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Aquest pot ser un dels canvis que ens porti la COVID si 
aprofitem els aprenentatges que estem vivint.

Cal tenir en compte que totes aquestes actuacions 
relacionades amb el Pla director s’han posat en marxa en 
plena pandèmia. No oblidem que la COVID-19 i l’ERTO que 
vam haver d’aplicar a l’inici de la pandèmia no ens ho han 
posat gens fàcil. Per això no podem deixar de reconèixer 
l’esforç i el talent de tot l’equip humà que treballa al Col·legi i 
de totes les persones col·legiades que dediquen el seu temps 
a tirar endavant les seves activitats. Un cop més, cal agrair 

l’immens esforç de totes les 
persones que ho estan fent possible. 
Sens dubte, això ha permès que 
l’impacte de la COVID hagi estat molt 
menor del que podria haver estat.

Un tema que és oportú destacar és 
la incidència creixent de les dones 
economistes. Com a mostra, tenim 
en aquest Informatiu les entrevistes 
amb Matilde Villarroya, Gemma 
Barbany, Ester Oliveras i Àngels Fitó; i 
també l’exposició Dones 

economistes, que es pot visitar a l’Institut d’Estudis Catalans, 
organitzada per la Societat Catalana d’Economia, amb la 
col·laboració del Col·legi.

Per acabar, volia expressar la profunda tristesa per la mort de 
diversos companys molt estimats al Col·legi, entre els quals 
podem esmentar Llorenç Gascón (que va ser degà de 1975 a 
1976), Josep Maria Gay de Liébana (molt actiu en diverses 
comissions, però especialment en la d’economia de l’esport i 
en les de comptabilitat i auditoria) i Pepe Vila Abelló (que 
durant molts anys va ser un puntal de la comissió d’Assessors 
Fiscals i, darrerament, de la de Sèniors). Els trobarem a faltar, 
però ens queda el rècord de la gran contribució que han fet al 
llarg de la seva vida entre nosaltres. n

L’actual Junta de Govern, que va iniciar el seu mandat ja fa més 
de tres anys, ha entrat a la seva recta final, un cop ja s’han 
convocat eleccions per tal que les persones col·legiades triïn 
nous lideratges. Per això és un bon moment per començar a fer 
balanç de la feina feta amb l’objectiu de complir la missió del 
Col·legi, que ha d’acompanyar les persones col·legiades en 
l’exercici de la seva professió, generar coneixement, influir en la 
societat i generar sentiment de pertinença.

Pel que fa al Pla director que la Junta es va proposar dur a 
terme, estem treballant per implementar 48 mesures. En 
l’anterior Informatiu vam recordar 32 mesures ja implantades 
aleshores i que es poden resumir en:

• Augment de la digitalització (nou web, incorporació de 
noves tecnologies...).
• Activitats de comunicació relacionades amb l’actualitat i 
les activitats de les comissions.
• Millora de la governança (codi ètic, reglament, 
comissions...).
• Millora dels serveis a les persones col·legiades (borsa de 
treball, avantatges col·legials...).
• Realització d’activitats conjuntes amb d’altres institucions.

En aquests darrers mesos, estem implantant 16 mesures més 
per tal de seguir millorant temes com:

• Els serveis a les persones col·legiades (en temes 
relacionats amb les dones economistes i joves, per 
exemple).
• La col·laboració amb d’altres institucions.
• La presència en el debat social en matèria econòmica.

Sobre aquest darrer punt, entre d’altres aspectes destacables, 
cal recordar que des del Col·legi s’ofereix als mitjans de 
comunicació valorar temes d’actualitat econòmica de la mà 
d’economistes. Això està permetent 
incrementar substancialment la 
presència als mitjans.

Un altre aspecte són els esforços fets 
en relació amb la comunicació amb 
les persones col·legiades a través 
dels mitjans digitals. En aquest sentit, 
podem recordar algunes dades 
d’interès sobre el nivell d’obertura dels 
enviaments. Així, el missatge amb els 
resultats de l’enquesta de situació 
econòmica té un percentatge 
d’obertura del 57% i l’agenda d’activitats del Col·legi, un 32%. 
Són percentatges força alts tenint en compte el que és habitual 
en aquest tipus de comunicacions.

També convé posar en valor les activitats on-line que s’han 
posat en marxa com a reacció a la situació creada per la 
COVID. En els darrers dotze mesos s’han dut a terme 65 
activitats (conferències, taules rodones...) que han comptat amb 
més de 4.000 assistents. Sobre aquestes activitats podem 
destacar que el 95% dels assistents han opinat que les 
sessions han complert les seves expectatives. És una línia 
d’activitat que molt probablement ha vingut per quedar-se. Ens 
ho fa pensar la dada de que el 80% dels assistents a aquestes 
activitats han manifestat que prefereixen el format on-line. 

Oriol Amat
Degà del Col·legi  
d’Economistes 
de Catalunya

En els darrers mesos hem 
implantat les 16 mesures 
restants del nostre Pla 

director, que se sumen a  
les 32 ja implementades  

amb anterioritat
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La Jornada dels Economistes inicia una nova 
etapa. L’any passat celebràvem els 25 anys; 
enguany comencem un cicle que ens ha de 
permetre somiar a fer-ne 25 més amb la 
mateixa il·lusió i, esperem, els mateixos 
encerts, que els primers 25.

La Jornada dels Economistes és la festa dels 
economistes, però també és la trobada amb 
les persones del nostre país interessades en 
l’economia i l’empresa; perquè el Col·legi 
està al servei dels professionals de l’econo-
mia i l’empresa.

Com sempre, serà un acte obert a la societat 
que es durà a terme en cadascuna de les 
seus del Col·legi a Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona, i serà un aparador per mostrar a 
la societat qui som i què fem els economistes.

L’any passat vam dir que era una Jornada 
especial per les circumstàncies que ens envol-
taven en plena crisi sanitària. Aquest any 
esperem que, malgrat l’existència de deter-

L’economia  
i la societat  
post-COVID

minades limitacions, veiem una nova llum 
que ens albiri l’esperança de la normalitat 
coneguda.

Aquest any s’han produït alguns canvis en 
l’estructura interna de la Jornada, modificant 
la figura del Consell Assessor, que era l’òrgan 
que ens ajudava a la determinació de les ses-
sions que es duien a terme. Enguany, la Jor-
nada s’ha estructurat mitjançant la constitució 
de dos comitès; en primer lloc, un Comitè 
tècnic, format per diferents responsables de 
les Comissions de Treball del Col·legi, que s’ha 
encarregat de valorar les propostes que aques-
tes ens han fet arribar, donant una major par-
ticipació a les Comissions i fomentant una 
major col·laboració entre elles. 

D’altra part, la creació d’un Comitè organit-
zador format per representants institucionals 
i acadèmics, que ha estat responsable de la 
determinació del perfil de la conferència inau-
gural i la configuració final de les sessions de 
treball a desenvolupar.

La composició d’ambdós comitès la podreu 
trobar a la pàgina web de la Jornada https://
jornadaeconomistes.cat/comites/. 

El lema d’aquesta Jornada dels Economistes 
2021 serà L’economia i la societat post-
COVID-19. En la Jornada s’estudiaran els 
efectes econòmics de la pandèmia i de qui-
na manera ens en podrem sortir; per això 
s’analitzarà, entre d’altres temes, cap on va 
l’economia catalana des dels punts de vista 
de la ciutat, el comerç, la cultura, el turisme 
i l’esport, i les seves tendències de sosteni-
bilitat en l’economia —social i solidària—, 
l’excel·lència científica i la competitivitat.

La sessió d’obertura comptarà, com és habi-
tual, amb la representació institucional del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Ajun-

tament de Barcelona, la Diputació de Barce-
lona i el Consejo General de Economistas.

En la conferència inaugural podrem gaudir 
del mestratge d’un prestigiós economista 
català, doctor en economia pel Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), especialista en 
comerç internacional i professor d’economia 
de la Universitat de Harvard, Pol Antràs.

Posteriorment, catorze sessions de treball 
desenvoluparan l’anàlisi dels temes triats pel 
Comitè organitzador, a càrrec de prestigiosos 
ponents especialistes en les diferents matèries. 
Podeu visualitzar-les en detall a https://jorna-
daeconomistes.cat/programa-barcelona/. 

La situació pandèmica no ens permet, enca-
ra, recuperar totalment el format presencial 
de la Jornada, on el contacte personal ha 
ajudat a crear més i millors relacions entre 
nosaltres; aquest 2021 desenvoluparem la 
Jornada en format híbrid, tot i que obrint les 
portes de les nostres seus al públic, en fun-
ció de l’aforament permès pel Procicat.

Tanmateix, presencialment o virtualment, el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya us obre 
les portes de casa nostra perquè tothom 
pugui entrar-hi i gaudir d’aquesta festa de 
l’economia i l’empresa. Us hi esperem! n

Director de la Jornada 
dels Economistes 2021 
JAUME MENÉNDEZ Economista i 
vocal de la Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya

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

En la Jornada 
s’estudiaran els efectes 

econòmics de la 
pandèmia i de  

quina manera ens  
en podrem sortir
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PRIMER TORN 
DE SESSIONS
Horari: d’11.15 a 12.30 hores

Sessió 1

On és i cap on  
va l’economia  
catalana?

Introductor: 
JORDI ANGUSTO ZAMBRANO  
Economista

En paral·lel a l’optimisme dels que rere la COVID 
veien una crisi econòmica amb forma de “b” 
baixa, amb una recuperació molt ràpida fins 
arribar allà on érem, altres aventuraven un 
canvi de paradigma que afectaria de manera 
important la mobilitat, la producció i el consum.

Pel que fa a la mobilitat, el teletreball imposat 
per la pandèmia havia vingut per quedar-se, 
i això havia de reduir el nombre de despla-
çaments per motius de feina. Quelcom que 
també afectaria el consum, amb més ope-
racions de compra i oci en xarxa, tot reforçant 
unes tendències que ja es donaven abans 
de la pandèmia.

Pel que fa a la producció, hom albirava un 
escurçament de les seves cadenes i una relo-
calització d’activitats, tant industrials, on la 
proximitat cotitzaria a l’alça, com de serveis, 
amb menys necessitat d’oficines centrals.

Alhora, ambdós fenòmens podrien suposar 
una deslocalització de l’habitatge de molts 
ciutadans, que no marxarien de la ciutat sinó 
que se l’endurien amb ells; en un procés on 
la ciutat esdevindria difusa i estesa, en con-
traposició amb la ciutat compacta d’abans. 
En el cas concret de Catalunya, una altra de 
les transformacions esperades era i és la del 
model turístic, que hauria d’incentivar la qua-
litat per sobre de la quantitat, o el que és 
quasi el mateix: ser capaç de recuperar els 
ingressos abans o sense haver de recuperar 
el nombre de turistes.

Sis trimestres després de l’inici de la pandèmia 
constitueixen un període de temps prou llarg 
com per albirar si el suposat canvi de paradig-
ma s’està donant o si el seu auguri era tan fals 
com la recuperació en “b” baixa. I esbrinar, per 
tant, on som i cap on sembla que anem.

I cap on anem en termes econòmics i, òbvi-
ament, en termes de sostenibilitat social i 
mediambiental. En aquest sentit, què podem 
dir respecte a la previsió alternativa d’una 
sortida amb forma de “k”, amb un increment 
encara més gran de les desigualtats? I, quant 
al medi ambient, l’actual escalada de preus 
de l’energia és causa o efecte de la neces-
sària transició energètica?

Ho analitzarem amb un departament d’anà-
lisi econòmica privat, el de Caixabank 
Resarch, i un de públic, el del Departament 
d’Economia de la Generalitat; respectivament 
representats per Oriol Carreras Baquer, 
doctor en Economia per la London School 
of Economics, i Marta Curto Grau, direc-
tora general d’Anàlisi i Prospectiva Econò-
mica. En representació de la Comissió d’Eco-
nomia Catalana, moderarà el debat Jordi 
Angusto Zambrano.

Sessió organitzada per la Comissió d’Eco-
nomia Catalana del CEC.

Sessió 2

Ciutat i comerç

Introductora: 
NÚRIA BELTRAN CENTELLES  
Economista i membre de la Comissió de 
Retail del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya

Al nostre país i a escala global, els sectors que 
més impacte han rebut arran de la pandèmia 
per COVID-19 han estat aquells que més depe-
nen de la vida i el pols de les ciutats: el retail 
(entès com la venda de productes i serveis 
destinats al consumidor final, que engloben el 
comerç minorista, la restauració i altres serveis) 
i el turisme, íntimament lligat a l’anterior. Les 
restriccions a la mobilitat han estat letals per a 
moltes empreses d’aquests sectors que con-

formen el cor de l’economia urbana, sobretot 
en grans ciutats com Barcelona.

Per altra part, la COVID-19 ha actuat com 
un accelerador de tendències ja incipients 
abans de la pandèmia en l’economia de les 
ciutats. Una d’elles ha estat l’increment 
exponencial de l’e-commerce derivat de les 
necessitats d’aprovisionament de la pobla-
ció en els escenaris de confinament. Es van 
disparar les vendes per internet, amb el 
consegüent impacte en la distribució urba-
na de mercaderies (DUM) i els problemes 
de sostenibilitat de la distribució de la dar-
rera milla i la logística inversa deguda a 
devolucions, així com pels embalatges 
suplementaris que acompanyen els produc-
tes de les compres on-line.

Les empreses de retail afronten un brutal 
esforç d’adaptació i innovació: en depèn el 
seu futur, i més quan les actuals previsions 
de les autoritats sanitàries internacionals 
situen el final de la pandèmia cap al 2023.
Tot i que la mobilitat de la població s’ha anat 
recuperant, els llargs mesos de restriccions 
han consolidat nous costums que incideixen 
en la recuperació del nivell de vendes que 
el retail tenia abans de la pandèmia: 
• Han augmentat el teletreball total o parci-
al, cosa que significa que qui consumia a 
prop de la feina ara ho fa a prop del seu lloc 
de residència, i en no desplaçar-se gasta 
menys (vestuari, menús del dia o transport). 
• Una part de la població ja s’ha acomodat 
a fer-se portar menjar preparat i moltes com-
pres a domicili.
• Esdeveniments socials i culturals, com 
jornades i conferències, que movien consum, 
s’estan mostrant molt més eficients on-line. 

Fets com aquests fan intuir que el consum 
de béns i serveis (i el turisme) no tornaran a 
ser com eren i, alhora, això fa més evident la 
necessitat de regular les externalitats que es 
deriven de l’e-commerce i la distribució urba-
na de mercaderies, així com la fiscalitat dels 
grans operadors on-line si volem apostar per 
la sostenibilitat econòmica, ambiental i social. 

Per parlar d’aquest tema hem convidat com 
a ponents Gabriel Jené Llabrés, econo-
mista i empresari, president de l’Associació 
Barcelona Oberta i membre de la Comissió 
de Retail del CEC, i Ignasi Ragàs Prat, 
economista i membre de la Comissió d’Eco-
nomia Territorial i Urbana del CEC.

Sessió organitzada per la Comissió de Retail 
i la Comissió d’Economia Territorial i Urbana 
del CEC.
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes

Sessió 3

Economistes  
assessors fiscals i 
l’AEAT: millores en 
la gestió i bones pràc-
tiques

Introductor: 
ARNAU FARRÉ ANDREU  
Economista i membre de la Comissió 
d’Assessors Fiscals del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya

La Comissió de Fiscal del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya ha invitat a celebrar 
Gonzalo García de Castro, director del 
departament de Gestió Tributària de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària, a una de 
les ponències de la Jornada dels Economis-
tes del Col·legi el proper 5 de novembre. 

García de Castro és llicenciat en Econòmi-
ques per la Universitat de Santiago de 
Compostel·la i en Dret per la Universitat 
Oberta de Catalunya, i actualment ocupa el 
càrrec de director del departament de Ges-
tió Tributària de l’AEAT. Encara que en 
aquests moments el càrrec que exerceix el 
desenvolupi des de Madrid, ha estat molts 
anys vinculat a Catalunya i a aquest Col·legi, 
del qual ha estat partícip en moltes jornades 
i sessions de treball. De l’any 2012 al 2018 
va ser el delegat especial de l’AEAT de Cata-
lunya, de manera que, des del col·legi, és 
un honor que pugui participar en aquesta 
Jornada, atesa la seva gran trajectòria pro-
fessional, molts anys de la qual han estat 
desenvolupats a Catalunya.

En la ponència que impartirà analitzarà la 
situació actual de les relacions entre els 
economistes dedicats a l’àmbit fiscal i l’ad-
ministració tributària estatal, i les importants 
modificacions que es van produir en un futur 
proper.

Una de les peticions fetes pel col·lectiu 
d’economistes-fiscalistes és la possibilitat 

de poder gaudir d’un tracte més directe i 
preferent en les seves relacions amb l’admi-
nistració tributària degut a la seva formació 
i el gran treball que realitzen en l’àmbit de la 
gestió tributària.

Per això l’Administració està treballant en 
un pla estratègic per facilitar a l’economista 
dedicat a l’àmbit de l’assessoria fiscal, entre 
d’altres, un servei de cita prèvia exclusiva, 
preferent i personalitzada amb l’administra-
ció, la qual cosa facilitarà la resolució de 
conflictes i la forma de relacionar-se amb 
l’administració.

L’administració tributària implantarà un pla 
estratègic amb una millora de l’entorn digi-
tal i dels serveis oferts als col·lectius impli-
cats, i això necessàriament haurà de redun-
dar en un millor control tributari i una 
reducció de la conflictivitat. Per això es 
potenciarà la relació cooperativa i es fomen-
tarà la implantació del codi de bones pràc-
tiques tributàries, que haurà de comportar 
necessàriament una millora en les relacions 
de l’administració amb el col·lectiu d’eco-
nomistes dedicats a l’àmbit fiscal.

Sessió 4

Joves: formació,  
feina i futur

 

Introductor: 
TONI BARTOLÍ SALA
Economista i president de la Comissió  
de Joves Economistes del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya

La situació actual es pot caracteritzar amb 
l’acrònim V.U.C.A (volàtil, incert, complex i 
ambigu). Entre d’altres fenòmens podem 
observar: digitalització, robotització, canvi 
climàtic, immigració forçosa, desigualtat, 
precarització, criptomonedes, notícies falses 
i, més recentment, pandèmia.

Això afecta tothom i a tot arreu. No obstant, 
la joventut se’n veu influïda de manera molt 
intensa, ja que és el col·lectiu que comença 

la seva trajectòria professional en aquest 
món de canvis accelerats. Quin futur els 
espera? Com serà el treball que desenvo-
luparan i la formació que necessitaran?

Albert Cañigueral Bagó, director general 
de Dades Obertes de la Generalitat de 
Catalunya, al llibre El treball ja no és el que 
era, resumeix la situació així: “La generació 
anterior tenia una feina per a tota la vida, 
en aquesta tenim 7 feines durant la carre-
ra professional i les noves generacions 
tindran 7 feines a la vegada”. 3 de cada 4 
joves té una feina temporal, i més de la 
meitat vol canviar de feina cercant més 
salari i flexibilitat. Una opció cada vegada 
més demanada és el treball per projectes 
i plataformes digitals (gig economy, en 
anglès). Es parla de la “tinderització” del 
mercat laboral. Es busca el talent freelance 
i es treballa en equips virtuals. L’inconve-
nient és la inestabilitat, l’estacionalitat i la 
pèrdua de drets. Com a contrapès, estan 
sorgint col·lectius organitzats per dignificar 
i equilibrar la situació.

Àngels Fitó Bertrán, economista, vicerecto-
ra de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC, 
des de la seva experiència a la UOC pot com-
partir reflexions sobre la teleformació i el tele-
treball, dos sistemes organitzatius preexistents 
però que la pandèmia ha reforçat i consolidat. 
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Tecnologies com el Blockchain permeten cer-
tificar de manera fiable formacions (reglades i 
no reglades) i experiències professionals. L’apre-
nentatge al llarg de la vida, els entorns perso-
nals d’aprenentatge, els microaprenentatges 
i els nanograus són només la punta de l’iceberg 
del nou paradigma.

Lidia Farré Olalla, docent i investigadora a 
la UB, pot aportar una visió des de la pers-
pectiva de gènere. La crisi de la COVID-19 i 
la quarantena han afectat molt el sector ser-
veis, i el tancament de les escoles ha aug-
mentat la càrrega de tasques domèstiques 
i cures a menors, que recauen principalment 
en les dones. Es recomana la implementació 
de mesures per a la reactivació econòmica 
de les famílies i, específicament, de les dones, 
en els programes de desescalada i recupe-
ració econòmica. De la mateixa manera, la 
formació, la feina i el futur de les dones joves 
és també un repte rellevant per afrontar amb 
les circumstàncies actuals.

També ens acompanyarà Lluc Pejó Climent, 
director de l’Escola de l’Aigua d’Agbar.

Aquesta sessió ha estat organitzada per la 
Comissió d’Economistes Docents i Investi-
gadors, Comissió de Joves Economistes i 
Comissió d’Economia de la Igualtat i Diver-
sitat del CEC.

Sessió 5

Excel·lència  
científica,  
transferència  
i competitivitat

Introductor: 
JULIÀ MANZANAS MONDEJAR  
Economista i president de la  
Comissió d’Economia del Coneixement i 
Innovació del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya

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

Al tercer congrés d’Economia i Empresa de 
Catalunya, dins de l’eix dedicat al sistema 
de ciència i innovació, realitat i potencial, 
es va concloure que el gran repte era trans-
formar el sistema de recerca i innovació 
català fonamentant-se a fer el sistema de 
recerca més competitiu a escala mundial, 
accelerar l’arribada dels resultats de la recer-
ca al mercat, millorar l’impacte econòmic i 
social de la innovació, utilitzar l’impuls 
emprenedor de l’ecosistema i aprofitar més 
la força de la marca Barcelona.

En aquesta sessió ens centrarem a debatre 
un punt clau del sistema, la transferència 
tecnològica. Catalunya excel·leix en els ràn-
quings científics i de recerca, hem construït 
unes xarxes de centres de recerca i centres 
tecnològics de primer nivell, que juguen cada 
dia en la lliga dels millors centres a escala 
mundial; tot i així, la transferència cap al mer-
cat a través de les empreses instal·lades a 
Catalunya és percebuda com a deficient. 
Sabem que el grau d’innovació i transferèn-
cia tecnològica d’una economia és molt 

important per mantenir i millorar la competi-
tivitat de les empreses en una economia 
global basada en el coneixement com a actiu 
més rellevant.

