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El Col·legi d'Economistes de Catalunya i PIMEC 

presenten els membres del GEREC 

El grup d’experts, format per economistes i empresaris de reconegut prestigi, es 
posa al servei d’entitats, autoritats i administracions per ajudar en aquesta etapa 
de recuperació econòmica.  
 
Barcelona, 22 de juny de 2020.- El Col·legi d’Economistes i PIMEC han impulsat 
recentment la creació del Grup d’Experts per a la Reactivació de l’Economia Catalana 
(GEREC), que aplega diferents experts d’àmbits econòmics i empresarials amb 
l’objectiu de contribuir en l’anàlisi de la situació econòmica i social i marcar les 
línies estratègiques cap a la reactivació de l’economia. Aquest grup està constituït 
per empresaris i economistes de reconegut prestigi.  
 
Per part del Col·legi d’Economistes de Catalunya: Ester Oliveras, professora i 
delegada del Rector per a la Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 
membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Xavier Segura 
Porta, soci del despatx Tracis, Projectes i Econòmics i Financers responsable de 
l’Enquesta de Situació Econòmica del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Joan B. 
Casas, exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Elisabet Bach, consultora i 
membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya i Albert 
Carreras, director d’ESCI-UPF (Universitat Pompeu Fabra) i membre de la Comissió 
d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

 
Per part de PIMEC: Xavier Segura, general Manager de Festo Automation 
Spain/Portugal i membre de la Junta Directiva de PIMEC; Alexandre Blasi, president 
de Mútua Intercomarcal; Conxita Cervera, directora general de MoldIberica i membre 
de la Junta Directiva de PIMEC; Àngel Díaz, president d’Advanced Leisure Services; 
Carme Garcia, sòcia de FJM Advocats, tresorera del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, membre del Comitè Executiu de PIMEC i Coordinadora del GEREC; i Àngel 
Hermosilla, gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC. 
  
El grup, amb autonomia pròpia en els seus pronunciaments respecte de les dues entitats 
que l’impulsen, té com a principals eixos de treball donar suport i acompanyar les 
administracions públiques en la seva gestió de la reactivació; fer un seguiment de 
l’evolució de l’economia i la gestió de la mateixa per part de les autoritats 
polítiques; elaborar informes de conjuntura econòmica; fer propostes de política 
econòmica, així com valorar fets i qüestions econòmiques en aquesta etapa de 
reactivació. 

mailto:premsa@pimec.org
mailto:cecpremsa@coleconomistes.cat
mailto:Elisabet%20Bach

