2005
- Millor llibre d’economia: La industria 
en España: las claves para competir 
en un mundo global, Centre d’Eco-
nomia Industrial, coordinat per Enric 
Genescà, Jordi Goula, Josep Oli-
ver, Vicente Salas i Josep M. Surís.
- Premi a la millor trajectòria professi-
onal a Juan María Hernández Puér-
tolas, redactor en cap d’opinió de La 
Vanguardia.

XI edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2006
- Millor llibre d’Economia: La industria 
bancaria en el marco de Basilea II, 
d’Anton Gasol i Economía y política 
de la privatización local, de Germà Bel.
- Premi a la millor trajectòria professi-
onal a Joan Armengol, del diari Avui.

XII edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2007
- Millor llibre d’economia: La innovació 
i l’R+D industrial a Catalunya, de Joa-
quim Solà, Xavier Sáez i Montserrat 
Termes (editat pel Departament de 
Treball i Indústria, Secretaria d’Indús-
tria, col·lecció “Papers d’Economia 
Industrial”, Barcelona 2006).
- Premi a la millor trajectòria professio-
nal a Joan Pons, editor de Medigrup 
Digital.

XIII edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2008
- Millor llibre d’economia: Economia 
Catalana: reptes de futur (BBVA i Ge-
neralitat de Catalunya 2007).

- Premi a la millor trajectòria professi-
onal a Agustí Sala, president de l’As-
sociació de Periodistes d’Informació 
Econòmica i periodista d’El Periódico 
de Catalunya.

XIV edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2009
- Millor llibre d’economia: Caixa de 
Sabadell. Finances i acció social, 
1859-2009, de Josep M. Benaul, 
Carles Sudrià i Antoni Garrido.
- Premi a la millor trajectòria profes-
sional a Ramon Aymerich, de La 
Vanguardia.

XV edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2010
- Millor llibre d’economia: The politi-
cal Economy of Inter-Regional Fiscal 
Flows, de Núria Bosch, Marta Es-
pasa i Albert Solé (ed.)
- Premi a la millor trajectòria profes-
sional a Alex Bosch, director del 
programa Economia i Empresa de 
Catalunya Ràdio.

XVI edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2011
- Millor llibre d’economia: La indústria 
catalana després de la crisi, dels au-
tors Albert Roca Parés, Joan Tor-
rent i Sellens, José García Queve-
do, Javier Coronado Saleh, Josep 
M. Martorell Rodon, Joan Batalla 
Bejerano, Rafael Boix Domènech, 
Daniel Albalate del Sol, Hèctor 
Sala Lorda i Mercedes Teruel Car-
rizosa.
- Premi a la millor trajectòria profes-
sional a Ramon Roca, director del 
setmanari L’Econòmic.

XVII edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2012
- Millor llibre d’economia: ex aequo a 
Un futur incert. Economia geopolítica 
i governança, de Francesc Raven-
tós Torras, i Els errors de les caixes, 
d’Antoni Serra Ramoneda.
- Premi a la millor trajectòria profes-
sional a Manuel Pérez, sotsdirector 
de La Vanguardia.

XVIII edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2013
- Millor llibre d’economia: Cinco en-
sayos sobre la crisis y sus consecu-
encias para el estado del bienestar, 
de Josep Maria Bricall.
- Premi a la millor trajectòria profes-
sional a Jordi Fortuny, periodista de 
TV3.

XIX edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2014

- Millor llibre d’economia: Los intere-
ses del futuro. Economía en un cam-
bio de época, de Joan Cals.
- Premi a la millor trajectòria professi-
onal a Claudi Pérez, periodista d’El 
País.
 
XX edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2015
- Millor llibre d’economia: ex aequo 
a Joan Sardà Dexeus. Un econo-
mista clave en la España del siglo 
xx, de Jacint Ros Hombravella, i 
Fantasía y realidad en el expolio de 
Barcelona Traction, de Josep Lluís 
Sureda.
- Premi a la millor trajectòria professio-
nal a Marga Moreno, periodista d’El 
Punt Avui.

XXI edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2016
- Millor llibre d’economia: ex aequo a El 
bienestar desigual, de Guillem López 
Casanovas, i De nuestros impuestos 
y su administración, obra col·lectiva 
coordinada per Josep Maria Duran 
i Alejandro Esteller.
- Premi a la millor trajectòria professi-
onal a Martí Savalls, director adjunt 
d’Expansión a Barcelona.

XXII edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2017
- Millor llibre d’economia: Análisis 
empíricos sobre la economía es-
pañola. Directors: Jaume Garcia, 
Anna Mata i Jose Manuel Gonzá-
lez Páramo.
- Premi a la millor trajectòria profes-
sional a Àlex Font, cap de la secció 
d’economia del diari Ara.

XXIII edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2018
- Millor llibre d’economia: Turbulències 
i tribulacions, d’Andreu Mas-Colell, 
Albert Carreras i Ivan Planas.
- Premi a la millor trajectòria professio-
nal a Pilar Abril, periodista de Televisió 
de Catalunya.

XIX edició dels Premis 
Joan Sardà Dexeus 2019
- Millor llibre d’economia: ex aequo a 
L’Economia Catalana al segle xxi. Ba-
lanç 2000-2017 i perspectives 2030, 
editat pels serveis d’estudis econò-
mics i infraestructures de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, i The Ox-
ford Handbook of productivity analy-
sis, editat per Emili Grifell-Tatjé, C.A. 
Knox Lovell i Robin C. SicKles.
- Premi a la millor trajectòria professio-
nal ex aequo a Victor Bottini i la revista 
Alternativas Económicas. n

Edicions anteriors dels Premis Joan Sardà Dexeus
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