Així doncs, si som capaços de millorar els 
processos clau de la transferència tecno-
lògica serem capaços de millorar la com-
petitivitat de les empreses catalanes i, com 
a conseqüència, millorar la competitivitat 
de la nostra economia. Reunim alguns dels 
actors principals del sistema a casa nostra 
amb la intenció d’endegar un diàleg pro-
ductiu: Mónica Roca i Aparici, presiden-
ta de la Cambra de Comerç de Barcelona 
i directora general d’IsardSAT; Xavier López 
Luján, economista i director d’EUROCAT 
(Centre Tecnològic de Catalunya); Lluís 
Rovira i Pato, director d’ICERCA (Centre 
de Recerca de Catalunya), i Carlos Abellán, 
cofundador i conseller delegat de Quside.

Sessió organitzada per la Comissió d’Eco-
nomia del Coneixement i Innovació del CEC.

Sessió 6

El paper de l’auditor 
de comptes davant 
dels fons europeus

Introductor: 
EMILIO ÁLVAREZ PÉREZ-BEDIA  
Economista, membre de la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, president de la Comissió 
d’auditoria de Comptes - REA Catalunya i 
soci d’Auditoria de Crowe Spain.

El Consell Europeu va acordar un instrument 
excepcional de recuperació temporal conegut 
com Next Generation EU per un import de 
750.000 milions d’euros, dels quals aproxima-
dament revertiran a Espanya uns 1.400 milions 
d’euros en forma de transferències i préstecs.

El control dels fons europeus correspon a la 
Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat (IGAE) exercitat per això, les funcions 
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assumides com Autoritat d’Auditora en 
aquesta matèria i en particular en les relaci-
ons amb les institucions comunitàries i naci-
onals.

Les expectatives que han generat els fons 
del programa Next Generation EU no resul-
ten exagerades. Els països del bloc europeu 
són conscients de la urgència d’aquestes 
per impulsar la recuperació econòmica: no 
obstant, aquest flux de liquiditat necessita 
la col·laboració publicoprivada per conso-
lidar i facilitar processos eficients.

Per tant, moltes de les esperances de recu-
peració de l’economia espanyola estan 
posades en l’efecte multiplicador dels fons 
europeus que la col·laboració publicopriva-
da pot generar. És el moment, en conse-
qüència, d’identificar les vies per impulsar 
aquest tipus de projectes i garantir tant com 
sigui possible el seu èxit, i per això és impres-
cindible un control eficaç.

Per parlar d’aquest tema participaran com 
a ponents Antonio Muñoz Juncosa, inter-
ventor de l’Ajuntament de Barcelona, i Omar 
Garcesi, MBA interuniversitari “Les Heures” 
Fundació Bosch i Gimpera, i soci de l’àrea 
d’Ajudes i Incentius de Crowe Spain.

Sessió organitzada per la Comissió d’Audi-
tors de Comptes - REA Catalunya del CEC.

Sessió 7

Aplicació dels fons 
Next Generation a 
Catalunya

Introductor: 
GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS  
Economista, col·legiat de Mèrit, catedràtic 
de la UPF i director de la Revista Econòmica 
de Catalunya del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya

Per parlar d’aquest tema comptarem amb 
Matilde Villarroya Martínez, secretària 
d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la 

Generalitat de Catalunya, i Andreu Mas-
Colell, economista, col·legiat de Mèrit i cate-
dràtic de la UPF, que hi participaran com a 
ponents.

Sessió organitzada per la Revista Econò-
mica de Catalunya del CEC.

SEGON TORN 
DE SESSIONS
Horari: de 12.45 a 14.00 hores

Sessió 1

Comerç electrònic  
i sostenibilitat

Introductor: 
SALVADOR ALEMANY MAS  
Economista, col·legiat de Mèrit, president 
de la Comissió d’Economistes d’Empresa 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
president de Saba Infraestructures SA i 
president de l’Institut Cerdà

L’evolució dels hàbits de consum, juntament 
amb els avenços tecnològics, han provocat 
que l’e-commerce registri creixements inte-
ranuals de doble dígit durant els últims anys. 
Una tendència que s’ha mantingut intacta 
des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19.

Aquesta situació, sumada a les exigències 
de disponibilitat i immediatesa per part dels 
consumidors, ha alimentat una dinàmica 
molt competitiva dels principals actors del 
comerç electrònic, que han iniciat una llui-
ta sense aturador per entregar cada vega-
da més de pressa i més barat. Les cadenes 
de subministrament s’estan tensant al 
màxim, especialment en les zones urbanes, 
que és on es concentren els efectes més 
visibles de la coneguda “última milla” i on 
es concentra més clarament la preocupació 
sobre la sostenibilitat del model.

Parlant de la sostenibilitat del comerç, ens 
hem de remetre als professors nord-ame-
ricans Craig Carter i Dale Rogers, que el 

2008 ja van alertar que qualsevol cadena 
de subministrament que volgués perdurar 
en el temps no només hauria d’afrontar els 
reptes referents a la rendibilitat econòmica 
del negoci, sinó també a l’impacte social i 
mediambiental derivat de la seva activitat.

Des del punt de vista mediambiental, el 
comerç electrònic arrossega els desafia-
ments del transport, que, en el marc de la 
Unió Europea, ja consumeix fins a una ter-
cera part de l’energia total i emet una quar-
ta part dels gasos d’efecte hivernacle. I en 
el terreny social s’haurà de donar resposta 
a qüestions tan rellevants com la mobilitat 
de les ciutats o la dignificació dels llocs de 
treball relacionats amb el repartiment de 
mercaderies.

És fàcil arribar a la conclusió que, si seguim 
operant com fins ara, el malbaratament de 
recursos i la preocupació mediambiental 
exigiran polítiques públiques que redueixin 
els creixents efectes negatius. És per això 
que des del mateix sector ja s’estan expe-
rimentant fórmules de gestió sostenible, 
centrada en mesures d’eficiència en tota 
la cadena de subministrament, que com-
pensin les inversions orientades a minimit-
zar els impactes negatius del comerç 
electrònic.

El nou model de DUM estarà basat en una 
gestió d’estocs fabricats i ubicats de mane-
ra estratègica en funció de tècniques pre-
dictives; en l’agrupació de comandes de 
diferents proveïdors en espais propers al 
destinatari, mitjançant vehicles elèctrics en 
horari nocturn; en una distribució de proxi-
mitat a través de vehicles ecològics homo-
logats i repartidors estables, i en una tec-
nologia digital potent de comunicació i 
seguiment.

És un model que implicarà les administra-
cions municipals i el comerç tradicional, ja 
en procés de transformació digital per tro-
bar resposta a la seva actual problemàtica.

Per parlar d’aquest tema hem convidat com 
a ponents Oriol Montayà Vilalta, sociòleg, 
director de l’Observatori de la Sostenibilitat 
Barcelona School of Management (UPF), i 
Pere Roca Molinas, diplomat en Opera-
cions i Logística (ESADE), conseller delegat 
de Geever SA i director general de Distri-
center SA.

Organitzen la sessió la Comissió d’Econo-
mistes d’Empresa i la Comissió de Retail 
del CEC.
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Sessió 2

Les operacions de 
reestructuració  
financera de les  
pimes i la seva  
comptabilització

Introductor: 
MARTÍ GARCÍA PONS  
Economista, president de la Comissió de 
Comptabilitat del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, vicepresident del Consell Directiu 
del Registre d’Experts Comptables de Cata-
lunya i membre del Consell Directiu del REC.

La COVID-19 ha impactat molt negativament 
en el teixit empresarial i sobretot en l’àmbit 
de les pimes. La reducció del PIB en un 
11,5% el 2020 no és només una dada esta-
dística. Les empreses han reduït les seves 
vendes, la productivitat i els beneficis, i ha 
augmentat el risc de liquiditat i d’insolvència. 
Tot i que el teixit empresarial català s’havia 
anat capitalitzant del 2014 al 2019 i estava, 
per tant, en millor situació que davant la 
crisi del 2008, durant el 2020 han tancat 
unes 20.000 empreses. Malgrat tot, i grà-
cies al procés de vacunació, el 2021, la 
situació sanitària ha millorat i ha començat 
la recuperació econòmica. Moltes empreses 
hauran de repensar el seu model de nego-
ci i adaptar la seva estructura financera a 
les noves circumstàncies. 

Quina és la situació financera de les empre-
ses i de les pimes en particular, quines 
operacions de reestructuració financera 
poden emprar i quin és el seu règim comp-
table seran l’objecte de la sessió simultània 
organitzada per la Comissió de Compta-
bilitat, que comptarà com a ponents amb 
M. Jesús Blasco Pérez, economista, 
consultora d’estratègia i finances, i direc-
tora i cofundadora d’AFCA Assessorament, 
i Carlos Terreu Lacort, economista, audi-
tor i membre del REA, administrador con-
cursal, membre del Consell Assessor del 
REFOR i del REC i soci director de Casti-
llero Auditores SLP. Més informació, aquí.

Sessió organitzada per la Comissió de 
Comptabilitat del CEC.

Sessió 3

Incidència de 
l’avantprojecte de la 
reforma de la Llei 
Concursal en matèria 
de segona oportunitat 
en el procediment 
especial de les 
microempreses i en 
l’administració 
concursal

Introductor: 
RODRIGO CABEDO GREGORI  
Economista, membre de la Comissió de 
Mercantil, Concursal i Experts Judicials del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i soci 
administrador de Cabedo Abogados  
y Economistas Asociados, SLP.

Davant l’allau dels dubtes sorgits respecte 
de l’avantprojecte de la Llei de Reforma de 
la Llei Concursal presentat aquest mes 
d’agost pel Govern, intentarem aclarir con-
ceptes i desgranar les novetats davant l’ac-
tual text refós que tan sols té un any de vida. 
En aquest sentit, ens centrarem en tres con-
ceptes que ens han semblat importants, com 
són el procediment de segona oportunitat, 
el procediment especial de microempreses 
i l’Administració Concursal, que han estat 
objecte de modificacions i novetats.

Respecte del procediment de Segona Opor-
tunitat, ens trobem que la modificació feta 
per l’avantprojecte implica una marxa enre-
re, i és que, entre d’altres novetats, s’ampli-
en els requisits d’accés que, d’altra banda, 
no es recullen a la Directiva Europea. En 
aquest sentit, ens crida l’atenció el fet que 
s’excloguin aquelles persones que hagin 
estat sancionades per una infracció tributa-
ria, de seguretat social, de l’ordre social o 
tota persona a la qual s’hagi derivat qualse-

vol tipus de responsabilitat administrativa 
excloent, de facto, totes aquelles persones 
naturals que desenvolupin una activitat eco-
nòmica. Però el que ens sembla més rellevant 
és la prohibició d’exoneració del crèdit públic, 
la qual cosa ha donat peu a diversos i nom-
brosos articles i comentaris. Una altra nove-
tat que ens trobem és la reducció de cinc a 
tres anys en la durada del pla de pagaments 
del deutor, si bé es deixa oberta la possibi-
litat d’ampliar-lo a cinc anys.

Introdueix l’avantprojecte l’anomenat proce-
diment especial de les microempreses, apli-
cable als deutors persones naturals o jurídi-
ques amb una activitat empresarial o 
professional amb una mitjana de, com a 
mínim, deu treballadors durant l’any anterior 
a la sol·licitud, un volum de negocis anual 
inferior a dos milions d’euros o un passiu 
inferior a dos milions d’euros segons els últims 
comptes tancats. Una de les novetats, a ban-
da del mateix procediment, és la possibilitat 
dels creditors de nomenar l’administrador 
concursal, i serà el mateix deutor qui haurà 
de liquidar la massa activa a través d’una 
plataforma gestionada per lletrats pendent 
de regulació parlamentària. El termini per a la 
liquidació dels actius no podrà superar els 
tres mesos.

Per últim, tractarem el tema de l’Administra-
dor Concursal i la seva incidència, tant en el 
procediment especial i la segona oportunitat 
com en els requisits per a la seva designació. 
Així, respecte a aquest últim punt, l’avant-
projecte fa referència a la doble exigència 
per poder inscriure-s’hi. Preveu també incen-
tius a la retribució de l’administrador con-
cursal condicionats a la rapidesa i agilitat en 
el procediment i penalitzacions en el cas que 
aquest es perllongui més de 12 mesos per 
causa imputable a l’administrador concursal. 
Com a novetat, l’avantprojecte introdueix 
dues prohibicions per ser nomenat adminis-
trador concursal o auxiliar delegat.

Per parlar d’aquest tema comptarem amb 
la participació com a ponents de José Mª 
Torres García, emprenedor social i vice-
president de la Fundació PIMEC; Xavier 
Domènech Ortí, economista, vocal de la 
Comissió Mercantil, Concursal i Experts 
Judicials, i membre del Consell directiu del 
REFOR, i Berta Pellicer Ortiz, magistrada-
jutgessa del Jutjat del Mercantil número 3 
de Barcelona.

La Comissió de Mercantil, Concursal i Experts 
Judicials i la Comissió d’Emprenedoria i Cra-
ció d’Empreses organitza aquesta sessió.

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/arce180221Cepyme.pdf
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Sessió 4

Esport i turisme

Introductora: 
MARÍA PAZ COROMINAS GUERÍN  
Economista i presidenta de la Comissió 
d’Economia i Finances de l’Esport del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Després de més d’un any i mig de pandèmia, 
el món sencer ens estem enfrontant a impor-
tants canvis socials, financers, econòmics i 
polítics de gran importància. Segons els 
experts, la previsió del final o finals de la 
COVID-19 té diferents versions, però el que 
sembla segur és que el virus no desaparei-
xerà i el final de la pandèmia serà gradual.

Aquests canvis també tindran conseqüènci-
es importants en el desenvolupament de 
l’esport i el sector del turisme.

No sense polèmica, els JJOO de Tòquio 2020 
s’ha celebrat un any més tard del que estava 
previst inicialment, sense espectadors, sense 
turisme i amb unes pèrdues econòmiques 
pel Comitè Organitzador i els negocis asso-
ciats difícils de quantificar. La decepció dels 
grans patrocinadors i dels que havien fet grans 
inversions ha estat brutal. Sembla que els 
JJOO estan perdent el seu valor comercial i 
és evident que cada vegada i ha menys inte-
rès per part dels governs per acollir-los. Però 
realment són un mal negoci per a la ciutat i 
el país que es acull?

La majoria dels esdeveniments esportius han 
hagut d’adaptar-se a la nova realitat, a pro-
tocols de seguretat, a la transformació de 
models de negoci de les empreses organit-
zadores, a noves fonts d’ingressos... Els 
esdeveniments virtuals seran complements 
als grans esdeveniments esportius de massa? 
Tindran recorregut en el futur? I com serà 
aquest recorregut?

Les dades econòmiques del futbol: la lliga 
espanyola va superar els 5.000 milions d’in-
gressos en la campanya 2019/2020 per pri-
mera vegada en la història, tot i la pandèmia. 

“Jo diria que sí, que hi ha hagut una punxada, 
però no que la bombolla s’hagi desinflat com-
pletament”, apuntava el nostre estimat pro-
fessor José María Gay de Liébana.

El mes de maig passat, Zurab Pololikashvili, 
secretari general de l’OMT, va dir: “Aquesta 
crisi ens dona l’oportunitat de replantejar-nos 
com ha de ser el sector turístic i la seva apor-
tació a les persones i al planeta; l’oportunitat 
que, en reconstruir-lo, el sector sigui millor, 
més sostenible, inclusiu i resilient, i que els 
beneficis del turisme es reparteixin extensa-
ment i de manera justa”. 

És difícil saber com serà el turisme després 
de la pandèmia i quines tendències hauran 
arribat per quedar-se o quines seran només 
estacionals. El que és evident és que les 
empreses i els professionals del sector hau-
ran d’aprofitar aquesta situació com una 
oportunitat per canviar aspectes que ajudin 
a millorar el servei. Per parlar del tema par-
ticiparan com a ponents el Dr. Quique Bas-
sat Orellana, pediatra i CREA Research 
Professor en ISGlobal; Josep M. Casano-
vas Puntí, periodista esportiu, editor i fun-
dador del diari Sport, i Alexandra Marcó 
Castellnou, llicenciada en Ciències Econò-
miques i MBA per ESADE i directora de 
Màrqueting de Turisme de Barcelona.

Sessió organitzada per la Comissió d’Econo-
mia i Finances de l’Esport i la Comissió d’Eco-
nomia del Turisme

Sessió 5

Tendències de  
sostenibilitat en 
l’Economia post-
COVID-19

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

Aquesta sessió, està coorganitzada per la 
Comissió d’Economia i Sostenibilitat, la Comis-
sió Internacional i UE, i per la Comissió d’Eco-
nomia Agroalimentària del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

Les tendències de sostenibilitat en l’economia 
post-COVID-19, ens porten a reflexionar sobre 
tres temes fonamentals que tenen un gran 
impacte econòmic.

Tractarem primer el tema de “La sostenibilitat 
com a desafiament i oportunitat per a la pime”. 
Les empreses s’enfronten al repte d’adaptar-se 
i incorporar-se a tots els canvis que represen-
ta una economia sostenible. La sostenibilitat 
representa una transformació tan potent com 
la tecnològica, i són elements transversals que 
han de ser presents en les estratègies de les 
empreses. Assumint el repte de la sostenibili-
tat s’impulsa la recuperació econòmica verda, 
social i inclusiva. L’aposta per la sostenibilitat 
és un procés que s’haurà d’afrontar i els fons 
europeus ajudaran a la transformació de les 
empreses cap a la sostenibilitat, de manera 
que s’augmentin la competitivitat, el creixement 
i el benefici a les empreses. És una oportunitat 
per créixer, consolidar i guanyar nous mercats, 
guanyar eficiència gràcies a les noves tecno-
logies renovables, estalviar energia, retenir i 
atreure talent, i gestionar millor els riscos deri-
vats del canvi climàtic.

A la Unió Europea, per impulsar el desenvo-
lupament sostenible s’ha creat el programa 
Next Generation EU, en el qual aprofundirem 
amb el tema “El Fons Next Generation EU. 
Per què serveixen i com es financen?”.

L’objectiu de la ponència és conèixer què 
són els Fons Next Generation EU des de 
dues vessants. D’una banda, saber el motiu 
que va generar la seva creació i tota la pro-
blemàtica que comporta posar-los en marxa. 
També conèixer-ne l’abast, tant des del punt 
de vista de l’import (750.000 milions d’euros) 
com de la distribució prevista entre els dife-
rents sectors econòmics (sostenibilitat, inno-
vació, digitalització, etc.) i entre els diferents 
països de la UE. També s’intentaria esbrinar 
el calendari de distribució i d’execució dels 
fons en el futur immediat. D’altra banda, 
conèixer com es financen aquests fons, com 
la UE té previst anar retornant el seu import 
total i quina data final està prevista per fina-
litzar el corresponent finançament.

Després de la COVID-19 els recursos en ten-
sió poden provocar serioses dificultats per a 
la dinàmica socioeconòmica, i el repte alimen-
tari és un tema cabdal en els equilibris vers 

https://www.nbs.net/articles/corporate-sustainability-meaning-examples-and-importance
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_es
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la sostenibilitat. És per això que l’última inter-
venció abordarà el tema “Sostenibilitat en 
l’economia post-COVID-19. Recursos en 
tensió davant l’emergència alimentària”.

La COVID-19 ens ha mostrat la fragilitat de la 
nostra societat envers els riscos sanitaris. El 
canvi climàtic ens està advertint també sobre 
la gravetat de conseqüències que cada cop 
veiem més properes. En ambdós fronts 
d’aquesta problemàtica, dos aspectes han 
mostrat el seu màxim estat crític: salut i ali-
ments. Posar la màxima atenció en aquests 
dos fronts amb l’ajuda de la tecnologia serà 
un objectiu de primer rang en l’actual segle, 
atesa la creixent demanda davant d’uns recur-
sos limitats.

Tanmateix, la crisi climàtica i l’actuació inade-
quada de l’home estan actuant alhora com a 
destructors de recursos bàsics (sòl, aigua, bio-
diversitat, etc.) per a l’imprescindible proveïment 
alimentari. Tant és així que hom preveu que les 
manifestacions més crítiques de la crisi climàti-
ca es manifestaran com a crisi alimentària o, el 
que és el mateix, crisi de proveïment alimenta-
ri suficient i assequible per a tothom.

Com preservar i gestionar els recursos bàsics 
per al proveïment alimentari és el tema de la 
ponència. Per parlar d’aquest tema hi parti-
ciparan com a ponents Pere Navarro i More-
ra, delegat especial de l’Estat al Consorci de 
la Zona Franca; Joaquim Llimona Balcells, 
advocat i consultor, professor de dret de la 
UB i la UIC, i Jaume Sió Torres, cap de 
gabinet tècnic del departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya. Ho moderarà Lore-
na Farràs Pérez, periodista freelance espe-
cialitzada en economia verda i start-ups.

Sessió 6

L’economia social i 
solidària: els valors de 
la resiliència. Estratè-
gies de futur en la 
postpandèmia

Introductora: 
MAITE SOLER CERA  
Economista i presidenta de la Comissió 
d’Economia Social del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya.

La Jornada dels Economistes d’aquest any 
ha potenciat la col·laboració entre les dife-
rents comissions del CEC. Aquesta Sessió 
l’hem organitzat entre la Comissió d’Econo-
mia Financera i la Comissió d’Economia 
Social. La configuració de la taula ha estat 
pensada per destacar les característiques 
de les empreses i organitzacions de l’eco-
nomia social i la seva a adaptació i resiliència 
a la situació pandèmica i postpandèmica 
que ens ha tocat viure.

L’AESCAT, Associació d’Economia Social 
Catalana, ha treballat aquest tema i comp-
tarem amb la presència del seu president, 
Guillem Llorens Gragera, que ens parlarà 
de la resiliència de l’economia social i soli-
dària en el context post-COVID; iniciatives 
per a un futur equitatiu i sostenible.

La Llei de l’ESS i el Pacte d’una Economia 
per a la vida, són dos projectes per a una 
reconstrucció socioeconòmica més justa i 
democràtica. Un document encarregat per 
la Confederació del Tercer Sector Social i 
presentat a la Jornada. “L’economia social 
i solidària: reactivació i transformació d’una 
economia per a la vida” conclou que apro-
ximadament el 30% de les organitzacions 
de l’ESS han aplicat ERTO a la plantilla, però 
el 50% de les organitzacions i empreses del 
tercer sector social amb ERTO ha comple-
mentat el salari de les persones afectades 
fins arribar al 100%. També ho han fet gai-
rebé el 45,5% del cooperativisme i un 24% 
de l’economia solidària. 

Un dels problemes més importants en aques-
tes empreses és el finançament. Begoña 
Castro Otero, economista, presidenta del 
Grup de Treball AIF del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya i sòcia, assessora i membre 
del Comitè d’Inversions de Cluster Investiment 
Advisors EAFI, SL, farà una exposició titulada 
“Finançament sostenible postpandèmic”.

Per contrastar amb la realitat del sector, es 
presentaran dues experiències d’empreses 
cooperatives: Auria Grup, amb el ponent 
Miquel Canet i Sabaté, i Coopdevs Treball, 
amb el ponent Enrico Stano. Respondran a 
la qüestió “què heu fet en temps post-COVID?”.

El Grup Àuria és una de les 8 empreses 
d’àmbit estatal autoritzades per l’Agència 

Espanyola del Medicament (AEMPS) per 
fabricar solucions hidroalcohòliques durant 
la pandèmia, i l’única entitat social, en aquest 
cas, cooperativa sense ànim lucre. 

Coopdevs sobretot ha ajudat altres coope-
ratives a digitalitzar els seus processos per 
poder-se adaptar a la situació. També han 
estat uns temps estratègics per enfortir i 
començar projectes d’intercooperació.

Organitza la sessió la Comissió d’Economia 
Social i la Comissió d’Economia Financera 
del CEC.

Sessió 7

L’ampliació de  
l’aeroport de 
Barcelona - El Prat. 
Una aproximació 
holística

Introductor: 
MIQUEL MORELL DELTELL 
Economista i vicepresident de la Comissió 
d’Economia Territorial i Urbana del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

En aquesta sessió comptem amb la partici-
pació de Josep Lascuraín i Golferichs, 
biòleg, director general de SGM, Urban Plan-
ning & Ecosystem Services; Xavier Vives 
Torrents, economista, director acadèmic 
del Public-Private sector Research Center 
de l’IESE Business School, i Joan Rojas i 
Puig, enginyer aeronàutic i director general 
d’ALG, Transport & Infrastructure.

Organitza la sessió la Comissió d’Economis-
tes en Economia Territorial i Urbana del CEC.
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Data: dijous 25 de novembre de 2021
Hora: 17.30 h
Lloc: Palau de Congressos de Girona (pas-
seig de la Devesa, 35, Girona) i on-line

Introductora: 
LAURA CASANOVAS SANMARTÍN 
Economista i vocal del Comitè Executiu  
de la seu de Girona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

 
La XXIII Jornada dels Economistes a Girona 
“Economia i Societat post-COVID-19” 
l’hem enfocat en quatre aspectes diferents 
que ens volen fer reflexionar sobre què ens 
va provocar l’aturada general deguda a la 
pandèmia i, sobretot, què comportarà a 
mitjà termini, tant per la societat en general 
com per a les empreses.

Seu de Girona
Per això hem preparat un programa on di-
versos especialistes ens explicaran les se-
ves experiències i les seves visions per a un 
futur proper, posant especial èmfasi en el 
sector turístic i de la indústria càrnica, ba-
ses de l’economia de les nostres comar-
ques i cara i creu de l’afectació econòmica 
de la pandèmia.

Obriran la jornada Marta Madrenas Mir, 
alcaldessa de Girona; Anna Garriga Ri-
poll, degana de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la Universi-
tat de Girona, i Lluís Bigas de Llobet, 
economista i president territorial del Col-
legi d’Economistes de Catalunya.

Iniciarà les ponències la professora en so-
ciologia Dra. Cristina Sànchez Miret, 
que dissertarà sobre què ha representat la 
pandèmia per a les persones, famílies i so-
cietat en general, però, sobretot, com ens 
afectarà com a col·lectiu i/o individus a par-
tir d’ara i fins a un futur a mitjà termini.

Carles Sureda Serrat, diplomat en Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials i director 
Corporatiu del Grup Cañigueral, un dels lí-
ders del sector càrnic, explicarà l’afectació 
de la COVID-19 al seu grup i com afronta-

Girona

ran les possibles onades víriques que pu-
guin anar apareixent.

La presidenta de la Unió d’Empresaris de la 
Costa Brava Centre, Bàrbara Halle i Boix, 
ens donarà la visió del sector turístic, un dels 
grans afectats per la crisi sanitària, i com 
preveu que seran les properes temporades.

Tancarà el torn de ponències Genís Roca 
Verard, especialista en processos de 
transformació empresarial, desenvolupa-
ment de negoci i cultura digital, i actual-
ment president de Fundació .cat. Ell ens 
explicarà la seva visió de cap on anirà l’or-
ganització de les empreses, si l’efecte digi-
tal es quedarà o es tornarà a la presenciali-
tat, els viatges, les reunions, la gestió dels 
departaments, la relació amb els clients, la 
localització, etc.

En acabar, està previst que Laura Casa-
novas Sanmartín, economista i membre 
del Consell executiu a Girona del Col·legi 
d’Economistes, encarregada de conduir la 
Jornada, obri un debat entre ponents i el 
públic. Clausurarà la Jornada el degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.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: dijous 18 de novembre de 2021 
Hora: 19.00
Lloc: Auditori del Centre de Cultures  
i Cooperació Transfronterera de la  
Universitat de Lleida (UdL) - Campus  
Universitari de Cappont (Jaume II, 67. 
Lleida) i on-line

Coordinador: 
XAVIER TICÓ CAMÍ  
Economista i vicepresident de la Comissió 
d’Economia Agroalimentària del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

 
Organitzem la Jornada dels economistes a 
Lleida 2021 en un context de lenta recupe-
ració global postpandèmia, amb canvis en el 
comportament social i organitzatiu, i la pro-
gressiva implementació d’instruments de 
política fiscal expansiva com els fons Next 
Generation EU, que prioritzen la transició 
ecològica, la digitalització i la reindustrialitza-
ció. Estem davant una oportunitat per recons-
truir i/o reforçar el nostre model productiu, 
més sostenible i adequat a les noves tendèn-
cies, i una possible nova etapa de creixement 
sòlid i prolongat, essent conscients, però, que 
hi haurà sectors i empreses guanyadors i, 
malauradament, també perdedors. 

L’orientació cap a principis de sostenibilitat 
influeix, cada cop més, en moltes decisions 
de compra i inversió, la qual cosa obliga les 
empreses a reforçar la gestió i la comunica-
ció de les mesures i mètriques de sosteni-
bilitat. Per protagonitzar un canvi a millor 
—al qual aspirem col·lectivament—, cal 
veure mes enllà dels costos de la transició 
cap a la sostenibilitat i ser capaços d’apro-
fitar les oportunitats que brinda, ja sigui per 
créixer o, simplement, per sobreviure.

La transició cap a una economia descar-
bonitzada, més ecològica i més eficient en 
l’ús dels recursos escassos, exigeix mobi-

Seu de Lleida

litzar grans inversions, qualificar les persones 
i una regulació flexible aplicable a tothom. 
Requereix, per tant, una estratègia proacti-
va i un esforç conjunt —i en una mateixa 
direcció— de tota la societat, els sectors 
públic i privat, i tots i cadascun de nosaltres.

Davant d’aquests reptes pot ser molt enri-
quidor contribuir a un diàleg fluid i fructífer 
entre el sector públic i el privat, entre legis-
ladors i executius públics, gestors de grans 
empreses i de petites empreses. Per això 
hem convidat quatre persones referents dels 
àmbits legislatiu, executiu i empresarial de 
les terres de Lleida.

Hi intervindran Montse Mínguez i Garcia, 
diputada per Lleida al Congrés de Diputats, 
portaveu del PSOE a la Comissió de Pres-
supostos, en un moment en què s’estan 
preparant els pressupostos expansius per 
a l’any 2022, que ens donarà la seva visió 
de com l’economia de Lleida pot sortir refor-

çada dels reptes esmentats; Isidre Gavín 
i Valls, secretari de Territori i Mobilitat, Depar-
tament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori, president del Comitè Exe-
cutiu de l’Autoritat del Transport Metropoli-
tà de Barcelona, president de l’empresa 
pública Ports de la Generalitat, president de 
l’empresa pública Aeroports de Catalunya 
i vicepresident de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya; Santiago Aliaga i 
Aliaga, CEO de Zyrcular Foods i director 
de Control de Gestió del grup Vall Companys, 
que ens exposarà la seva visió de com està 
evolucionant el món del foodtech i la prote-
ïna alternativa, i, addicionalment, l’enfoca-
ment del grup Vall Companys cap a la sos-
tenibilitat, i Pol Guixé i Jové, bon exponent 
del talent i les start-ups tecnològiques que 
es van generant al voltant del Parc Científic 
i Tecnològic i que, a més de la seva empre-
sa tecnològica Origen Studio, gestiona pro-
jectes de l’estratègia NewSpace promogu-
da pel Govern de Catalunya.n

Lleida
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes
L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes a les seus territorials

Data: dijous 11 de novembre de 2021
Hora: de 19.00 a 20.30 h
Lloc: Seminari Centre Tarraconense 
(Sant Pau, 4 Tarragona) i on-line

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

La Jornada d’enguany continua condicio-
nada en la seva organització per l’evolució 
de la pandèmia de la COVID-19, però el 
tema a tractar és justament com serà el 
nostre món quan aconseguim remuntar-la. 
Aquesta crisi internacional ens ha marcat 
a tots d’una manera molt dura. Només les 
generacions més veteranes poden fer 
esment a fenòmens similars en el sentit 
d’una sotragada mundial d’aquesta inten-
sitat. Els PIB de la major part d’economies 
van caure amb força durant el 2020. En 
l’àmbit més proper, la caiguda econòmica 

Seu de Tarragona
va ser de més del 10% tant a escala de 
Tarragona com de Catalunya o Espanya. 
Aquest 2021 s’ha produït un lògic creixe-
ment, fruit del procés de vacunació de la 
població i de la mateixa dinàmica econò-
mica, atès que partíem d’unes xifres d’ac-
tivitat molt baixes.

En qualsevol cas, malgrat les incerteses pre-
sents (que no són menors), ens hem de pre-
parar per al món “post-COVID”, i és sobre 
aquest aspecte que reflexionarem a la nostra 
Jornada. Com afectarà l’economia? Quan se 
superarà la pandèmia, realment? Quins can-
vis socials i organitzatius ens portarà la nova 
realitat? Podrem tornar a fer les coses “com 
abans”? L’horitzó és ple d’interrogants, i els 
analitzarem des de diverses vessants: eco-
nòmica, financera, social i empresarial. 

La Jornada de l’any passat es va celebrar 
tot just una setmana abans que la farmacèu-
tica Pfizer presentés la seva vacuna (desen-
volupada per l’alemanya Biontech). Després, 
altres empreses s’hi van afegir (Moderna, 
AstraZeneca, Johnson & Johnson). Això va 
donar un fil d’esperança en un moment molt 
complicat. Com ja vam comentar aleshores, 
la solució només podia venir de la vesant 
sanitària, ja que des de l’economia el màxim 
que es podia fer era mitigar el cop amb pro-
grames d’ajuts financers i fiscals. El ritme de 
vacunació i l’aparició de noves variants del 
virus han estat els dos elements principals 
que ens han condicionat des de llavors.

Tarragona

Per fer l’anàlisi predictiva comptarem amb un 
panell d’experts en cada matèria que ens il-
lustraran sobre com veuen el futur més imme-
diat i també el de mitjà termini, quan la crisi 
sanitària estigui total o suficientment superada.

Després de la presentació per part del president 
territorial i del degà de la FEE de la URV, pren-
dran la paraula els quatre conferenciants, que 
disposaran d’uns 25 minuts cadascú.

La intervenció relacionada amb els temes 
de caire econòmic (des d’un punt de vista 
més acadèmic) anirà a càrrec d’Agustí 
Segarra Blasco, professor de la FEE de 
la URV i persona que ha tingut diversos 
càrrecs de responsabilitat pública.

Posteriorment, serà el moment d’aprofundir 
en el món de les finances post-COVID amb 
un expert amb una trajectòria professional 
reconeguda en la matèria: José Luis Cárpa-
tos, de Serenity Markets. Present en el dia a 
dia dels mercats durant quatre dècades, ens 
parlarà del futur de les inversions financeres.

Tot seguit, comptarem amb la participació 
de Fernando Aldecoa Llauradó, econo-
mista i director general d’operacions i finan-
ces de PortAventura World, des de fa molts 
anys, que ens parlarà, des de la seva expe-
riència, d’aspectes empresarials que han 
canviat i continuaran transformant-se un 
cop se superi la pandèmia i es “normalitzi” 
la situació.

Per acabar, per demostrar que la repercus-
sió de la COVID-19 comprèn molts més 
aspectes que els sanitaris o econòmics, 
tindrem la ponència de Victòria Forns i 
Fernández, professora de la URV, que 
abordarà la situació i les perspectives des 
d’un punt de vista social, com a persona 
experta en la matèria que, a més, ha tingut 
responsabilitats públiques.

Encara no podem definir el format de la 
Jornada, tot i que la nostra idea és que sigui 
híbrid, és a dir, amb presència d’un reduït 
grup d’assistents, complint les normes de 
seguretat de la COVID-19. I, per descomp-
tat, s’emetrà també per streaming, per poder 
arribar a tots els interessats. n
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Entrevista

La vinculació de les economistes 
Ester Oliveras i Àngels Fitó amb 
l’àmbit universitari és molt estreta. 
Totes dues fa molts anys que im-

parteixen docència al Departament d’Econo-
mia i Empresa de la UPF i als Estudis d’Eco-
nomia i Empresa de la UOC, respectivament. 
Ester Oliveras ocupa el càrrec de vicerectora 
de Compromís Social i Sostenibilitat de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) des del maig 
del 2021. Àngels Fitó és vicerectora de Com-
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“La digitalització transformarà  
la figura de l’economista”

G E N T  D E  C A S A

petitivitat i Ocupabilitat de la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC) des del febrer del 2019. 

La seva relació amb el Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya també és molt estreta. 
Col·legiada des del 2002, Ester Oliveras és 
membre de la Junta de Govern i també pre-
sidenta de la Comissió d’Economia de la 
Igualtat i la Diversitat. Àngels Fitó, col·legiada 
des del 1994, forma part de la comissió per-
manent de la Comissió de Comptabilitat.

En aquesta entrevista parlem amb totes dues 
de les responsabilitats i els reptes que tenen 
com a vicerectores, i de la relació entre la 
universitat i la professió de l’economista.

Ester, quins són els àmbits sobre els 
quals actua la vicerectora de Compromís 
Social i Sostenibilitat a la UPF?
Actua sobre temes transversals, molts d’ells 
recollits a l’Agenda 2030. El vicerectorat 
s’ocupa d’implementar polítiques d’igualtat, 
vetllar per la inclusió social, promocionar la 
solidaritat i la cooperació, així com la salut i 
la millora constant en la sostenibilitat medi-
ambiental. Un altre aspecte molt important 
és l’impuls del projecte institucional de Ben-
estar planetari: una proposta de la UPF que 
pretén proposar respostes als reptes que 
genera el canvi climàtic i la degradació de 
recursos mediambientals des dels àmbits 
de coneixement de la universitat: la salut, la 
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“La digitalització transformarà  
la figura de l’economista”

Cada vegada hi ha més 
estudiants que volen 

treballar en empreses 
o organitzacions que 
tinguin un propòsit 

que vagi més enllà del 
resultat financer

Ester Oliveras

La professió 
d’economista ha 
d’adaptar-se a un 

entorn marcat per la 
digitalització i el respecte 

al medi ambient
Àngels Fitó

biologia, la política, l’economia, l’enginyeria, 
el dret o la comunicació. 

Àngels, en el cas de la Universitat Oberta 
de Catalunya, quines atribucions té el vi-
cerectorat de Competitivitat i Ocupabilitat?
Quan parlem de competitivitat i ocupabilitat 
estem parlant de dues cares d’una mateixa 
moneda, que no és una altra que la capacitat 
que tenen persones (ocupabilitat) i organitza-
cions (competitivitat) d’adaptar-se a un entorn 
que actualment ha guanyat en complexitat, 
incertesa i inestabilitat. En aquest escenari, 
des del vicerectorat entenem que el foment 
de l’ocupabilitat s’aconsegueix empoderant 
l’estudiantat perquè pugui prendre les millors 
decisions en relació amb la seva carrera pro-
fessional i el foment de la competitivitat pro-
movent que l’intercanvi de coneixement i el 
desenvolupament del talent siguin font de 
competitivitat de les organitzacions.

Ester, com veus l’impuls del compromís 
social i la sostenibilitat des de la univer-
sitat catalana?
El sistema universitari català està molt ben 
organitzat en xarxes i grups de treball que 
ajuden a generar sinergies en l’àmbit del 
sistema universitari català. Ens serveix per 
compartir idees i projectes i, en definitiva, 
per multiplicar l’impacte de les accions. El 

CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya) i 
també l’ACUP (Agrupació Catalana de Uni-
versitats Públiques) juguen un paper molt 
important en la dinamització de les relacions 
entre universitats. En les temàtiques de com-
promís social, encara que sembli un tòpic, 
només la unió i treballar conjuntament poden 
generar prou impacte en la societat.

Àngels, i el foment de la competitivitat 
i l’ocupabilitat?  
La universitat catalana ha fet esforços ingents 
per entomar aquests dos reptes. El mateix 
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixe-
ment expressa la voluntat compartida d’aline-
ar l’activitat de les universitats i l’economia 
productiva al servei del progrés econòmic i 
social. Tanmateix, hi ha prioritats molt rellevants, 
com l’impuls de la recerca i la innovació, o el 
desenvolupament de programes formació 
continuada que capacitin el conjunt de la so-
cietat, que, més enllà de voluntats, requereixen 
tot el suport institucional i econòmic.

La vostra trajectòria com a docents uni-
versitàries en economia i empresa us dona 
una visió àmplia de les inquietuds dels 
futurs i futures economistes. Creieu que 
el compromís social, la sostenibilitat, la 
competitivitat i l’ocupabilitat han guanyat 
pes entre els seus interessos?

Ester Oliveras (EO): La crisi financera del 
2008 va crear un punt de inflexió en la sen-
sibilitat dels estudiants en aspectes socials. 
Abans d’aquesta crisi, una part de l’estudi-
antat parlava de la seva inserció laboral en 
termes del volum de la futura nòmina. Ara 
hi ha molta més motivació pels aspectes 
relacionats amb el canvi climàtic o socials. 
Cada vegada hi ha més estudiants que vo-
len treballar en empreses o organitzacions 
que tinguin un propòsit que vagi més enllà 
del resultat financer. També hi ha una exi-
gència creixent per implantar polítiques que 
siguin efectives per eliminar tot tipus de vi-
olències de gènere i que ajudin a transcen-
dir un sistema econòmic que està molt es-
biaixat cap a valors patriarcals.
Àngels Fitó (AF): Hi ha grans corrents de fons 
que impacten el mercat de treball i també la 
nostra activitat personal i social. La globalitza-
ció, la transició energètica o la digitalització són 
fenòmens que travessen l’activitat dels eco-
nomistes esdevenint repte però alhora opor-
tunitat. Un repte per als individus, però també 
per a les universitats, com és el desenvolupa-
ment de competències com la interdisciplina-
rietat, la integració de noves tecnologies o la 
capacitat de generar confiança, i una oportu-
nitat per a la professió com és la de liderar 
aquest procés de transformació econòmica 
cap a models de negoci més sostenibles.
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Quines altres necessitats detecteu entre 
l’alumnat d’economia i empresa?
EO: Cal posar a disposició dels estudiants 
d’economia i empresa assignatures optatives  
sobre l’ús de dades o avenços tecnològics. 
També cal treballar la capacitat per treballar 
amb problemes complexes en entorns volàtils. 
En la vessant social, destacaria la necessitat 
urgent d’incorporar la perspectiva de gène-
re en els estudis d’economia i empresa per 
preparar els futurs professionals a identificar 
aquestes desigualtats i no continuar perpe-
tuant-les. Segons un estudi de l’AQU, des-
prés de 20 anys de graduar-se les dones 
economistes guanyen menys i ocupen un 
percentatge petit de les posicions de poder. 
I això s’explica per la distribució desigual de 
les tasques no retribuïdes. No tenir fills in-
crementa un 73% l’oportunitat de tenir càr-
recs de responsabilitat sobre altres persones.
AF: Des d’una perspectiva de formació al 
llarg de la vida i entenent que l’ocupabilitat 
requereix un procés de capacitació constant, 
és necessari oferir eines a l’estudiantat per-
què pugui transitar pel món professional. 
Més enllà d’una formació de base de quali-
tat, es requereix un major coneixement de 
com evolucionen els diferents perfils profes-
sionals, els programes de formació continu-
ada de més curta durada que facilitin el 
desenvolupament competencial, l’actualit-
zació i l’especialització i de l’habilitació d’es-
pais de facilitin la mediació laboral.

Creieu que la figura de l’economista es 
transformarà d’alguna manera fruit del 
que demanden els joves i també el món 
empresarial?
EO: Segur que es transformarà. Totes les 
professions que tenen futur evolucionen se-

gons les demandes, les necessitats i els 
reptes de cada generació. Les tecnologies 
de la informació i la intel·ligència artificial im-
pactaran en la manera com es practica la 
fiscalitat, l’auditoria o la comptabilitat, per 
anomenar algunes àrees. Tot i que els con-
ceptes de fons seran els mateixos, algunes 
tasques es veuran molt facilitades i automa-
titzades gràcies als avenços tecnològics.
AF: La professió d’economista no està 
exempta d’assimilar un procés profund 
d’adaptació a un entorn marcat per la digi-
talització i el respecte al medi ambient. D’una 
banda, els avenços tecnològics afegeixen 
més velocitat i capacitat en la gestió de les 
dades, més interconnectivitat o més capa-
citat d’aprenentatge, però alhora sorgeix la 
necessitat de controlar l’impacte dels algo-
rismes que automatitzen part del procés de 
presa de decisió. D’altra banda, la transició 
cap a una economia verda requereix la re-
invenció dels negocis i les seves cadenes 
de valor. En aquest escenari de transforma-
ció, l’abast i les tasques de la figura de l’eco-
nomista s’han de ressituar i cercar comple-
mentarietats, disciplinària i tecnològica, per 
continuar essent rellevant.

Com valoreu la relació entre el món uni-
versitari i el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya? 
EO: Crec que hi ha molt potencial de creixe-
ment. D’una banda, el Col·legi d’Economistes 
té capacitat per detectar els canvis en les 
competències que es requereixen en el mer-
cat laboral, i hauria de suggerir i incentivar 
canvis en els continguts de les titulacions. 
També té capacitat per generar un diàleg 
intergeneracional entre professionals que be-
neficiï els graduats i graduades futurs i recents. 
AF: En el marc d’un ecosistema de col-
laboració i intercanvi de coneixement, la relació 
entre el Col·legi d’Economistes i la universitat 
és rica, fluida i diversa. Rica perquè la profes-
sió d’economista comprèn molts àmbits de 
coneixement, molts d’ells en procés de trans-
formació; fluida perquè la interlocució i l’inter-
canvi de coneixement són constants, i diversa 
perquè, tant en l’àmbit de la formació com en 
el de la recerca i la transferència de coneixe-
ment, les fórmules d’aquest intercanvi són de 
geometria variable. De la col·laboració de les 
facultats d’economia i empresa amb el seu 
col·legi professional per excel·lència en depèn 
l’avenç i el prestigi de la professió.

De quina manera es podria potenciar la 
col·legiació dels graduats i la precol-
legiació dels universitaris?
EO: Es podria fer oferint una borsa de pràc-
tiques entre despatxos professionals i estu-

diantat o creant sistemes de mentoratge en 
àmbits com ara l’auditoria o la fiscalitat. Una 
altra via per explorar serien fórmules d’apre-
nentatge servei. Oferir als estudiants opor-
tunitats per formar-se, col·laborant amb 
despatxos i organitzacions socials que tenen 
uns recursos econòmics més limitats, però 
una funció social molt important. Les clíni-
ques jurídiques fa dècades que existeixen, 
es podria pensar en fórmules similars per 
als àmbits d’economia i empresa.
AF: La precol·legiació de l’estudiantat i la 
col·legiació dels graduats s’han de potenci-
ar posant en valor la utilitat de l’aliança. Des 
de la prescripció professional, però també 
explicant el rol d’acompanyament que pot 
exercir el Col·legi en les diferents etapes 
professionals com a professional de l’eco-
nomia, és com es pot substanciar l’adscrip-
ció al Col·legi. En el meu cas particular, puc 
confirmar que quan he necessitat formació 
especialitzada, quan he exercit treballant per 
compte pròpia i d’altri, quan he desenvolu-
pat projectes de recerca o quan he assumit 
tasques de direcció acadèmica, sempre he 
tingut el Col·legi al meu costat.

Abans d’acabar, una pregunta perso-
nal... què us va dur a dedicar la vostra 
carrera professional a la docència uni-
versitària?
EO: En el meu cas va ser fruit de l’atzar. 
Després de finalitzar el darrer curs de la car-
rera en un Erasmus a Anglaterra, m’hi vaig 
quedar a viure, treballant en una feina tem-
poral. Un dia vaig veure un anunci en un 
diari —fa 25 anys les ofertes laborals enca-
ra sortien als diaris—. Era una oferta de 
feina en una universitat que requeria passar 
temps a Catalunya. Abans d’anar a l’entre-
vista, vaig compartir-ho amb una companya 
de feina que em va dir que es tractava d’un 
doctorat becat. Com que no sabia ben bé 
en què consistia, durant les tres hores de 
tren fins a l’entrevista, i per recomanació 
seva, em vaig llegir el llibre How to get a PhD. 
AF: Jo, tan bon punt vaig entendre que el 
desenvolupament professional va lligat ine-
xorablement a un procés de capacitació 
continuada, vaig voler formar part d’aquest 
cercle virtuós en el qual la pràctica professi-
onal i el coneixement més teòric es retroali-
menten per generar nou coneixement que, 
alhora, es transfereix en forma de noves 
propostes formatives. Durant la meva car-
rera professional sempre he compaginat 
l’exercici de la professió amb la docència i 
la recerca, i aquesta experiència em permet 
confirmar que l’activitat acadèmica m’ha fet 
millor economista i que exercir professional-
ment m’ha fet millor docent. n

És urgent incorporar 
la perspectiva de 

gènere en els estudis 
d’economia i empresa 

per preparar els futurs 
professionals
Ester Oliveras

La relació entre el 
Col·legi d’Economistes 
i la universitat és rica, 

fluida i diversa
Àngels Fitó
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

La Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (CEC) ha 

acordat establir les següents 
bases per a l’edició d’enguany 
dels Premis de Reconeixement 
a l’Economista d’Empresa al 
Despatx Professional i al Millor 
Currículum Universitari. 

L’acte de reconeixement tindrà 
lloc en una cerimònia de lliura-
ment dels premis dels economis-
tes 2021, que se celebrarà en el 
marc de la Jornada dels Econo-
mistes el 28 d’octubre. 

El Col·legi d’Economistes lliu-
rarà un diploma acreditatiu a les 
persones guardonades i donarà 
a conèixer la resolució del jurat 
tant a les persones col·legiades 
com als mitjans de comunicació.

Premi a l’Economista 
d’Empresa 
Objecte: premi a la persona col-
legiada gestora d’empresa que 
destaqui pel conjunt de la seva 
trajectòria professional i per algun 
fet rellevant ocorregut al llarg del 
darrer any. Seran indicadors a tenir 
en compte les accions endegades 
que siguin considerades de relleu 
en l’àmbit de la gestió empresarial, 
com ara projectes realitzats, ex-
pansió internacional, redreçament 
empresarial…
Candidatures: pot optar a 
aquest guardó qualsevol perso-
na col·legiada que sigui gestora 
d’empresa. A més, qualsevol 
membre del CEC pot proposar 
al jurat, de manera no vinculant 
i com a màxim fins al 15 d’oc-
tubre, una persona candidata 
en concret, mitjançant un escrit 
adreçat a la secretària del Jurat, 
en què s’exposaran breument 
els motius pels quals creu que 
la persona candidata proposada 
és mereixedora de l’esmentat 
guardó. 

Resolució: el guardó serà ator-
gat per un Jurat designat per la 
Junta de Govern que estarà inte-
grat per representants del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, 
per representants de les patro-
nals, per una representació dels 
guardonats i guardonades d’an-
teriors edicions, i per membres de 
la Junta de Govern del Col·legi. 
El degà i la secretària de la Junta 
de Govern del CEC actuaran com 
a president i secretària del Jurat, 
respectivament. La resolució que 
adopti el Jurat ha d’especificar els 
elements distintius de la persona 
guardonada. 

Premi al Despatx 
Professional 
Objecte: premi a la persona col-
legiada en exercici, al despatx 
professional o a una societat de 
professionals, vinculats al CEC, 
que destaqui pel conjunt de la 
seva trajectòria professional i 
per algun fet rellevant ocorre-
gut al llarg del darrer any. Entre 
d’altres, seran criteris a tenir en 
compte pel Jurat a l’hora de de-
liberar sobre el guardonat/da: el 
compromís amb la professió i 
amb el Col·legi; la publicació de 
llibres, documents tècnics i arti-
cles en revistes especialitzades, 
i aspectes innovadors tant en 
processos com en l’enfocament 
de l’activitat i la docència de les 
matèries pròpies de la seva acti-
vitat professional. 
Candidatures: poden optar 
a aquest guardó les perso-
nes col·legiades en exercici 
de la professió, els despatxos 
d’economistes i les societats 
de professionals vinculades al 
CEC. Les Comissions i Grups 
de Treball del CEC podran pro-
posar al Jurat, de manera no 
vinculant i com a màxim fins al 
15 d’octubre de 2021, un can-

didat o candidata al premi de 
Reconeixement de la seva es-
pecialitat professional o secto-
rial, mitjançant un escrit adreçat 
a la secretaria del Jurat, en el 
qual exposaran breument els 
motius pels quals creuen que 
la persona candidata proposada 
és mereixedora de l’esmentat 
guardó, fent menció dels criteris 
establerts. També, i pel mateix 
procediment, qualsevol membre 
del CEC pot proposar al Jurat, 
de manera no vinculant i com a 
màxim fins al 15 d’octubre de 
2021, una persona candidata 
per aquest guardó. 
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 del CEC entre 
els guardonats i guardonades 
d’anteriors edicions i d’altres 
persones col·legiades en exer-
cici professional, respectant que 
hi hagi sempre com a mínim un/a 
representant de les principals ac-
tivitats professionals en exercici 
lliure presents al CEC. El Jurat 
serà presidit pel degà del CEC 
o per aquella persona en qui de-
legui, i actuarà com a secretari/
secretària un membre designat 
pel mateix Jurat. La resolució que 
adopti el Jurat ha d’especificar els 
elements distintius del guardonat. 

Premi al Millor Currículum 
Universitari
Objecte: premi al graduat/gra-
duada amb millor currículum 
universitari del curs 2020-21, en 
alguns dels ensenyaments que 
s’imparteixen a les facultats de 
Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de Catalunya.
Candidatures: cada Facul-
tat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de Catalunya 
presentarà una sola candida-

tura amb el seu millor candidat 
o candidata. El termini perquè 
cada facultat presenti el seu 
candidat o candidata serà el 
15 d’octubre de 2021. En la 
presentació de les candidatures 
s’haurà d’adjuntar: una còpia 
de l’expedient acadèmic del 
candidat/a, un certificat del seu 
expedient acadèmic en què s’in-
diqui la nota mitjana ponderada 
segons el barem establert al Pre-
mi Nacional de Fi de Carrera, 
un full explicatiu del degà/ana 
explicitant els principals motius 
qualitatius pels quals la facultat 
considera que el seu candidat/a 
és mereixedor/a del guardó, i, 
de manera optativa, un escrit 
del mateix candidat/a en què 
s’especifiquin altres qüestions 
d’interès relacionades amb els 
seus estudis que no figuren a 
l’expedient acadèmic (seminaris 
realitzats, treballs desenvolupats, 
coneixements d’idiomes, esta-
des a l’estranger, etc.). 
Resolució: atorgarà el guar-
dó un Jurat integrat pels/per 
les membres de la Comissió 
Executiva del CEC. El degà i la 
secretària de la Junta de Go-
vern del CEC actuaran com a 
president i secretària del Jurat, 
respectivament. El CEC atorgarà 
al guardonat/da o guardonats/
des, com a millor graduat/da, un 
diploma acreditatiu del reconei-
xement i li facilitarà la col·legiació 
gratuïta durant tres anys. A més, 
el Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya reconeixerà públicament, 
mitjançant els seus canals habi-
tuals de comunicació, totes les 
candidatures presentades per 
les diverses facultats d’Econòmi-
ques i Empresarials, a les quals 
facilitarà la col·legiació gratuïta 
per a tres anys. n

Bases dels Premis de  
Reconeixement del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya 2021
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Primera. Es convoca la vint-i-
sisena edició dels Premis Joan 
Sardà Dexeus de la Revista Eco-
nòmica de Catalunya correspo-
nent a l’any 2021.
Segona. S’atorgaran dos premis: 
un al llibre de més rellevància 
d’economia i empresa, i el segon 
a la millor Trajectòria Personal en 
la difusió de l’economia.
Tercera. El llibre ha d’haver estat 
publicat entre el 15 de setembre 
del 2020 i el 15 de setembre de 
l’any 2021, i no haver concorre-
gut en l’edició anterior d’aquest 
Premi.
Quarta. El llibre haurà de tenir 
en compte la vinculació del seu 
autor/autora o del tema selecci-

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’Empresa: 
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 benes-
tar”, de Jordi Goula, publicat a La Vanguardia.
II edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 1997
Millor llibre d’Economia General: Caixes i cancs 
a Catalunya. Caixes d’estalvis catalanes I, de 
Francesc Cabana.
Millor llibre d’Economia de l’Empresa: La orga-
nización en la era de la información: aprendi-
zaje, innovación y cambio, de R. Andreu, J.E. 
Ricart i J. Valor.
Millor article d’Economia: “El espejismo de la 
reforma laboral”, d’Andreu Missé, publicat a 
El País.
III edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 1998
Millor llibre d’Economia General: Història eco-
nòmica de Catalunya. Segles xix-xx, de Jordi 
Maluquer de Motes.
Millor llibre d’Economia de l’Empresa: 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.
Premi a la trajectòria professional: Joaquim 
Perramón.

IV edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 1999
Millor llibre d’Economia: La Societat Cata-
lana, editat per l’Institut d’Estadística de 
Catalunya.
Premi a la trajectòria professional: 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 trajectòria professional: Josep Fran-
cesc 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 desenvolupades, de Guillem López 
Casasnovas.
Premi a la trajectòria professional: Josep 
Orihuel, del diari Expansión.
VII edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2002
Millor llibre d’Economia: Ciudad y trans-
porte. El binomio perfecto, de Carme Mira-
lles-Guasch.
Millor trajectòria professional: Jordi Casti-
llo, editor de Dossier Econòmic.
VIII edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2003
Millor llibre d’Economia: Catalunya, un país 
industrial, de Miquel Barceló.
Millor trajectòria professional: Joaquín Romero, 
d’El Periódico.

IX edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2004
Millor llibre d’Economia: Atlas de la industri-
alización de España, de Jordi Nadal (director).
Millor trajectòria professional: 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’Economia Industrial, 
coordinat per Enric Genescà, Jordi Goula, 
Josep Oliver, Vicente Salas i Josep M. Surís.
Millor trajectòria professional: Juan María Her-
nández Puértolas, 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.
Millor trajectòria professional: 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 Joaquim Solà, Xavier 
Sáez i Montserrat Termes (Departament de 
Treball i Indústria, Secretaria d’Indústria, col-
lecció “Papers d’Economia Industrial”, Bar-
celona 2006).
Millor trajectòria professional: Joan Pons, Edi-
tor de Medigrup Digital.

Bases dels Premis Joan Sardà  
Dexeus de la ‘Revista Econòmica  
de Catalunya’ 2021 (XXVI edició)

onat amb l’economia catalana. 
Així mateix, es considerarà també 
la vinculació amb la realitat eco-
nòmica del país i de les seves 
terres dels mitjans de difusió uti-
litzats o de la persona premiada 
a la Millor Trajectòria en la difusió 
de l’Economia.
Cinquena. Els guanyadors/es 
dels premis Joan Sardà Dexeus 
de la Revista Econòmica de Cata-
lunya seran distingits/des amb un 
guardó.
Sisena. Podrà proposar candi-
datures als Premis Joan Sardà 
Dexeus qualsevol persona, 
empresa o institució.
Setena. La presentació de can-
didatures es farà al Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya (plaça 
Gal·la Placídia, 32. 08006 Barce-
lona), fent constar el nom i el premi 
al qual opta.
Vuitena. El termini de presenta-
ció de candidatures finalitzarà el 
dia 15 d’octubre de 2021.
Novena. Els Premis Joan Sardà 
Dexeus seran atorgats per un jurat 
que estarà format pel degà del 
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, el director de la Revista 
Econòmica de Catalunya, els 
membres del seu consell de 
redacció, els degans de les dife-
rents facultats de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials de Cata-
lunya i per les persones que 
designi la Junta de Govern del 

Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya. El president del Jurat serà 
el degà i el secretari el director de 
la Revista Econòmica de Catalu-
nya. El lliurament dels guardons 
tindrà lloc en una cerimònia que 
se celebrarà en el marc de les 
activitats de la Jornada dels Eco-
nomistes el 28 d’octubre de 2021.
Desena. Els premis seran 
objecte d’especial difusió en els 
mitjans de comunicació i, en 
especial, a la Revista Econòmica 
de Catalunya. n

GUARDONATS/ES DE LES DARRERES EDICIONS DELS PREMIS JOAN SARDÀ DEXEUS
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GUARDONATS/ES DE LES DARRERES EDICIONS DELS PREMIS JOAN SARDÀ DEXEUS

XIII edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2008
Millor llibre d’Economia: Economia Catalana: 
reptes de futur (BBVA i Generalitat de Cata-
lunya 2007).
Millor trajectòria professional: Agustí Sala, 
president de l’Associació de Periodistes d’In-
formació Econòmica i periodista del diari 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.
Millor trajectòria professional: Ramon Ayme-
rich, de La Vanguardia.
XV edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2010
Millor llibre d’Economia: The political Eco-
nomy of Inter-Regional Fiscal Flows, de 
Núria Bosch, Marta Espasa i Albert Solé 
(ed.).
Millor trajectòria professional: 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 cata-
lana després de la crisi, dels autors Albert 
Roca Parés, Joan Torrent i Sellens, José 
García Quevedo, Javier Coronado Saleh, 
Josep M. Martorell Rodon, Joan Batalla 
Bejerano, Rafael Boix Domènech, Daniel 
Albalate del Sol, Hèctor Sala Lorda i Mer-
cedes Teruel Carrizosa.
Millor trajectòria professional: 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 Raventós Torras, i Els errors de 
les caixes, d’Antoni Serra Ramoneda.
Millor trajectòria professional: Manuel Pérez, 
subdirector de La Vanguardia.
XVIII edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2013
Millor llibre d’Economia: Cinco ensayos sobre 
la crisis y sus consecuencias para el estado 
del bienestar, de Josep Maria Bricall.
Millor trajectòria professional: Jordi Fortuny, 
periodista de TV3.
XIX edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2014
Millor llibre d’Economia: Los intereses del 
futuro. Economía en un cambio de época, 
de Joan Cals.
Millor trajectòria professional: Claudi Pérez, 
periodista d’El País.
X edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2015
Millor llibre d’Economia: ex aequo a Joan 
Sardà Dexeus. Un economista clave en la 
España del siglo xx, de Jacint Ros Hombra-
vella, i Fantasía y realidad en el expolio de 
Barcelona Traction, de Josep Lluís Sureda.
Millor trajectòria professional: Marga Moreno, 
periodista d’El Punt Avui.
XXI edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2016
Millor llibre d’Economia: ex aequo a El bienes-
tar desigual, de Guillem López Casanovas, i 
De nuestros impuestos y su administración, 
obra col·lectiva coordinada per Josep Maria 
Duran i Alejandro Esteller.

Millor trajectòria professional: Martí Savalls,  
director adjunt d’Expansión a Barcelona i 
periodista d’El Punt Avui.
XXII edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2017
Millor llibre d’Economia: Análisis empíricos 
sobre la economía española. Directors: Jaume 
Garcia, Anna Matas i Jose Manuel González 
Páramo.
Millor trajectòria professional: 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 tribu-
lacions, d’Andreu Mas-Colell, Albert Carreras 
i Ivan Planas.
Millor trajectòria professional: Pilar Abril, peri-
odista de la televisió de Catalunya.
XIX edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2019
Millor llibre d’Economia ex aequo: L’economia 
Catalana al segle xxi. Balanç 200-2017 i pers-
pectives 2030, dels serveis d’estudis econò-
mics i infraestructures de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, i The Oxford Handbook 
of productivity analysis editors, d’Emili Grifell-
Tatjé, C.A. Knox Lovell i Robin C. SicKles.
Millor trajectòria professional: ex aequo a Vic-
tor Bottini i la revista Alternativas Económicas.
XXV edició dels Premis Joan Sardà 
Dexeus 2020
Millor llibre d’Economia: Diccionari d’Econo-
mistes Catalans, editat per la Societat Cata-
lana d’Economia.
Millor trajectòria professional: ex aequo a Rosa 
Salvador Cortés, de La Vanguardia, i Víctor 
Costa, de Via Empresa.

Sol·licita informació sense compromís!
www.info3.cat  I  972 600 800
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El conseller d’Economia 
i Hisenda Jaume Giró 
va inaugurar el 21 de 

setembre l’exposició “Dones 
economistes” organitzada per 
l’Institut d’Estudis Catalans i la 
Societat Catalana d’Economia 
amb la col·laboració del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 
La mostra, que es pot veure al 
Claustre de la Casa de Conva-
lescència de l’Institut d’Estu-
dis Catalans fins el 21 d’octu-
bre, consta de 22 panells on es 
poden conèixer les històries de 
dones que amb el seu talent han 
fet grans aportacions i contribuci-
ons a la ciència econòmica.

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, per iniciativa de 
la seva Comissió d’Economia 
de la Igualtat i Diversitat amb 
el patrocini de Basi Group, va 
impulsar l’any 2020 una expo-
sició centrada en dones econo-
mistes que han tingut un paper 
rellevant al llarg de la història però 
que la seva contribució ha estat 
sovint ignorada o relegada a un 
segon pla.

Ara, la Societat Catalana 
d’Economia (SCE), amb la col-
laboració de la Secretaria Cien-
tífica de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, s’ha volgut adherir a la inici-
ativa del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i ha ampliat l’expo-
sició amb totes les economistes 
catalanes biografiades al Diccio-
nari d’economistes catalans, edi-
tat recentment per la SCE i pre-
miat l’any passat amb el Premi 
Joan Sardà Dexeus al millor lli-
bre d’economia i empresa 2020.

D’aquesta manera, l’exposició 
consisteix ara de 22 panells en 
què es glossen les trajectòries de 
12 economistes catalanes i 10 
economistes estrangeres:
Maria Baldó i Massanet (1884-
1964)
Muriel Casals i Couturier 
(1945-2016)
Micaela Chalmeta (1879-1951)
Gabriella Dalla-Corte i Caba-
llero (1968-2017)
Emilia Hazelip (1937-2003)
Elsa Hoërler Nier (1908-2001)
Regina Lamo Jiménez (1870-
1947)

Carme Massana i Calvete 
(1942-2016)
Maria Pi i Ferrer (1884-1960)
Mercè Sala Schnorkowski 
(1943-2008)
Maria del Carme Vehils i Grau-
Bolívar (1881-1925)
Edith Penrose (1914-1996)
Beatrice Potter (1866-1943)
Harriet Taylor (1807-1858)
Joan Violet Robinson (1903-
1983)
Clara Elizabeth Collet (1860-
1948)
Elisabeth Boody Schumpeter 
(1898-1953)
Elinor Ostrom (1933-2012)
Mary Paley Marshall (1850-
1944)
Anna Schwartz (1915-2012)
Rosa Luxemburg (1871-1919)

A la mostra també s’hi ha 
afegit Immaculada Fernández 
de Retuerto (1946-2021), que 
va ser col·laboradora en l’edició 
del Diccionari d’economistes 
catalans i que va morir recent-
ment.

Durant l’acte d’inaugura-
ció de l’exposició, el conseller 

d’Economia i Hisenda Jaume 
Giró va remarcar que “aquesta 
mostra s’ha de llegir no només 
com una celebració sinó, 
sobretot, en clau de denúncia 
i transformació”. L’acte, presen-
tat per la presidenta de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans Teresa 
Cabré, va comptar amb les 
intervencions del president de 
la Societat Catalana d’Econo-
mia Eduard Arruga i de la mem-
bre de la Junta de Govern i 
presidenta de la Comissió de 
la Igualtat i Diversitat del Col-
legi d’Economistes de Catalu-
nya Ester Oliveras. També hi va 
assistir una àmplia representa-
ció del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, entre els quals 
l’exdegà Anton Gasol i el gerent 
Maurici Olivé.

Una vegada finalitzi el perí-
ode en què es pot visitar la 
mostra a l’Institut d’Estudis 
Catalans, l’objectiu és que l’ex-
posició de dones economistes 
sigui itinerant i es pugui veure 
en d’altres espais arreu del ter-
ritori. n

L’Institut d’Estudis Catalans i la Societat 
Catalana d’Economia amplien l’exposició 
sobre dones economistes impulsada pel CEC
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El degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya 
(CEC), Oriol Amat, i el 

gerent del CEC, Maurici Olivé, 
s’han reunit darrerament amb el 
conseller d’Economia i Hisenda 
Jaume Giró, d’una banda, i amb 
el conseller d’Empresa i Treball, 
Roger Torrent, i el secretari 
d’Empresa i Competitivitat i col-
legiat del CEC, Albert Castella-
nos, de l’altra.

L’objectiu de les reunions ha 
estat informar als nous conse-
llers responsables dels dos 
àmbits del govern d’especial inte-
rès per a la figura de l’econo-
mista, l’economia i l’empresa, de 
les darreres novetats en les acti-
vitats que està portant a terme 
el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya al conjunt del territori. 
En aquest sentit es va parlar 
especialment de la celebració el 

proper mes de novembre de la 
vint-i-sisena edició de la Jornada 
dels Economistes.

D’altra banda, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya es 
va posar a disposició tant de la 
conselleria d’Economia i Hisenda 
com de la conselleria d’Empresa 
i Treball per col·laborar en totes 
aquelles iniciatives en relació a 
l’economia i l’empresa on el Col-
legi pugui aportar valor. n

Reunions amb els consellers 
d’Economia i Hisenda i 
d’Empresa i Treball

Relació d’altes 
col·legials del juny 
al juliol del 2021
Capdevila Bahí, Paula
Carvajal Segovia, Jesús
Casamiquela Artero, Jordi
Cuadrada Mercadé, Antonio
Farfán Luelmo, Albert
Gabino Delgado, Joan
Gardela Petit, Marc
Gonzalvo Fuentes, Luis
Habela Gruart, Raúl Ángel
Lladós Masllorens, Josep
Madrid López, Raúl
Malo Cruz, Daniel
Mola Cobos, Javier
Patiño Villalón, Francisco Javier
Rodon Moliné, Emma
Salvador Poch, Laia
Sardà Sueiro, Xavier
Toledo Asensio, David

El Col·legi d’Economistes de Catalunya renova  
un any més el seu compromís amb el programa EFEC 
d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (CEC) col-
laborarà per setè any 

consecutiu amb l’EFEC-Educació 
Financera a les Escoles de Cata-
lunya, un programa d’alfabetitza-
ció i educació financera impulsat 
per l’Institut d’Estudis Financers 
juntament amb els departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i dirigit als alumnes de 
4t d’ESO de les escoles de Cata-
lunya i a adults i alumnes de For-
mació Professional.

Com cada any, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 

donarà a conèixer el programa 
EFEC entre les persones col-
legiades perquè es puguin pre-
sentar com a formadors volun-
taris. 

Entre els continguts dels 
tallers que s’impartiran desta-
quen qüestions com el pressu-
post personal i el fons d’emer-
gència, la planificació financera 
personal, les característiques i 
perills de l’endeutament, les 
finances sostenibles, la preven-
ció del frau fiscal, els drets i deu-
res dels consumidors financers, 
el món de la responsabilitat civil 

i l’assegurança, l’economia cir-
cular i conceptes bàsics d’em-
prenedoria i pla de negoci. 

El CEC facilita de mitjana un 
centenar d’economistes volunta-
ris i voluntàries per cada edició 
del programa, sent habitualment 
la primera entitat no financera en 
nombre de formadors.

Les persones col·legiades 
interessades en ser voluntàries 
del programa EFEC per al curs 
2021-2022 es poden posar en 
contacte amb el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya per les 
vies habituals. n

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

Ara amb condicions 

especials per  

a col∙legiats/des,  

aprofita-ho!

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

www.zerovoz.com

Truca gratis al 900 800 802
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I N  M E M O R I A M
Llorenç Gascón i Josep Vila i Abelló

Mor Llorenç Gascón, exdegà del 
Col·legi d’Economistes de Barcelona

Adéu a Josep Vila i Abelló,  
impulsor de la Comissió de Sèniors 

Ha mort als 92 anys Llorenç Gas-
cón, que va estar al capdavant de 
la junta de govern del Col·legi 

d’Economistes de Barcelona entre el 1975 
i el 1977, la primera constituïda després de 
la mort de Franco. Juntament amb Alexan-
dre Pedrós i Pere Sitjà, Llorenç Gascón va 
signar un requeriment l’any 1967 per tal 
que la que fins aleshores era la Secció Pro-
vincial de Barcelona es convertís en Col-
legi d’Economistes de Barcelona i, amb els 
anys, en Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya.

Doctor en Ciències Econòmiques per la 
Universitat de Barcelona i diplomat per 
IESE, Llorenç Gascón va ser president de 
La Seda i Publicitas España, així com con-
seller delegat del Banc d’Expansió Comer-
cial, de Túnels i Autopistes de Barcelona 
SA i del Banc d’Expansió Industrial.

Del perfil de Llorenç Gascón destaca el seu 
europeisme. Durant divuit anys va presidir 

Ha mort als 83 anys l’economista 
Josep Vila i Abelló, col·legiat des 
de l’any 1965 i impulsor de la 

Comissió de Sèniors del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. La seva vinculació 
amb el Col·legi també va anar molt lligada 
a l’activitat de la Comissió d’Assessors Fis-
cals. A més, va ser promotor de la Comis-
sió de Professionals Sèniors de l’Associa-
ció Intercol·legial.

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la 
Universitat de Barcelona, Josep Vila i Abe-
lló va començar la seva trajectòria profes-
sional com a inspector d’Hisenda. Després 
va treballar per a l’assessoria jurídica del 
Banc Industrial de Catalunya, posterior-
ment absorbit per Banca Catalana. 

Va fundar el seu propi despatx professio-
nal, des d’on va prestar durant anys serveis 
d’assessoria fiscal, i va rebre el premi al 
Despatx professional l’any 2005. El suc-

el comitè espanyol de la Lliga Europea de 
Cooperació Econòmica (LECE) i va ser un 
dels experts designats per la Comissió 
Europea el 1990 per estudiar l’homogene-
ïtzació fiscal de les empreses. Va ser, a 

cessor d’aquest coneixement és el seu fill, 
el també economista Josep Vila i Cases-
noves, soci principal de Vila Abelló Aseso-
res SLP. A més, va ser membre del Consell 

més, vicepresident de la Reial Acadèmia 
de Ciències Econòmiques i Financeres, 
conseller de la Fundació Jean Monnet per 
a Europa, vicepresident de Foment del Tre-
ball durant catorze anys i directiu de la 
CEOE. Coneixedor profund de la societat 
nord-americana, va presidir la Cambra de 
Comerç Americana a Catalunya.

L’any 1994 va rebre la Creu de Sant Jordi i, 
el 1999, la Medalla del President Macià al 
Mèrit en el Treball. També va ser distingit 
amb la Medalla d’Or de la Fira de Barcelona 
i la US Peace & C. Award, entre d’altres. 

d’Administració de Ràdio Televisió Espa-
nyola (RTVE), va ser eurodiputat a Estras-
burg i president de la cadena europea de 
notícies Euronews, amb seu a Lió.

També va ser president de la Fundació del 
Teatre Fortuny de Reus. Per la seva relació 
amb aquesta ciutat, l’any 2017 la Fundació 
Gresol li atorgà el Premi Gaudí al Reusenc 
il·lustre.

Llorenç Gascón va 
destacar pel seu 

europeisme i per ser un 
coneixedor profund de la 
societat nord-americana

Josep Vila i Abelló va 
fundar el seu propi 

despatx professional,  
des d’on va prestar 
durant anys serveis 
d’assessoria fiscal
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I N  M E M O R I A M
José Maria Gay de LiébanaLlorenç Gascón i Josep Vila i Abelló

José María Gay de Liébana, 
l’economista indignat
Als 68 anys, el 16 de juliol 
passat ens va deixar José 
María Gay de Libébana, 
president de la Comissió 
d’Economia i Finances de 
l’Esport del Col∙legi 
d’Economistes.

Mai vaig imaginar que escriuria 
un article com aquest sobre 
el meu amic José María. 
Sento una gran tristesa per la 

seva pèrdua quan només tenia 68 anys, víc-
tima d’un maleït càncer. Intentaré resumir el 
seu perfil, encara que per fer-ho necessitaria 
la col·lecció completa d’una enciclopèdia.

El José María ha estat, sense cap mena de 
dubte, l’economista espanyol que millor ha 
sabut transmetre els missatges econòmics, 
sempre difícils. I, a més, ho ha fet amb sim-
patia i simplicitat. Aquesta era una de les 
seves grans virtuts: la divulgació de l’econo-
mia d’una manera senzilla.

En l’àmbit personal, era un home proper i 
autèntic, al qual tothom apreciava perquè 
desprenia optimisme i positivitat. Les seves 
abraçades virtuals ja són una salutació dis-
tintiva. Malgrat les seves múltiples ocupaci-
ons professionals, la presència als mitjans 
de comunicació, l’activitat docent i el des-
patx professional, sempre tenia temps de 
contestar un missatge.

Molt conegut per la seva faceta professi-
onal i per la quantitat de mèrits assolits, en 
la seva vida privada tenia els seus racons 
especials. Començant per Menorca, on ha 
passat amb la seva dona Meme i el seu fill 
Pepe gran part de la seva vida, passant 
pel golf a Fontanals i les partides de tennis 
al Reial Club de Tennis Barcelona. Però si 
s’ha de destacar alguna gran passió del 

El José María era una gran persona, molt 
simpàtica i alegre, i un gran comunicador. 
Una persona molt treballadora. Recordo 
com, estant ingressat en un hospital amb 
la malaltia molt avançada, enviava diària-
ment les seves informacions periodístiques. 
Fins i tot va organitzar el seu propi sepeli. 

La seva popularitat el va portar a aparèixer 
a la saga Torrente, on va comentar que 
“m’ho vaig passar molt bé en el rodatge”. 
Una prova més de la seva polifacètica per-
sonalitat.

Fa temps va sorprendre tothom parlant en 
llenguatge esportiu per donar a conèixer la 
seva malaltia: “De moment estic en temps 
de pròrroga, tinc metàstasi pel cos i em 
passo cada dues setmanes endollat a l’hos-
pital”. Sens dubte, la seva fe catòlica el va 
ajudar a resistir.

Darrerament estava molt preocupat per 
l’economia actual, especialment perquè 
pensava que les polítiques econòmiques 
no eren les adequades. Per això alguns 
mitjans de comunicació el van anomenar 
l’“economista indignat”.

Ha estat un cop molt dur. Se n’ha anat una 
gran persona i massa aviat. Tot i que ha tin-
gut l’enteresa d’acomiadar-se dels seus 
amics. I se n’ha anat sense veure l’Espanyol 
a la Champions, com era el seu somni. Des-
cansa en pau, amic. No t’oblidarem. n

José María aquesta és el Reial Club Depor-
tiu Espanyol, el club dels seus amors. Sem-
pre feia menció a la seva condició de peri-
quito. Quins grans moments hem viscut 
junts a l’estadi, amb grans emocions, som-
riures i llàgrimes.

Va ser pioner en l’estudi de les finances dels 
clubs de futbol, cosa que li va valer una gran 
popularitat i el va catapultar al món medià-
tic. El seu rigor professional en aquest àmbit 
el va portar a col·laborar amb la Lliga de Fut-
bol Professional i d’altres entitats esportives.
Va ser professor de la Facultat d’Economia 
de la Universitat de Barcelona i d’escoles de 
negocis. Apassionat per la docència i la 
comunicació, es va llicenciar en Economia, 
en Administració i Direcció d’Empreses, en 
Dret i en Ciències Empresarials. A més, era 
doctor en Ciències Econòmiques i en Dret, 
així com membre de la Reial Acadèmia Euro-
pea de Doctors. En l’àmbit divulgatiu, els 
seus vídeos, articles de premsa, intervenci-
ons en ràdios i televisions, i publicacions en 
economia li van donar una gran popularitat.

També m’agradaria destacar la seva estreta 
vinculació amb el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, d’on era el president de la Comis-
sió d’Economia i Finances de l’Esport. També 
amb el Consejo General de Economistas i 
el Registro de Economistas Auditores. Sem-
pre tenia un sí per a qualsevol proposta. De 
vegades em preguntava com tenia temps 
d’estar en tants llocs...
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MATILDE VILLARROYA, SECRETÀRIA D’AFERS ECONÒMICS  
I FONS EUROPEUS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

“Ens cal més autonomia  
i poder de decisió en la  
gestió dels fons europeus”
Matilde Villarroya explica 
que la secretaria que ella 
encapçala vol promoure la 
millora de la competitivitat 
efectiva del teixit econòmic 
català als mercats, afavorir la 
implantació de nous 
projectes i captar el màxim 
de fons europeus per a 
Catalunya, tenint en compte 
que és l’Estat qui els 
gestiona.

Matilde Villarroya és enginyera 
industrial per la Universitat 
Politècnica de Catalunya i 
doctora en Economia i Em-

presa per la Universitat Rovira i Virgili, on és 
professora titular del Departament de Gestió 
d’Empreses. També ha estat regidora d’Eco-
nomia i Hisenda, i tinent d’alcalde a l’Ajun-
tament de Tortosa, a banda d’ocupar diver-
sos càrrecs a l’empresa privada. Després 
d’haver liderat la Direcció General d’Indústria 
al Departament d’Empresa i Coneixement 
des del 2018, Matilde Villarroya és, des del 
juny d’aquest any, la nova secretària d’Afers 
Econòmics i Fons Europeus al Departament 
d’Economia i Hisenda.

Quins són els principals objectius de la 
secretaria d’Afers Econòmics i Fons Eu-
ropeus?
D’entrada, m’agradaria destacar que la se-
cretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus 
és de nova creació i vol reforçar l’àmbit d’ac-
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opacitat, sense compartir res amb les comu-
nitats autònomes. La nostra preocupació és 
que actualment s’estan obrint convocatòries 
d’ajudes que es tanquen en menys de quin-
ze dies. Les empreses no tenen temps d’as-
sabentar-se’n. 

Què es podria fer per explicar millor què 
són els fons europeus i com s’hi pot ac-
cedir als?
Actualment, estem intentant fer arribar al 
teixit productiu tota la informació referent als 
fons europeus a través de butlletins, que 
s’envien des de diversos departaments de 
la Generalitat. En paral·lel, ens estem dotant 
de noves eines per captar tota la informació 
que surt de Madrid, analitzar-la, esmicolar-la 
una mica perquè s’entengui bé i traslladar-la. 
En aquest sentit, estem construint una pà-
gina web de fàcil accés per a l’usuari on fi-
guraran tots els fons europeus classificats, 
així com butlletins específics que cada de-
partament podrà fer arribar al seu col·lectiu. 
L’objectiu és que tot plegat entri en funcio-
nament al més aviat possible. 

El repte econòmic que tenim per davant 
és majúscul i, en aquest sentit, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya es posa a 
disposició de l’administració per col-
laborar en totes aquelles qüestions on 
pugui aportar valor. Quines vies de col-
laboració es poden establir?
Ens cal una important tasca de difusió dels 
fons europeus al conjunt del territori, i les 
seus del Col·legi tant a Barcelona com a 
Girona, Lleida i Tarragona poden ser una via 
excel·lent per fer arribar aquesta informació. 
Una de les vies de col·laboració podria ser 
l’organització conjunta de xerrades informa-
tives. També podem explicar què fem a la 
secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus 
amb articles a les diverses publicacions que 
editeu des del Col·legi d’Economistes. I, a 
posteriori, seria interessant plantejar la rea-
lització d’un estudi de l’impacte dels fons 
europeus a Catalunya. n

Estem construint una 
pàgina web de fàcil 

accés per a l’usuari on 
figuraran tots els fons 
europeus classificats

tuació de l’antiga secretaria d’Economia. 
Volem fer un diagnòstic exhaustiu de l’eco-
nomia catalana i les seves potencialitats per 
tal de detectar els reptes que tenim per davant 
i donar-hi resposta. Per això també volem 
potenciar les aliances amb d’altres agents 
econòmics del país que ens ajudin a trobar 
solucions. En definitiva, el principal objectiu 
és promoure la millora de la competitivitat 
efectiva del teixit econòmic català als mercats, 
així com afavorir la implantació de nous pro-
jectes. La secretaria també té el gran repte 
de captar el màxim de fons europeus per a 
Catalunya, tenint en compte que és l’Estat 
qui els gestiona. 

De quines mesures i eines disposa el 
govern de la Generalitat per impulsar la 
recuperació econòmica postpandèmia?
Comptem amb diverses eines. La primera, i 
pròpia, és el pressupost de la Generalitat. Si 
tot va bé, s’aprovarà un pressupost per a 
l’any vinent que sigui capaç de donar res-
posta a les necessitats i els reptes de l’eco-
nomia catalana després de la pandèmia. 
D’altra banda, gestionem els fons europeus 
dissenyant mecanismes de coordinació in-
terna entre els diferents departaments de la 
Generalitat per tal de canalitzar tant les ajudes 
del fons Next Generation com les de la resta 
de programes europeus. I, finalment, també 
disposem del finançament que ens ve de 
l’Estat espanyol. En aquest sentit continuarem 
treballant perquè ens arribin els màxims re-
cursos que ens corresponen.

Els Fons Next Generation EU són claus 
per estimular l’economia catalana. Po-
dem recordar de quines xifres i terminis 
parlem en el cas de Catalunya?
L’Estat espanyol rep els fons europeus i els 
reparteix segons considera. En el marc del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, a 
Espanya li corresponen un total de 70.000 
milions d’euros per al període 2021-2023, 
24.000 milions d’euros dels quals s’assignen 
a través dels Pressupostos Generals de l’Es-
tat aquest 2021. D’aquests 24.000 milions 
d’euros, 14.000 milions d’euros se’ls queda 
el mateix Estat per a les seves convocatòries 
i ajuts, i 10.300 milions d’euros els destina a 
les comunitats autònomes. A Catalunya s’es-
tima que el 2021 ens tocaran 1.400 milions 
d’euros. Fins ara s’han assignat per confe-
rència sectorial 1.126 milions d’euros i, a 
mitjans de setembre, n’havíem ingressat 
només 385 milions.
 
Des de la Generalitat heu alertat en 
diverses ocasions del poc marge de 
maniobra de les comunitats autònomes 

en relació amb els fons europeus, i heu 
demanat una cogovernança. Quin paper 
juga exactament, avui dia, el govern 
català?
A les conferències sectorials, l’Estat ens dic-
ta les convocatòries i ens defineix les bases 
exactes del que hem de fer. I en algunes lí-
nies estratègiques no hi estem d’acord. De-
manem més autonomia en la gestió de les 
convocatòries i més poder de decisió per 
poder donar sortida als nostres projectes, 
sempre segons els objectius marcats pel 
compromís d’Espanya amb la Unió Europea. 
De fet, en major o menor mesura, totes les 
comunitats autònomes estem d’acord en la 
reivindicació d’una major participació en la 
decisió, perquè cada comunitat té les seves 
particularitats, capacitats i potencialitats. 

Al febrer es van presentar 27 projectes 
catalans candidats a obtenir recursos 
del fons Next Generation EU. En quin 
estat es troba aquesta proposta?
Actualment no hi ha fons específics per po-
der tirar endavant aquests 27 projectes, que 
també són paraigües d’altres iniciatives. Da-
vant d’aquesta situació estem intentant, 
projecte per projecte, redirigir les empreses 
i institucions cap a les convocatòries que 
obre el Govern espanyol. Per exemple, un 
dels nostres projectes era la creació d’un hub 
del vehicle connectat aprofitant la indústria 
automobilística de gran valor que tenim a 
Catalunya. L’Estat justament ha llançat un 
PERTE del vehicle connectat, però no ens 
deixa participar de la gestió per tal d’asse-
gurar-nos que els fons no només es quedin 
en les grans empreses, sinó que també ar-
ribin a les pimes. I cal recordar que la finalitat 
dels fons europeus és transformar tot el tei-
xit productiu.

Algunes veus apunten a un gran desco-
neixement dels fons europeus per part 
de la ciutadania i el sector empresarial. 
Ha faltat transparència? 
El que ha faltat és informació, però perquè 
no existia. És bo conèixer que tot ho ha ges-
tionat l’Estat i que ho ha fet amb màxima 

Cal fer difusió dels 
fons europeus, i les 

seus del Col·legi poden 
ser una via excel·lent 

per fer arribar aquesta 
informació 
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L’economista  
d’empresa,  
una figura  
estratègica
Molts dels directius i professionals 
d’empreses i institucions, ja siguin 
públiques, privades, grans o petites, són 
economistes. En aquest reportatge volem 
conèixer millor aquest col∙lectiu de la mà 
de cinc economistes que ocupen posicions 
de responsabilitat en diverses 
organitzacions.

Josep Martínez Vila és conseller de-
legat de Saba, operador industrial 
de referència en el desenvolupament 
de solucions en l’àmbit de la mobi-

litat urbana especialitzat en la gestió d’apar-
caments, que dona feina a més de 2.000 
persones i té presència en 9 països i 180 
ciutats arreu del món. “La meva principal 
tasca és consolidar la companyia com un 
operador de referència en la gestió d’apar-
caments i serveis de mobilitat, alineant tota 
l’organització cap a uns objectius comuns 
que passen, entre d’altres, per la digitalitza-
ció i modernització del negoci, així com la 
qualitat del servei”, explica. 

Xavier Pérez, director general del grup d’em-
preses del RACC, és el màxim responsable 
de dirigir el rumb del club de serveis a la 
mobilitat que ofereix serveis d’assistència 
personal, familiar i mèdica a més de 10 mili-
ons de persones arreu del món. “Les meves 

tasques són fer possible que la nostra orga-
nització assoleixi els objectius que ens hem 
marcat per culminar amb èxit un profund 
procés de transformació quant a serveis i 
tecnologia”, comenta. 

Joaquim Cabré és director financer del Grup 
Pintaluba, un conjunt de 12 empreses espe-
cialitzat en nutrició i salut animal amb seu a 
Reus. “Em dedico a supervisar la política fi-
nancera, comptable i fiscal de les empreses 
del grup que estan en territori nacional i els 
tancaments periòdics de les empreses es-
trangeres”, afirma. 

L’economista d’empresa no només és pre-
sent a les direccions d’empreses privades, 
sinó que també ocupa llocs de responsabi-
litat a les entitats públiques. És el cas de 
Dolors Mateu, gerent de l’Institut de Ciènci-
es Fotòniques (ICFO), una fundació del sec-
tor públic que es dedica a la recerca, en 
concret a fer avançar els límits del coneixe-
ment utilitzant la fotònica. “Darrerament la 
meva tasca se centra en com gestionar i 
aplicar, de la manera més eficientment pos-
sible, la cada vegada més exigent i restric-

tiva normativa legal aplicable a les fundacions 
de recerca del sector públic, amb la finalitat 
d’optimitzar els recursos disponibles per 
retenir el talent a casa nostra”, detalla.

Josep Martínez Vila, Xavier Pérez, Joaquim 
Cabré i Dolors Mateu compten amb una 
trajectòria llarga i consolidada en el món de 
l’empresa. Però hi ha joves que també tre-
pitgen fort com a economistes d’empresa. 
És el cas de Meritxell Pi, que al 30 anys ja és 
la directora general de l’Àrea Financera i Ac-
ció Corporativa d’ICG, grup tecnològic amb 
seu a Torrefarrera (Lleida). “Formar part de 
l’equip directiu i la presidència d’una com-
panyia significa prendre decisions sobre 
l’equip, l’empresa i les línies de futur cap on 
hem d’anar”, assegura. 

L’economista d’empresa 
en càrrecs directius
A l’hora de descriure les característiques i 
habilitats d’un economista d’empresa en 
posicions directives, els cinc participants en 
aquest reportatge coincideixen amb un ele-
ment: el valor afegit que aporta en una orga-
nització és la visió estratègica.
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presa i promoure’ls, amb capacitat de lide-
ratge i responsabilitat i, en molts casos, amb 
molta paciència afegida”. Dolors Mateu con-
sidera que “es tracta d’un professional que 
pot generar idees innovadores, noves inicia-
tives i gestionar els projectes que es derivin 
d’aquestes idees en benefici de l’empresa”. 

El director financer de Pintaluba, Joaquim 
Cabré, recorda la responsabilitat de “reflectir 
al 100% l’estat de la companyia a efectes de 
complir totes les obligacions fiscals i mercan-
tils”, i destaca que “l’economista d’empresa 
ha de ser la base d’informació perquè la 
direcció general i el consell d’administració 
prenguin les decisions estratègiques, així com 
executar les directrius marcades des 
d’aquests òrgans de direcció de la manera 
més eficaç possible”. Tot i que assegura que 
cada empresa i cada sector són un món, i 
“com a càrrec directiu és bàsic que tingui 
capacitat d’adaptació al sector i a la idiosin-
cràsia de cada empresa”.

Per a la directora general de l’Àrea Financera 
i Acció Corporativa del Grup ICG Meritxell Pi, 
“l’economista ha de ser un conseller de l’equip 
directiu, un càrrec de confiança que controli i 
aconselli sobre la salut financera de l’empresa 
i aporti solucions a les mancances”. “La nos-
tra funció és analitzar l’entorn i aportar un punt 
de vista objectiu i econòmic per poder prendre 
decisions”, subratlla Pi, que afegeix que “ha 
de ser una persona crítica, inquieta, respon-
sable i que aporti solucions als problemes”.

La formació d’economista 
en l’àmbit empresarial
La formació de l’economista és molt versàtil, 
i va des de les ciències econòmiques fins a 
l’administració i direcció d’empreses. Con-
siderant aquesta diversitat, els professionals 
que participen en aquest reportatge consi-
deren que la formació d’economista és ben 
valorada en el món empresarial, però també 
demanen reforçar el posicionament de l’eco-
nomista d’empresa en el mercat professional.
“Els coneixements de l’economista li donen 
una versatilitat i una adaptabilitat a molts i 
diferents àmbits de responsabilitat de les 
empreses, i això fa que no tinguin una ade-
quació més específica, com pot ser el cas 
d’altres carreres acadèmiques, un element 
que pot reduir la seva visibilitat dins del món 
empresarial”, apunta el conseller delegat de 
Saba Josep Martínez Vila. Una opinió com-
partida pel director general del grup d’em-
preses del RACC Xavier Pérez, el qual admet 
que “és cert que dins de les empreses altres 
professions, com les enginyeries, estan tenint 
molta rellevància, però cal dir que un econo-

Per al conseller delegat de Saba Josep 
Martínez Vila, “és un professional que apor-
ta una visió de conjunt a l’hora de prendre 
decisions o d’executar projectes, així com 
rigorositat en les anàlisis i propostes, sem-
pre amb una orientació a l’eficiència a es-
cala funcional i econòmica”. Segons Mar-
tínez Vila, “en uns moments de canvi com 
els que vivim actualment i amb una crisi 
d’àmbit global com a conseqüència de la 
pandèmia, les empreses han de reaccionar 
i adaptar-se. I en aquesta necessitat de 
disrupció pot jugar un paper molt rellevant 
per generar, impulsar i desenvolupar pro-
postes estratègiques per al futur de les 
companyies”. Per a Josep Martínez Vila, 
“un bon economista d’empresa ha de ser 
una figura multidisciplinària, oberta i recep-
tiva a la transformació de l’entorn, que sà-
piga escoltar, analitzar i prendre decisions, 
sempre de forma proactiva i amb iniciativa”. 
Martínez Vila afegeix que “aquesta neces-
sitat de flexibilitat per adaptar-se al canvi 
porta implícita una capacitat de reacció que 
només s’aconsegueix amb coneixements 
i una orientació financera, però també in-
dustrial i de gestió, i, de la mateixa manera, 

exercir sempre la labor amb criteris de res-
ponsabilitat i d’ètica, i des de la perspecti-
va de canvi cultural orientat a l’eficiència”.

Xavier Pérez, director general del grup d’em-
preses del RACC, considera que “és un 
professional que ocupa posicions d’alta res-
ponsabilitat en aquelles empreses que volen 
ser líders als seus sectors i, per tant, reque-
reix una bona visió global i estratègica de la 
situació i de les tendències socials i econò-
miques, a escala nacional i internacional”. 
Xavier Pérez destaca que, des de la pers-
pectiva d’un CEO, “l’economista d’empresa 
ha de ser sinònim de lideratge, visió estratè-
gica, esperit innovador, pensar en gran i va-
lentia per prendre les decisions adequades 
en cada moment”. “En aquests moments de 
grans canvis socials i econòmics, cal saber 
prioritzar bé i també arriscar avaluant els ris-
cos en cada operació”, apunta.

La gerent de l’ICFO, Dolors Mateu, opina que 
“en l’èxit d’un economista que treballa en una 
organització hi juga un paper important ser 
una persona creativa, enginyosa, amb visió 
per intuir i saber preveure els canvis a l’em-
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V E U S  D E L  C O L · L E G I

JOSEP MARTÍNEZ VILA
“Un economista 
d’empresa ha de 
ser una figura 
multidisciplinària, 
oberta i receptiva a 
la transformació  
de l’entorn”

XAVIER PÉREZ  
“Un economista 
d’empresa aporta 
una visió 
estratègica 
imprescindible  
per als càrrecs 
directius”

DOLORS MATEU  
“Necessitem 
potenciar el sentit 
de pertinença i 
l’arrelament a la 
societat de 
l’economista 
d’empresa”

JOAQUIM CABRÉ  
“És bàsic que 
l’economista 
d’empresa tingui 
capacitat 
d’adaptació al 
sector i a la 
idiosincràsia de 
cada empresa”

MERITXELL PI  
“Un economista 
d’empresa ha de 
ser una persona 
crítica, inquieta, 
responsable i que 
aporti solucions als 
problemes”

El lema del CEC, “Al 
servei dels professionals 

de l’economia i 
l’empresa”, posa de 

relleu que l’economista 
d’empresa és una  

figura clau

mista aporta una visió estratègica imprescin-
dible per als càrrecs directius”. 

Per a Martínez Vila “és probable que sigui 
necessari posicionar la figura de l’econo-
mista d’empresa en el mercat professional, 
diferenciant les característiques que el des-
criuen enfront de la d’altres perfils profes-
sionals”. El director financer de Pintaluba 
Joaquim Cabré i la directora general de 
l’Àrea Financera i Acció Corporativa del 
Grup ICG Meritxell Pi apunten la rellevància 
de la formació continuada. Cabré assegu-
ra que “l’entorn de globalització i evolució 
tecnològica en el qual ens trobem actual-
ment fa necessària una adaptació/formació 
continuada”, mentre que Pi afirma que “la 
formació prèvia al món laboral és molt im-
portant perquè et dona coneixement per 
emmarcar i aplicar tot el coneixement eco-
nòmic i financer a l’empresa amb èxit, però 
la formació contínua és fins i tot més ne-
cessària perquè la tecnologia, les lleis, les 
maneres de fer i pensar i, en general, tota 
l’empresa, evolucionen”. “No et pots per-

metre el luxe de quedar-te obsolet en co-
neixement, perquè el teu valor afegit es 
dilueix”, subratlla Pi.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
i els economistes d’empresa
El lema del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, “Al servei dels professionals de 
l’economia i l’empresa”, posa en relleu que 
l’economista d’empresa és una figura clau 
per al CEC. En aquest sentit, el CEC comp-
ta amb la Comissió d’Economistes d’Em-
presa, constituïda el desembre del 2020 com 
a hereva del grup de treball del mateix nom, 
la qual vol ser un lloc de debat i difusió de 
temes relacionats amb la direcció empresa-
rial i la creació d’empreses. Què més podria 
fer el Col·legi per satisfer les necessitats dels 
economistes d’empresa?

El conseller delegat de Saba Josep Martínez 
Vila considera que “el Col·legi d’Economis-
tes hauria de ser un meeting point dels eco-
nomistes, el marc en el qual compartir ex-
periències i ser un catalitzador de reformes, 
de millores, d’innovacions, d’aprenentatges 
i de nous procediments”. Per a Martínez Vila, 
“a més de ser un àmbit de debat, ha de 
contribuir al posicionament de la professió i 
a ser referents en el funcionament de la nos-
tra societat”.

El conseller delegat de Saba es mostra con-
vençut que “la tasca que durà a terme la 
Comissió d’Economistes d’Empresa del 
Col·legi, presidida per Salvador Alemany, 
serà important per poder avançar en aquests 
objectius. I, especialment, penso en els joves 

economistes d’empresa, que són impres-
cindibles per al futur del nostre Col·legi”. “Del 
seu talent, esforç i capacitat dependrà el 
futur de moltes organitzacions”, conclou.

La gerent de l’ICFO, Dolors Mateu, demana 
al Col·legi que “doni a conèixer el concepte 
d’economista d’empresa per potenciar el 
seu sentit de pertinença i diferenciar-lo”. El 
director financer de Pintaluba Joaquim Ca-
bré comenta que “en l’entorn tant variable 
que vivim, el Col·legi ha d’intentar anticipar-se 
als canvis venidors i facilitar-nos formació 
per adaptar-nos a aquests canvis”.

Per la seva banda, la directora general de 
l’Àrea Financera i Acció Corporativa del Grup 
ICG Meritxell Pi demana que el Col·legi “apor-
ti informes sobre com veu els principals 
conflictes nacionals i mundials, així com 
dades de l’evolució de les empreses cata-
lanes i globals”.

Xavier Pérez, director general del grup d’em-
preses del RACC, opina que “els professio-
nals necessiten actualitzar-se constantment, 
i la tasca de formació i suport continuat que 
fa el Col·legi en els propers anys serà més 
necessària que mai”. A més, creu que “les 
empreses necessiten més coneixement de 
com estan evolucionant els seus sectors 
arreu del món”, i en aquest sentit apunta que 
“el Col·legi hi està contribuint molt positiva-
ment elaborant informes i organitzant troba-
des i conferències amb experts”. “El Col·legi 
ha de seguir sent un instrument per cercar, 
analitzar i compartir coneixement útil per a 
les empreses”, destaca. n

Economistes d’empresa
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Girona

 Sovint es diu que a la universitat es-
tem molt lluny de les empreses, i 
certament hi ha molt marge de mi-
llora encara, però cada any hem 

anat escurçant distàncies. Sincerament, 
crec que a Girona ens caracteritza la proximi-
tat, i l’hem anat posant en valor més i més.

Aquest any celebrarem els 25 anys en què 
la Facultat de Ciències Econòmiques i Em-
presarials va estrenar edifici al Campus de 
Montilivi de la Universitat de Girona. I l’es-
trena va portar, de seguida, a una nova 
oportunitat de col·laboració amb el Col·legi 
d’Economistes per celebrar anualment la 
Jornada als nostres espais. Una Jornada 
dissenyada conjuntament entre el Col·legi i 
la Facultat, amb ponents d’alt nivell, trac-
tant un ampli ventall de temes, lliçons i de-
bats amb diferents posicions acadèmiques 
i perfils polítics. Aquesta col·laboració sos-
tinguda només ha estat possible gràcies a 
les persones que ho han liderat. Per això 
vull deixar escrit el meu agraïment personal 
a tots els degans i presidents del Col·legi, i 
al degà i deganes de la Facultat que, al llarg 
de tants anys, han impulsat la col·laboració. 
Sense ells i elles avui no podria escriure 
amb tanta convicció que a Girona avancem 
molt i bé, col·laborant amb plena confiança, 
de manera honesta, desinteressada i gene-
rosa, any rere any.

La Jornada dels Economistes a Girona va 
fer un pas endavant quan vam omplir la sala 
d’estudiants cada curs. Recordo perfecta-
ment la sorpresa tan positiva dels col·legiats 
quan us vau veure envoltats a la sala de 
tants nois i noies joves que esdevindrien els 
futurs economistes. Algun any vam haver 
d’afegir cadires a la sala. Hi vam convidar 
els estudiants i van respondre assistint-hi, 
plantejant preguntes, interpel·lant. I voldria 
deixar constància de l’enorme satisfacció 

fessió il·lusiona i les Jornades del Col·legi 
projecten il·lusió.

I a qui no li agrada que li reconeguin els mè-
rits? Ha estat un encert premiar els estudi-
ants a la Jornada, pel seu excel·lent expedi-
ent, pel millor treball de final de grau, entre 
d’altres. I la presència activa del Col·legi 
d’Economistes a l’acte de graduació de 
cada promoció a Girona, on assisteixen més 
de mil familiars d’estudiants, anualment 
aporta visibilitat social a la professió dels eco-
nomistes en un important moment de cele-
bració de la Facultat.

Aquesta il·lusió els darrers anys també 
l’hem traslladat a les aules. Els estudiants 
sovint tenen la (falsa) sensació que a la Fa-
cultat només els ensenyem teoria, i que el 
Col·legi ens aporti economistes de diferents 
especialitats que venen a les aules a expli-
car casos reals, experiències pràctiques 
ben pròximes, canvis de normatives, etc. és 
un valor afegit important. Tots els que us faci 
il·lusió venir, us hi esperem. La valoració dels 
estudiants és excel·lent. El Col·legi a Girona 
realment contribueix a apropar les empre-
ses a la universitat. És habitual que al final 
d’una sessió se m’apropi un estudiant i em 
digui: “Li he dit que m’agradaria molt treba-
llar a la seva empresa i m’ha dit que li enviés 
el meu currículum”. Vull afegir que sempre 
que a la Facultat hem necessitat la col-
laboració del Col·legi, l’hem obtingut sense 
condicions, amb extrema generositat i des-
interessadament. I la reciprocitat hi és. 
Quan això passa vol dir que hem superat 
moltes distàncies. La vida ens porta a afron-
tar nous reptes, i que per molts anys pu-
guem continuar superant-ne!

A Girona, Col·legi i universitat treballem ple-
gats des de sempre. I aquest “des de sem-
pre” surt del cor, perquè realment tots tenim 
la sensació que col·laborem des de sempre 
i evolucionem. La Facultat és casa de tots els 
economistes, sempre hi trobareu les portes 
obertes i la plena disposició a continuar tre-
ballant plegats. Sigueu totes i tots benvin-
guts! Fins aviat! n

que senten els estudiants quan surten 
d’una Jornada a la Facultat que els ha per-
mès copsar quines són les inquietuds, les 
preguntes i els problemes que es planteja la 
nostra professió.

Un pas més va ser portar estudiants a la 
Jornada d’Economistes a Barcelona. No 
us podeu imaginar la il·lusió dels estudiants 
en pujar a l’autobús a Girona quan encara 
és fosc; arriben, passem llista i hem de fer 
un esforç per reconèixer-los perquè tots 
van vestits ben elegants per a l’ocasió (tal 
com els hem demanat). Il·lusió en arribar a 
la seu i inscriure’s, en entrar i asseure entre 
els col·legiats, amb discreció. Viuen un am-
bient professional d’alt nivell, ho capten i 
queden atrapats per la vida dels economis-
tes. I, quan tornem cap a Girona, a l’auto-
bús ens expliquen el que han viscut i sentit, 
com: “Un senyor ens ha preguntat d’on 
érem i què estudiàvem, i ens ha dit que hem 
escollit uns bons estudis, que tindrem mol-
tes oportunitats laborals”. “He anat a una 
sessió que em pensava que no m’agradaria 
i m’ha encantat, crec que m’hi dedicaré”. 
“Puc enviar el meu CV a aquell empresari a 
veure si em vol per fer pràctiques?”. Èxit 
rotund! La joventut és il·lusió, la nostra pro-

ANNA GARRIGA
Degana de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la 
Universitat de Girona 
deg.economiques@udg.edu

LA PROXIMITAT  
COL·LEGI-UNIVERSITAT, UN VALOR 

Girona
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Lleida
ESTRETA COL·LABORACIÓ ENTRE EL  
COL·LEGI I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Lleida

LA PROXIMITAT  
COL·LEGI-UNIVERSITAT, UN VALOR 

 En línia amb anteriors Juntes de 
Govern, un dels objectius prio-
ritaris de l’actual Junta CEC de 
la Seu col·legial de Lleida, que 

presideix Josep Maria Riu, ha estat establir 
de bon principi una estreta col·laboració i 
connexió amb la universitat i, d’una manera 
especial, amb la facultat de Dret, Economia, 
i Turisme, ja que és el centre on es formen 
els futurs professionals, els futurs i futures 
economistes, i, per tant, els potencials nous 
i noves col·legiats i col·legiades.

Un any més, en finalitzar el curs acadèmic a 
la Facultat de Dret, Economia i Turisme de 
la Universitat de Lleida, la cap d’estudis de 
Grau, Yolanda Montagut, i la coordinadora, 
Anna Vendrell, es van adreçar per escrit al 
president del Comitè Executiu del CEC a 
Lleida per convidar-lo a formar part, de ma-
nera presencial, del Tribunal Extern per a la 
valoració dels Treballs de Final de Grau (TFG) 
en ADE en aquesta Facultat amb la finalitat de 
qualificar-los amb la nota màxima d’excel·lent, 
si així es decidia.

Com recordaven en el seu escrit d’invitació 
la cap d’estudis de Grau i la coordinadora, 
el treball de fi de grau (TFG) és una de les 
matèries obligatòries, incloses en els plans 
d’estudi de les titulacions de grau. Consis-
teix en un treball autònom i individual que 
l’estudiant ha de realitzar sota la supervisió 
d’un/a tutor/a a la facultat amb l’objectiu 
principal de mostrar de forma integrada les 
competències associades al títol de grau”.

Així doncs, en el mes de juliol passat, com a 
final del curs 2020/21, a la Facultat de Dret, 
Economia i Turisme es va formar un nou tribu-
nal extern. En format presencial, el componien 
el president territorial, Josep Maria Riu, més 
dos membres del Comitè Executiu de Lleida 
del CEC, Albert Jover i Joan Picanyol.

i d’utilitat per al seguiment de l’exposició.
● L’existència de diferents especialitats de 
grau dels ponents és atraient. A la FDET de 
la UdL es poden fer graus, que afegeixen 
ADE a la disciplina principal. En el cas de 
doble grau en Dret, si hi ha un únic TFG 
l’estudiant ha d’estar cotutoritzat per dos 
professors/es que li donin suport i l’orientin 
en la seva recerca.
● Es va notar en els treballs la presència de 
diferents nivells d’ajuda, proporcionada pels 
respectius tutors.
● Sorprenentment, hi hagué nul·les referències 
a la part financera en els TFG.
● Hi va haver l’oportunitat de recordar la labor 
d’ajuda que pot prestar el Col·legi mentre 
elaboren el treball. Ho apuntà explícitament 
el president territorial Josep Maria Riu.

En definitiva, és una evidència més que 
mantenir una relació estreta i sovintejada 
amb la universitat comporta bones sinergies 
de manera biunívoca. A més, ens dona un 
accés directe a la base futura del Col·legi. 
Aquest dia va quedar ben reflectida l’excel-
lent sintonia i compenetració entre el Collegi 
d’Economistes i la Universitat de Lleida, que 
ens ajuda mútuament a desenvolupar de 
manera satisfactòria els respectius objec-
tius. És, doncs, una bona oportunitat, si la 
sabem aprofitar, de sembrar per nodrir amb 
sàvia nova el CEC en donar-nos a conèi-
xer als nous graduats, en fer-los atractiu el 
Col·legi i il·lusionar-los amb els avantatges 
formatius, laborals i socials que reporta la 
col·legiació. n

Els estudiants que podien optar a la qualifica-
ció acadèmica més alta pel seu treball havien 
estat avaluats pel seu tutor/a amb una nota de 
8,5 sobre 10, la màxima puntuació possible. 
Eren els únics estudiants amb opcions de 
millorar la seva qualificació. Sols el tribunal 
extern, una vegada escoltades i contrastades 
les explicacions i conclusions de les seves 
recerques, podia resoldre si augmentava la 
seva nota final fins a la qualificació d’excel-
lent o matrícula.

Les matèries que es van presentar al Tribunal 
Extern van ser les següents:
● “Perspectiva de género en el emprendimi-
ento y en los puestos directivos”. Doble grau 
en Enginyeria Informàtica i Administració i 
Direcció d’Empreses.
● “Análisis Jurídico-Estadístico de las relaci-
ones comerciales entre la Unión Europea y 
Singapur”. Doble grau en Dret i Administració 
i Direcció d’Empreses
● “Logística integral per a una empresa ma-
nufacturera especialitzada”. Grau en ADE. 
L’autora Manal Mamoun Oualla Rifi en fou la 
guanyadora, la més ben valorada pel Tribunal.

Observats en la jornada, voldria destacar uns 
aspectes interessants, tant dels TFG com 
de la FDET :
● L’exposició i explicació del contingut que 
va fer cada un dels estudiants del seu treball 
va ser bona.
● Els ponents es recolzaren en els seus propis 
mitjans de suport, que van ser tots interessants 

JOAN PICANYOL I TARRÉS
Economista i Vocal del Comitè Executiu 
del CEC Lleida
joan.piccas@gmail.com

Membres del Tribunal Extern per a la valoració dels Treballs de Final de Grau (TFG) d’ADE de la 
Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida.
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Tarragona

La mobilitat en transport públic al 
Camp de Tarragona se situa lleu-
gerament per sobre del 15% i, 
per tant, cal un canvi significatiu 

de model. Enguany, de nou, el Col·legi d’Eco-
nomistes ha participat en l’acte de graduació 
dels estudiants de la Facultat d’Economia i 
Empresa de la Universitat Rovira i Virgili. El 
divendres 11 de juliol es va organitzar un acte 
especialment emotiu ateses les actuals cir-
cumstàncies sanitàries.

En l’acte de graduació, el Sr. Miquel Àngel 
Fuster, l’actual president de la seu de Tarra-
gona, va intervenir com a padrí de la promo-
ció en nom del degà del col·legi. Les paraules 
adreçades pel Sr. Fuster van permetre la di-
fusió de la institució, però el que encara és 
més rellevant és la presa de consciència per 
part dels nous titulats de la seva inclusió com 
a membres d’un col·lectiu professional, els 
economistes. La participació en aquests ac-
tes és important, ja que el CEC té com a ob-
jectiu el desenvolupament de professionals i 
vetllar per la qualitat i la competència dels 
seus professionals. En definitiva, vetlla per-
què els futurs professionals mantinguin unes 
competències adequades i el bon funciona-
ment de l’exercici professional. 

nous titulats en coneixements específics dels 
diferents àmbits: canvis en reglamentacions 
i legislacions fiscals, canvis de normatives 
comptables i un llarg etcètera. 

Però també ha de permetre desenvolupar 
competències actuals, com són les digitals 
(tractament de software, desenvolupament 
de tasques de programació amb software 
obert, ús de plataformes digitals, etc.) amb 
l’objectiu de garantir els coneixements actu-
als dels nostres professionals. Per altra ban-
da, també s’han d’acompanyar les empre-
ses, perquè aprofundeixen en la digitalització. 
Aquest procés no és senzill i representa un 
canvi cultural intern que té un gran abast: 
des de la manera d’organitzar els recursos 
fins a les habilitats dels treballadors actuals. 
Un canvi que ha d’anar molt harmonitzat, 
però al qual s’han d’adaptar per no perdre el 
tren. I aquí, des del Col·legi d’Economistes, 
podem ajudar a fer aquest acompanyament 
entre els economistes.

Des del Col·legi d’Economistes de Tarragona 
considerem que la presència en actes com 
aquest és molt positiva pel seu impacte soci-
al, però també pel reforç amb els lligams del 
sistema universitari. L’acte permet donar la 
benvinguda als nous titulats, però també 
permet difondre la institució entre els acom-
panyats dels estudiants i, per tant, l’impacte 
de l’acte va anar més enllà dels mateixos ti-
tulats de la facultat. La unió de la universitat 
amb el col·legi professional és cabdal per tal 
de reforçar les interaccions futures.n

Possiblement, entre les competències futu-
res que són clau per al desenvolupament 
professional s’hi troben les competències 
digitals. El confinament decretat el 14 de 
març del 2020 va suposar l’alteració de l’ac-
tivitat socioeconòmica. Els universitaris tam-
bé van fer front al nou context adaptant-se a 
un sistema 100% on-line. Aquest sistema ha 
continuat de forma intermitent durant el curs 
2020-21. Amb tot, aquesta nova generació 
de graduats ha passat un curs i mig amb una 
docència altament digitalitzada. 

En aquest procés, la Facultat d’Economia i 
Empresa de la URV ha fet un esforç per 
acomplir les restriccions imposades tot ga-
rantint una adaptació al nou sistema tecno-
lògic d’aprenentatge. Això ha implicat un 
esforç addicional del professorat i els equips 
de direcció, però també dels estudiants, els 
quals possiblement hauran augmentat les 
seves habilitats digitals. Aquest fet no és ba-
nal. En una economia que es troba en procés 
de transformació digital hem de tenir en 
compte que la pandèmia ha millorat aquesta 
competència dels nous graduats. Per tant, el 
missatge principal a aquest punt és positiu. 

En aquest sentit, el Col·legi d’Economistes 
ha de continuar amb la tasca de les universi-
tats del nostre territori organitzant una forma-
ció. El Col·legi ha de garantir la formació als 

MERCEDES TERUEL
Economista, membre del Comitè Executiu 
Tarragona
mercedes.teruel@urv.cat

L’APADRINAMENT DELS NOUS 
GRADUATS DE LA URV: UN 
VINCLE UNIVERSITAT I COL·LEGI 
D’ECONOMISTES A TARRAGONA

Tarragona

https://www.coleconomistes.cat/app
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Formació adaptada  
al nou context

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Aula d’Economia

 Durant el primer semestre del 2021 
la pandèmia i les diferents ona-
des han condicionat el format 
de la formació de l’Aula. El 82% 

dels cursos s’han ofert en streaming, a tra-
vés de la plataforma Zoom. Un 10% dels 
cursos s’han realitzat en format híbrid (els 
assistents han triat entre assistir-hi presen-
cialment o seguir-ho per webinar). I només 
un 8% del cursos s’han fet exclusivament 
en format presencial. Tot i així, el percentat-
ge d’alumnes que han assistit a cursos no-
més en format presencial cau al 4%.
  

1r semestre 2021

FORMAT CURSOS ASSISTENTS

Presencial 8% 4%

Híbrid 10% 18%

Webinar 82% 78%

Total 100% 100%

En termes absoluts, 3.028 persones han 
seguit els cursos organitzats pel Col·legi 
durant el primer semestre del 2021, .a qual 

cosa significa un increment del 12% respec-
te al mateix període de l’any anterior.

La distribució per àrees temàtiques de la 
oferta formativa continua en línia amb la 
d’anys anteriors, si bé s’han incrementat 
els cursos relacionats amb la gestió dels 
despatxos professionals en el context de 
pandèmia i de transformació digital.

ÀREES CURSOS 

Fiscal 33%

Comptabilitat 18%

Gestió d’empreses i despatxos 17%

Eines digitals 9%

Laboral 8%

Auditoria 6%

Mercantil 5%

Financera 2%

Altres 1%

Total 100%

També cal destacar que, en l’àmbit de la 
formació on-line asincrònica que s’ofereix 
des de la plataforma del Consejo General 
de Economistas, 564 persones han seguit 
un total de 260 cursos.

L’OFERTA FORMATIVA  
PER AL CURS 2021-2022
Com ja hem comentat en altres números de 
l’Informatiu, la finalitat de l’Aula d’Economia 
i Empresa és facilitar, principalment als mem-
bres del Col·legi i als seus col·laboradors, la 
possibilitat d’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 organitzacions 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 co-
munes tant a la formació on-line com a la 
formació presencial. Però el format presen-
cial afegeix un plus. La possibilitat de com-
partir experiències, coneixements, inquie-
tuds i dubtes amb d’altres professionals 
proactius i interessats en la matèria. En 
definitiva, fer networking. 

És per això que es mantindrà l’oferta de 
cursos a les aules de Barcelona i les seus 
territorials en doble format, que permeti als 
interessats triar, segons les seves preferèn-
cies o possibilitats, entre assistir-hi presen-
cialment o seguir-ho en directe, però sense 
desplaçar-se, des del despatx, des de 
l’empresa o des de casa. Tant en la moda-
litat de cursos curts d’actualització com de 
cursos d’especialització de mitjana i llarga 
durada. Tant en els àmbits troncals (fiscal, 
comptabilitat, mercantil i auditoria) com en 
gestió d’empreses i despatxos, TIC i digi-
talització, o habilitats personals.

CURSOS DE MITJANA I LLARGA DURADA
A continuació us informem dels cursos de 
llarga durada i especialització que s’iniciaran 
properament:

BALANÇ DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2021
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Per a més informació, us podeu dirigir a l’Aula d’Economia trucant al telèfon 93 416 16 04 
o per e-mail adreçant-vos a aula@coleconomistes.cat

PROGRAMA DE DIRECCIÓ DE 
DESPATXOS PROFESSIONALS 
2021-2022: ADAPTACIÓ,  
ESTRATÈGIA I OPERATIVA ALS 
CANVIS DEL SECTOR
Dates: 22 i 30 de setembre, 6 i 27 d’octubre, 
10 i 24 de novembre, 9 i 15 de desembre 
de 2021, i 12 i 26 de gener de 2022. 
Horari: de 12.00 a 14.00 h.

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 
D’HABILITATS DIRECTIVES
Dates i horaris:
– Direcció de persones (15 i 18 d’octubre, 
de 9.30 a 12.30 h; 20 i 22 d’octubre, de 9.30 
a 11.30 h).
– Lideratge (25 d’octubre, de 9.30 a 12.30 
h; 29 d’octubre, de 9.30 a 11.30 h).
– Desenvolupament del col·laborador (2 de 
novembre, de 9.30 a 11.30 h; 5 de novem-
bre, de 9.30 a 12.30 h).
– Anàlisi de casos (8 i 19 de novembre, de 
9.30 a 12.30, Grup I; 9 i 23 de novembre, 
de 9.30 a 12.30 h, Grup II).
– Gestió del temps (12 i 16 de novembre, 
de 9.30 a 11.30 h).

CURS D’INTRODUCCIÓ A LES NIIF
Dates: 5, 7, 13, 14 i 19 d’octubre de 2021.
Horari: de 16.00 a 20.00 h.

FORMACIÓ MODULAR PER A 
EMPRESES FAMILIARS
Dates: 22 i 29 d’octubre; 12, 19 i 26 de 
novembre, i 3 de desembre de 2021.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

CURS SUPERIOR 
D’ESPECIALITZACIÓ EN  
TRIBUTACIÓ I ASSESSORIA FISCAL 
2021-2022
Dates: del 28 d’octubre de 2021 al 14 de 
juny de 2022.
Horari: dimarts i dijous, de 16.30 a 19.30 h.

CURS DE COMPTABILITAT 
AVANÇADA (ADAPTAT A LA 
REFORMA PGC 2021)
Dates: 9, 16, 18 i 25 de novembre; 2 i 14 
de desembre de 2021; 11 i 18 de gener, i 1, 
3, 8, 10, 15 i 17 de febrer de 2022.
Horari: de 16.00 a 20.00 h.

MÀSTER D’ESPECIALITZACIÓ 
TRIBUTÀRIA 2021-2022
Dates: del 4 de novembre de 2021 al 2 de 
juny de 2022. 
Horari: 2 dies per setmana, de 17.00 a 21.00 
hores (generalment, dimarts i dijous).

L’ANGLÈS, EL LLENGUATGE DELS 
NEGOCIS
BUSINESS ENGLISH - ANGLÈS DE 
NEGOCIS (Blended Senzill)
Durada recomanada: 12-14 setmanes, 
entre 20 i 25 hores d’estudi.
Matricula oberta.

BUSINESS ENGLISH - ANGLÈS DE 
NEGOCIS (Blended Doble)
Durada recomanada: 12-14 setmanes, 
entre 20 i 25 hores d’estudi.
Matrícula oberta.

Dues modalitats de curs blended amb lliçons 
on-line complementades per classes indivi-
duals telefòniques i 60 microexercicis. L’es-
tudiant planifica el seu propi horari, segons 
la seva disponibilitat, tant en l’estudi en línia 
com en les classes telefòniques. Podeu op-
tar per la versió senzilla (6 classes telefòniques 
individuals) o pel blended doble, amb 12 
classes telefòniques individuals.

ANGLÈS EFICAÇ PER A 
ECONOMISTES (BUSINESS 
ENGLISH). NIVELL INTERMEDI 
Data inici: des del 5/10/2021 fins al 
16/12/2021. Nombre d’hores: 20.

ANGLÈS EFICAÇ PER A 
ECONOMISTES (BUSINESS 
ENGLISH). NIVELL AVANÇAT
Data inici: des del 5/10/2021 fins al 
16/12/2021. Nombre d’hores: 20.

Dues hores setmanals de classe de conver-
sa, en grups reduïts i de la mà de formadors 
natius i experts amb anys d’experiència en 
la comunicació, la formació i els negocis 
internacionals.

FORMACIÓ IN COMPANY
I, si ho preferiu, podem adaptar els cursos 
que ofereix l’Aula a les necessitats de la vos-
tre empresa o despatx, per a vosaltres i els 
vostres col·laboradors, i quan us vagi millor. 
Si hi esteu interessats, no dubteu a contac-
tar amb nosaltres al correu electrònic  
secretariacadèmic@coleconomistes.cat

mailto:aula%40coleconomistes.cat?subject=
https://mailchi.mp/coleconomistes/master-tributari-2021-2022
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Comissió d’Economia Catalana

 Doctor en Economia per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), Modest Guinjoan és soci 
director de la consultora Barce-

lona Economia, conseller del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC), director de l’Observatori de la PI-
MEC i autor de nombrosos llibres sobre eco-
nomia i empresa. També va ser professor 
associat del Departament d’Economia i Em-
presa de la Universitat Pompeu Fabra durant 
21 anys, fins al 2013. Articulista d’opinió dels 
diaris El Punt Avui, La Vanguardia i El Naci-
onal.cat. Cocoordinador del blog d’economia 
catalana www.5centims.cat. Col·legiat des 
del 1979, Modest Guinjoan presideix la Co-
missió d’Economia Catalana del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

L’abast del concepte “economia catala-
na” és ampli. Quins aspectes cobriu des 
de la Comissió?
Al Col·legi hi ha moltes comissions que trac-
ten aspectes que són de caràcter sectorial 
o que pertanyen a una disciplina específica 
que podrien encaixar-se en l’àmbit de l’eco-
nomia espanyola, catalana o europea des 
d’un punt de vista territorial. La nostra co-
missió se centra en aspectes específics que 
afecten la societat i l’economia catalanes, o 
que tenen com a protagonistes subjectes 
econòmics de l’economia catalana. A tall 
d’exemple, des de la Comissió de Compta-
bilitat o la d’Auditoria tracten qüestions ge-
nerals al voltant d’aquests àmbits, mentre 
que nosaltres només abordaríem aquells 
temes que afectin específicament el territori 
català. En definitiva, el concepte clau és el 
territori. En aquest sentit, ens centrem en 
l’aplicació de conceptes i àrees econòmiques 
a Catalunya, tant des del punt de vista pas-
siu (en relació amb fenòmens i decisions 
globals que tinguin un impacte aquí) com 

MODEST GUINJOAN, PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA CATALANA

“Volem debatre i opinar sobre 
qüestions que afecten la 
societat i l’economia catalanes”
CLARA BASSOLS 
Periodista i responsable de  
Premsa i Comunicació 
cbassols@coleconomistes.cat

actiu (en relació amb l’activitat dels agents 
econòmics que operen a Catalunya). Fins ara 
no ens hem trepitjat amb l’activitat de les 
altres comissions del Col·legi i, de fet, de 
vegades també hi col·laborem. 

Quins són els grans objectius de la Co-
missió d’Economia Catalana?
Fonamentalment volem ser una comissió 
centrada en el seguiment de l’evolució eco-
nòmica, en el debat de temes econòmics 
que afecten la societat catalana i en la difusió 
de qüestions que considerem necessari trans-
metre al conjunt de la societat i, preferentment, 
al col·lectiu d’economistes. D’altra banda, 
volem ser molt proactius a l’hora d’emetre 
opinió sobre qüestions d’especial interès per 
a la societat i l’economia catalanes. Creiem 
que els i les economistes tenim opinió, i l’hem 
de defensar davant els òrgans que pertoqui 
des del màxim rigor tècnic. 

Quines activitats organitzeu?
A la Comissió d’Economia Catalana fem qua-
tre grans tipus d’activitats. La primera és 
l’organització d’actes públics de difusió i de-
bat oberts a tothom: presentacions, taules 

rodones, conferències... Tot i que la pandèmia 
de la COVID-19 ens ha perjudicat molt perquè 
ens ha trencat el ritme, en els 6 anys que fa 
que estem en actiu n’hem fet molts. L’objec-
tiu és organitzar uns 8 o 10 actes públics l’any. 
El segon gran tipus d’activitat que organitzem 
és la generació i difusió de documents sobre 
aspectes específics de l’economia catalana. 
En aquest sentit, hem publicat algun llibre i 
sèries d’articles que es poden trobar a la pes-
tanya d’economia catalana al lloc web del 
Col·legi. Per exemple, fa relativament poc que 
vam actualitzar, en una publicació, diverses 
reflexions breus al voltant del futur de l’eco-
nomia catalana. Una tercera branca d’activi-
tat de la Comissió passa per l’emissió de 
notes d’opinió de forma puntual a mesura 
que surten temes que creiem que requereixen 
visions amb perspectiva de col·legi professi-
onal. Finalment, quan hi ha un tema que ens 
preocupa també fem sessions de debat i 
reunions internes convidant experts per co-
nèixer la seva visió i tenir més elements per 
conformar una opinió pròpia.

Què ha de fer un col·legiat o col·legiada 
amb interès per participar activament a 
la Comissió d’Economia Catalana?
Només ha de trucar o enviar un correu elec-
trònic al Col·legi i demanar de posar-se en 
contacte amb algun dels membres de la 
Comissió d’Economia Catalana. Estarem 
encantats de parlar-hi i incorporar gent que 
tingui ganes de treballar amb nosaltres, això 
sí, de manera desinteressada.

Des de la Comissió també voleu poten-
ciar el rol dels i les joves economistes?
La majoria dels que hem tirat endavant la 
Comissió d’Economia Catalana som gent 
d’una certa edat. A poc a poc hem d’ocupar 
un segon pla i ajudar amb tot allò que sabem 
als joves, que són el futur. Des d’aquí faig una 
crida als joves interessats en l’economia ca-
talana, oberts de mires i que vulguin participar 
en els debats i les valoracions de qüestions 
que poden millorar la nostra societat a formar 
part de la Comissió d’Economia Catalana! n

http://www.5centims.cat
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El teu
fill és el

Què fa diferents les nostres 
asseguraces de salut?

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

ASSISTÈNCIA EN VIATGE
Amb validesa a tot el 
món.

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

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

COBERTURA DENTAL
Odontologia bàsica i 
dues higienes anuals 
cobertes.

COMPLEMENT SPORT
Amb cobertures 
exclusives de medicina 
esportiva.

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

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

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

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

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

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

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

https://landing.mgc.es/collectiu/economistes_catalunya/ca/?utm_source=economistes_catalunya&utm_medium=web&utm_campaign=collectiuhttp://bic
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Bones pràctiques professionals

El deure de conservació de  
la documentació del client
UN ASPECTE DE LA DILIGÈNCIA PROFESSIONAL DE LES PERSONES COL·LEGIADES

Segons la definició de la Real Academia 
Española, la diligència professional és un 
nivell de competència i cura especials que 
es pot esperar de l’empresari o professional 
en el desenvolupament de la seva activitat 
i, en particular, en les seves relacions amb 
els consumidors, d’acord amb les pràcti-
ques honrades del mercat o amb el princi-
pi general de bona fe.

Val la pena tenir presents els principis deon-
tològics de la nostra professió i recordar que 
hem de dur a terme la nostra feina amb la 
màxima diligència possible, tenint cura de 
respondre als estàndards tècnics i profes-
sionals, sent un dels exemples del principi 
de diligència professional el fet de conservar 
i entregar la documentació als clients. 

El Comitè de Normativa i Ètica Professional 
del Col·legi d’Economistes ha rebut alguns 
casos de denúncies perquè alguns econo-
mistes no han facilitat certa documentació 
o informació sol·licitada per clients un cop 
la relació comercial ha finalitzat.

És possible trobar-nos en algun moment de 
la nostra relació amb clients amb els quals 
sigui difícil mantenir una diligència professio-
nal adequada, ja sigui perquè hi ha hagut un 
historial d’impagament d’honoraris pactats o 

THAIS ROBLES 
Economista i auditora de comptes,  
vocal del Comitè de Normativa i Ètica 
Professional (CNEP). Audit Manager  
de Crowe Spain Audit&Advisory  
thais.robles@crowe.es

per algun conflicte derivat de discrepàncies 
en algun tema comú. Però no podem oblidar 
que sempre hem de ser diligents malgrat 
situacions complicades, i sempre hem de 
facilitar la documentació als nostres clients.

La informació financera que podem acumu-
lar en els nostres arxius després de la nostra 
prestació de serveis és una documentació 
que, tant sí com no, els clients han de poder 
tenir a la seva disposició. Primer, perquè hi 
tenen dret, perquè han pagat uns honoraris 
per tenir-la; i, en segon lloc, perquè pot ser 
d’aplicació alguna obligació legal de mante-
nir aquesta documentació.

Com auditora financera m’he trobat casos 
en què, en el primer any d’auditoria, el client 
no sabia justificar certa informació fiscal que 
es trobava registrada en els seus balanços, 
o no tenia coneixement de certs apunts 
comptables perquè havia canviat d’asses-
sors financers o fiscals en algun moment 
de la vida de l’empresa i s’havia perdut 
l’històric de documentació.

No podem oblidar que les empreses estan 
obligades a conservar documentació finan-
cera. Malauradament, els terminis de con-
servació no són homogenis i poden diferir 
en funció de si el tipus d’informació és fis-
cal, mercantil, laboral, sobre blanqueig de 
capitals... 

La conservació de documents comptables 
(llibres comptables, correspondència...) ha 
de ser de sis anys a partir de l’últim assen-
tament realitzat als llibres comptables. Mal-
grat això, és recomanable guardar indefini-
dament els llibres oficials de comptabilitat, 
comptes anuals signats o contactes a llarg 
termini.

La conservació de documents fiscals és de 
quatre anys per a declaracions d’Hisenda a 
comptar des de la finalització del termini de 
presentació i de deu anys per a la prescrip-
ció de la comprovació de les bases impo-
sables i deduccions. No està de més recor-
dar que l’incompliment dels requeriments 
d’informació d’Hisenda pot suposar una 
sanció del 2% de la xifra de negoci.

Pel que fa a la normativa actual de preven-
ció de blanqueig de capitals i finançament 
del terrorisme, les empreses immobiliàries, 
assessors fiscals, auditors, notaris, advo-
cats, fundacions, etc. conservaran durant 
deu anys tota documentació relacionada 
amb les seves operacions. 

En conclusió, la diligència és un valor es-
sencial que hem de mantenir, tant durant 
la relació comercial amb els nostres clients 
com un cop finalitzada, i és una bona qua-
litat que hem transmès a les noves gene-
racions d’economistes. n

http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Principis%20deontologics.pdf
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Principis%20deontologics.pdf
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 IAIOS és un exemple de com una pe-
tita empresa familiar de fa cinc gene-
racions dins del sector tèxtil, i després 
d’haver tancat per la crisi, es va tornar 

a obrir amb un nou concepte: venda de pro-
ducte de proximitat. Un exemple d’empresa 
petita que simultàniament treballa diversos 
ODS, com ara: l’ODS, 11 Ciutats i comunitats 
sostenibles; l’ODS 13, Acció climàtica; l’ODS 
15, Vida terrestre; l’ODS 7, Energia neta i 
assequible: l’ODS 4, Educació de qualitat; 
l’ODS 17, Aliança per als objectius, i ODS 
12, Producció responsable.

Quins ODS esteu treballant a l’empresa?
Nosaltres ja treballàvem molts dels ODS 
des de fa més de 20 anys, però no ho sa-
bíem. Per exemple, la botiga es va fabricar 
ja als anys noranta amb materials locals. 
Les parets de l’edifici són d’obra vista fetes 
a una bòbila de Lliçà, i el terra és elaborat 
per Mosaics Bachs de Granollers. Així 
doncs, el 80% dels materials utilitzats són 
de proximitat (ODS 11, Ciutats i comunitats 
sostenibles).

També durant més de deu anys hem com-
pensat l’emissió de CO2 resultant dels nos-
tres desplaçaments (cotxe, avió...) amb la 
plantació de més de 3.000 arbres a la Sierra 
de Segura (Albacete) (ODS 13, Acció climà-
tica i ODS 15, Vida terrestre).

A més a més, al voltant del 80% dels kilo-
watts consumits a les nostres botigues són 
compensats per tres seguidors solars que 
tenim instal·lats al parc fotovoltaic de Navés 
(ODS 7, Energia neta i assequible). Des del 
gener del 2016 hem generat 225.833 kilo-
watts/hora.

Els ODS que treballeu estan alineats amb 
la vostra estratègia empresarial?
Completament. Tant el projecte IAIOS com 
el de la botiga no serien possibles sense els 
valors que fonamenten el projecte. Nosaltres 
entenem el comerç no com un espai de ven-

ENTREVISTA A GEMMA BARBANY I ARIMANY, DISSENYADORA DE IAIOS

“No volem fabricar jerseis que 
acabin sent un residu al final”

da sinó com un espai d’intercanvi d’idees, 
coneixements i cultura. És per això que a la 
nostra botiga hi passen coses peculiars. So-
vint venen escoles a fer-nos visites, i el meu 
pare, l’Amadeu, els fa una visita guiada i els 
explica el valor de les nostres compres i la 
responsabilitat que això comporta. A més a 
més, a la segona planta hi tenim un espai 
dedicat a fer xerrades, cursos i activitats re-
lacionades amb el benestar personal, la sa-
lut i el consum responsable (ODS 4, Educa-
ció de qualitat).

D’altra banda, també ens aliem amb les 
empreses que hi ha darrere els nostres pro-
ductes de proximitat, ja que gairebé totes 
també són empreses petites. Ara, per exem-
ple, hem fet una col·laboració amb Del 
Montseny per fer un sabó per rentar roba 
ecològic i de proximitat (ODS 17, Aliança 
per als objectius).

Treballeu els ODS en la fase de producció? 
A IAIOS hem respectat l’ODS 12, Producció 
responsable fins a l’última fase de la nostra 
producció. Els nostres jerseis estan fets amb 
fil 100% reciclat i han estat fabricats a Cata-
lunya. De fet, des que es fila el fil (Olot), pas-
sant pel teixit i la confecció (Igualada) fins la 

venda a la botiga (Granollers), només s’han 
recorregut uns 100 km. En aquest vídeo po-
deu veure tot el procés. 

També tenim en compte el cicle de vida del 
nostre producte des que es fabrica fins que 
acaba la seva vida útil. Tenim clar que no 
volem fabricar jerseis que acabin sent un 
residu al final del cicle, i per això fem dissenys 
reciclables (disseny circular).

Heu fet alguna acció de comunicació 
externa?
El juny de l’any passat vam poder presentar 
els nostres ODS a la 4a edició del Comerç 
21 organitzat per PIMEC. 

També vam presentar la nostra experiència 
amb els ODS a la trobada de PIMEC “ODS I 
PIME: una aliança necessària”. Hem fet en-
trevistes per a diferents mitjans com ara El 
Periódico, el diari ARA o el 9 Nou del Vallès 
Oriental. També hem fet ponències més en-
focades a l’ecodisseny, com la Jornada de 
tendències en ecodisseny (organitzada per 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya juntament amb Inèdit) o la Guia 
d’Economia Circular en el disseny industrial 
organitzat per Acció. n

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Objectius de Desenvolupament Sostenible

Comissió d’Economia i Sostenibilitat  
del CEC

El deure de conservació de  
la documentació del client
UN ASPECTE DE LA DILIGÈNCIA PROFESSIONAL DE LES PERSONES COL·LEGIADES

mailto:info%40iaios.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=JQgfqQtRuZY&ab_channel=IAIOS
https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/marxa-4a-edicio-del-programa-comerc-21-impulsar-millorar-comerc
https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/marxa-4a-edicio-del-programa-comerc-21-impulsar-millorar-comerc
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/ods-pime-una-alianca-necessaria
https://www.elperiodico.com/es/activos/valores/20200126/iaios-startup-jerseis-hilo-reciclado-7820275
https://www.elperiodico.com/es/activos/valores/20200126/iaios-startup-jerseis-hilo-reciclado-7820275
https://emprenem.ara.cat/startups/jersei-avi-posa-moda_1_3847241.html
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-marca-de-jerseis-amb-fil-reciclat-iaios-de-granollers-guanya-el-concurs-de-dissenyadors-080-barcelona-rec-0/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-marca-de-jerseis-amb-fil-reciclat-iaios-de-granollers-guanya-el-concurs-de-dissenyadors-080-barcelona-rec-0/
https://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Ecodisseny-00001
https://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Ecodisseny-00001
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/guia-disseny-industrial-economia-circular
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/guia-disseny-industrial-economia-circular
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ECONOMIA CATALANA/ESPANYOLA

Coneixements a disposició 
dels col·legiats
VÍDEOS I DOCUMENTACIÓ DE CONFERÈNCIES I ACTES

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Juny-juliol 2021

CANAL YOUTUBE 
DEL COL·LEGI

Cicle Economia espanyola: 
mirades de llarg termini. 

Sessió 2 “Situació empresarial 
post-COVID”

Reactivació i transformació 
del model productiu català 

(Presentació de la REC núm. 83)

Els fons Next Generation, 
una oportunitat única per 

a l’economia catalana

DOCUMENTACIÓ 

Giulio Federico, Revista 
Econòmica de Catalunya núm. 83

DOCUMENTACIÓ 

Raül Blanco

EMPRENEDORIA

ECONOMIA FINANCERA

Què és l’intraemprenedoria? 
Oportunitats d’innovació 

empresarial per a un nou cicle 
econòmic

SALUT

Els costos de l’ictus: 
estalviar per invertir?

L’estoc de capital a 
Catalunya: el paper de la 

inversió pública i l’oportunitat 
dels fons Next Generation

EIC Accelerator - Una 
oportunitat per a les start-ups

Cicle Economia espanyola: 
mirades de llarg termini. 

Sessió 3 “Polítiques per a la 
cohesió social”

VIDA COL·LEGIAL

Cinefòrum Sèniors:  
Push, de Fredrik Gertten

https://www.youtube.com/channel/UC67Wcf-Bn7qmom5Ci8SEllw
https://www.youtube.com/watch?v=mDK2x-VFoUA
https://www.youtube.com/watch?v=xKdVrcrxAZc
https://www.youtube.com/watch?v=ag-O3Cu02hI
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/REC_83.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/20210521RAULBLANCO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jrWbXLjBT-s
https://www.youtube.com/watch?v=FV18AiR-INk
https://www.youtube.com/watch?v=Pu3A0vbqUlA
https://www.youtube.com/watch?v=4M7Vw0fK0rk
https://www.youtube.com/watch?v=McbQgIZI3lg
https://www.youtube.com/watch?v=nGReDaQvNPs
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AUDITORIA I 
COMPTABILITAT

Com es pot valorar una 
start-up?

DOCUMENTACIÓ 

Andrei Boar

Aspectes a tenir en 
compte pels auditors en 

relació amb els fons europeus 
Next Generation 

DOCUMENTACIÓ

Javier Elizondo

Sessió temàtica 
extraordinària Fiscalistes-

CEC: “La recuperació de l’impost 
sobre pèrdues: devolucions 
tributàries i crèdits fiscals 
després de la inconstitucionalitat 
del Decret Llei 3/2016”

DOCUMENTACIÓ 

Jordi de Juan Casadevall

FISCAL

https://www.youtube.com/watch?v=9MuUqtT2D64
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Comespotvalorarstart_Andrei_Boar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-tMox1JeT1o&t=5s
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Javier%20Elizondo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wodD5P_o6CU
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Jordi-dejuanCasadevall.pdf
https://mirave.es/
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DOCUMENTACIÓ A DISPOSICIÓ DELS COL·LEGIATS

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

FISCAL

Documentació aportada 
per Àngel Segarra en la 
Sessió temàtica: “Aspectes 
més destacats de la 
declaració de l’impost 
sobre societats”

“La opinión de los 
economistas asesores 
fiscales sobre nuestro 
sistema tributario”,
2a edició de l’enquesta, 
realitzada al col·lectiu 
d’assessors fiscals amb 
la col·laboració de 
l’Institut d’Economia de 
Barcelona (IEB)

Estudi CGE declaració 
impost sobre societats 
2020

Índex abril, 
maig i juny

Jurisprudència estatal 
i autonòmica:

Recull abril, 
maig i juny

Què mengem? Alimentació 
saludable i sostenible. Quin 

rol hi tenen els insectes?

SOSTENIBILITAT I AGROALIMENTÀRIA

Aigua, aliments i regadiu 
(Cicle Jornades Aigua, Sòl i 

Aliments a Catalunya)

Balanç elèctric 2020 
i novetats rellevants 

del 2021

DOCUMENTACIÓ 

Irene Bartol

DOCUMENTACIÓ

Rafael Gómez-Elvira

DOCUMENTACIÓ

Josep M. Salas

Impacte econòmic de les 
polítiques climàtiques de la UE 

2050

Les opcions futures de la 
terra de secà (Cicle Jornades 

Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya)

DOCUMENTACIÓ 
Agustí Romero

DOCUMENTACIÓ

Sandra Climent

DOCUMENTACIÓ

Andrea Mairate

DOCUMENTACIÓ

Céline Charveriat

Juny-juliol 2021

Algun familiar necessita anar a una residència
de gent gran?

Saps que pot pagar-ho amb
l'avançament del lloguer de casa seva?

www.pensium.es
93 880 64 80

És moment de solucions intel·ligents

https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Angel_Segarra_15_juny.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Laopiniondeloseconom.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Estudi_Declaracio_Im.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/44_Index_Recull_Abril_maig_juny.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/44_Recull_Abril-Maig_juny.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gTSKhsxBY0A
https://www.youtube.com/watch?v=io8XXeEkh_M
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Irene_Bartol.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Rafael_Gomez_elvira.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Josep_M_Salas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v4SdMcyYeeY
https://www.youtube.com/watch?v=LVX7QM5xbTU
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/AGUSTI_ROMERO.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/FruitssecsSandraCliment_.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Andrea%20Mairate.pdf
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Celine%20Charveriat.pdf
https://pensium.es/residencies-gent-gran/
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El Reial Decret 2/2021 pel qual s’aprova el nou Reglament 
d’auditoria incorpora al nostre ordenament jurídic les disposi-
cions necessàries per a l’aplicació efectiva de la normativa 
comunitària que va ser transposada a Espanya mitjançant la 
Llei 22/2015 d’auditoria de comptes, i que va permetre dispo-
sar d’un marc normatiu susceptible d’aplicar de manera eficaç 
i íntegra per contribuir a assegurar la qualitat de les auditories.

Principals novetats del nou 
Reglament d’auditoria

A partir de l’1 de gener del 2021, les societats que facin comptes consolidats 
hauran d’incloure en l’informe de gestió consolidat l’EINF, tenint en compte 
una reducció dels límits d’algun dels seus requisits. La Llei 11/2018 va exigir 
que l’EINF sigui verificat per un prestador independent de serveis de verifica-
ció. L’abast de la verificació de l’EINF haurà de restar clarament identificat 
tant a la carta encàrrec com en el mateix informe i, com a mínim, ha de 
contemplar el contingut requerit per la normativa mercantil atenent a l’anàlisi 
de materialitat realitzada per l’entitat.
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La verificació de l’Informe de l’Estat 
d’Informació no Financera 

Next Generation EU: grans expectatives 

El Next Generation EU (NGEU) és el major paquet d’estímul econòmic de la histò-
ria, amb 750.000 milions d’euros. No són uns fons de rescat per als països ni per 
salvar les empreses, sinó uns fons d’inversió de mitjà i llarg termini destinats a la 
transformació, la reforma i la reconstrucció econòmica. Per a Espanya, amb 140.000 
milions d’euros, és una gran oportunitat per a la transformació del model econòmic, 
i un repte del qual depenen el seu prestigi i la seva imatge. Des de l’aprovació del 
NGEU s’han creat moltes expectatives, especialment per part dels sectors i les 
empreses més afectats per la crisi, alimentades per l’escassa informació propor-
cionada per les autoritats públiques estatals i per la gran confusió existent. 

La reforma del Pla General de Comptabilitat  
i la seva adaptació a les NIIF 9 i 15

El Reial decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el PGC aprovat pel RD 1514/2007, 
de 16 de novembre; el PGC pimes aprovat pel RD 1515/2007, de 16 de novembre; les NOFCA 
aprovades pel RD 1159/2010, de 17 de setembre, i les normes d’adaptació del PGC a les entitats 
sense fins lucratius aprovades pel RD 1491/2011, de 24 d’octubre, incorpora al dret comptable 
espanyol aquells criteris establerts en les NIIF-UE 9 i 15, en relació amb el registre i la valoració dels 
“instruments financers” i dels “ingressos ordinaris procedents de contractes amb clients”, que 
puguin resultar més útils i adequats per als usuaris dels comptes anuals individuals.
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La base de l’èxit que han anat 
acumulant Bitcoin, Ethereum i 
els milers de criptoactius rau en 
la tecnologia que les sustenta, 
blockchain, i en la funcionalitat 
dels contractes intel·ligents o 
smart contracts. El fenomen 
blockchain és la “revolució indus-
trial d’internet”. Amb blockchain 
hem passat de l’internet de la 
informació a l'internet del valor.

Criptoactius 

Les guies del REC] i les àrees  
de treball de l’expert comptable.  
La proposta de Directiva sobre 
informes de sostenibilitat corporativa

El programa Next Generation UE vol impulsar el creixement, la 
creació de llocs de treball, la resiliència social i econòmica, donar 
suport a la transició ecològica i fomentar la transformació digital 
de la UE. El programa es finança mitjançant l’emissió de deute 
per part de la Comissió Europea, i això significa la mutualització 
del deute dels estats membres. El programa obliga Espanya a 
fer reformes en els àmbits laboral, de pensions, de l’educació i 
de la cohesió social. El Next Generation UE pot ajudar a situar 
les economies europees al capdavant de la transformació digi-
tal i ecològica.

La resposta europea a la  
crisi de la COVID-19: el  
programa Next Generation UE

El programa Next Generation UE vol impulsar el creixe-
ment, la creació de llocs de treball, la resiliència social i 
econòmica, donar suport a la transició ecològica i fomen-
tar la transformació digital de la UE. El programa es 
finança mitjançant l’emissió de deute per part de la 
Comissió Europea, i això significa la mutualització del 
deute dels estats membres. El programa obliga Espanya 
a fer reformes en els àmbits laboral, de pensions, de 
l’educació i de la cohesió social. El Next Generation UE 
pot ajudar a situar les economies europees al capdavant 
de la transformació digital i ecològica.
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l ’economista
I n f o r m a t i u  d e

Especial 

Lliçons apreses  
amb la COVID-19

I iniciatives per a la represa  
de l’activitat el 2021

“Qui no avanci en la digitalització  
o no aposti per la sostenibilitat

quedarà fora del mercat”

Entrevista amb

Joan Pera
Director general de Manufacturas Arpe
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Economia  
circular

Perspectives i exemples

“La URV està molt
arrelada al teixit

socioeconòmic del territori”

Entrevista amb

María José Figueras
Rectora de la Universitat Rovira i Virgili
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S’han aprovat nous models de 
comptes anuals per presentar al 
Registre Mercantil, tant dels comptes 
anuals individuals com dels 
consolidats, d’ús obligatori per als 
comptes anuals pendents de 
dipositar i presentar al registre 
Mercantil des del 27 de juliol de 2021.

Podeu consultar les ordres del 
Ministeri de Justícia publicades al 
BOE:
Ordre JUS/793/2021, de 22 de juliol, 
per la qual s’aproven els models de 
presentació al Registre Mercantil dels 
comptes anuals consolidats dels 
subjectes obligats a la seva 
publicació.

Ordre JUS/794/2021, de 22 de juliol, 
per la qual s’aproven els nous 
models per a la presentació al 
Registre Mercantil dels comptes 
anuals dels subjectes obligats a la 
seva publicació.

El retard amb el qual s’han publicat 
aquestes ordres ministerials ha 
provocat incerteses i dubtes a l’hora 
de dipositar els comptes en el 
Registre Mercantil, motiu pel qual el 
REA-CGE va publicar aquesta nota 
aclaridora:

A partir de la informació facilitada 
per la Junta del Col·legi de 
Registradors, cal tenir en compte 
que, en principi, els comptes anuals, 
en haver entrat en vigor les ordres 

abans referides, han de dipositar-se 
d’acord a la nova normativa. No 
obstant, amb l’objectiu que es 
puguin conciliar l’obligació en el 
termini del dipòsit, i, al mateix temps, 
la incorporació de les noves 
exigències legals en un període de 
temps tan breu, el Col·legi de 
Registradors ha habilitat un doble 
sistema per al seu compliment:
• Aquelles societats mercantils que 
puguin adaptar-se a les noves 
exigències sobrevingudes des del 
27 de juliol podran fer-ho de manera 
immediata i digitalitzada.
• Per a aquelles que els resulti de 
difícil o impossible execució, podran 
fer ús dels models de presentació 
de comptes anteriors, si bé hauran 
d’esmenar en el termini de cinc 
mesos el defecte que els serà 
advertit, amb l’objectiu que en el 
termini indicat aportin la resta de la 
documentació ara exigida des del 
27 de juliol.

Nous models de comptes anuals

Algun familiar necessita anar a una residència
de gent gran?

Saps que pot pagar-ho amb
l'avançament del lloguer de casa seva?

www.pensium.es
93 880 64 80

És moment de solucions intel·ligents

https://fr.zone-secure.net/91572/1340185/#page=1
https://fr.zone-secure.net/91572/1406281
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/informatiu175.pdf
https://issuu.com/coleconomistes/docs/informatiu_176_ok_1_
https://coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=476c0c7f-5c84-4dda-9661-167b259a2819&Idioma=ca-ES
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