
 

  

Nota de premsa 

 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya celebra 

el seu sopar anual distingint professionals de 

l’economia i de l’empresa 

-Més de 200 convidats van assistir ahir a la nit al Sopar dels Economistes 2019 

organitzat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya a l’Hotel Majestic de Barcelona 

en el marc de la 24a edició de la Jornada dels Economistes. L’acte va comptar 

amb l’assistència del vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la 

Generalitat de Catalunya Pere Aragonès i del primer tinent d’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona Jaume Collboni. 

-La catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de 

Barcelona Montserrat Casanovas va rebre la distinció de col·legiada de mèrit 2019, 

mentre que l’Alta Comissionada per a l’Agenda 2030 Cristina Gallach va ser 

nomenada col·legiada d’honor 2019. 

-El director general de Caixa d’Enginyers Joan Cavallé va ser reconegut com a 

millor economista d’empresa de l’any, mentre que el soci fundador de les firmes 

de Lleida EADe Consultors i AUDIEQUIP Jordi Vilalta va rebre el reconeixement al 

millor despatx professional del 2019. 

Barcelona, 31 d’Octubre de 2019.- En la benvinguda del Sopar dels Economistes 2019, 

el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Anton Gasol va nomenar “algunes 

distòpies econòmiques”, entre les quals va destacar que “l’any 2018 l’execució 

pressupostària de l’Estat a Catalunya no va arribar ni al 58% mentre que a Madrid, en 

el període 2015-2018, l’execució pressupostària fou del 114%, amb 521 milions més 

dels previstos”. El degà també va citar Oscar Wilde per afirmar que “el progrés és la 

realització de les utopies” i va compartir el desig “d’un món de pau i justícia i llibertat, on 

el creixement econòmic sigui sostingut, inclusiu i sostenible i amb un elevat grau 

d’equitat en la distribució de la riquesa; on la pobresa desaparegui; els joves tinguin una 

feina satisfactòria i un habitatge adequat on poder viure; tothom rebi una educació i una 

atenció sanitària de qualitat; la bretxa de gènere s’hagi dissipat; el consum sigui 

responsable i la temperatura del planeta no hagi augmentat”.  

El Sopar va comptar amb l’assistència del vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda 

de la Generalitat de Catalunya Pere Aragonès, qui va agrair al Col·legi d’Economistes 

de Catalunya el seu compromís social i va assegurar que “necessitem els economistes 

del país en plena forma per fer front als grans reptes de país com ara la desacceleració 

econòmica global, la transformació en els sistemes de producció i de consum, la 

digitalització accelerada, la robotització, el canvi climàtic, l’augment de les desigualtats, 

les noves i velles concentracions empresarials o el retorn del proteccionisme”. El 

vicepresident també va afirmar que “des del Govern de Catalunya estem treballant en 

uns pressupostos per a l’any 2020 que incorporen l’agenda 2030 com un dels eixos 

fonamentals” i va afegir que “són uns pressupostos moderadament expansius, de 

reducció de les desigualtats i de recuperació de la capacitat inversora de la Generalitat 

de Catalunya”. 



 

 

Per la seva banda, el primer tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona Jaume 

Collboni va intervenir a l’acte per apuntar com “el context social i mediambiental fa 

necessari la generació d’un nou model econòmic i de producció més pròsper, sostenible 

i equitatiu que impulsi també un nou model de ciutat”. En aquest sentit, Collboni va 

demanar “la col·laboració i la implicació dels economistes a l’hora de traslladar 

propostes i reflexions en la construcció d’aquest nou model”. Finalment va posar en valor 

“el paper imprescindible de les grans empreses, les pimes i els autònoms a l’hora de fer 

ciutat” i va posar de relleu “la llarga tradició de Barcelona en la col·laboració publico 

privada”. 

Durant la nit es va fer entrega de diversos reconeixements a professionals de l’economia 

i de l’empresa en un acte presentat pels directors de la Jornada dels Economistes 2019 

Jaume Menéndez i Carme Casablancas. La distinció de col·legiada de mèrit 2019 va 

ser per a la catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de 

Barcelona Montserrat Casanovas, qui va agrair el premi destacant que “el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya és com una segona casa per a mi”. Per la seva banda, 

l’Alta Comissionada per a l’Agenda 2030 Cristina Gallach va ser nomenada col·legiada 

d’honor 2019, una distinció que reconeix professionals de disciplines que no són la de 

l’economia però que fan aportacions destacades a la professió. Gallach no va poder 

assistir al sopar però va agrair per vídeo el guardó demanant “el suport dels economistes 

en l’impuls dels objectius de desenvolupament sostenible inclosos en l’Agenda 2030”. 

El Premi de Reconeixement a l’Economista d’Empresa 2019 va ser per al director 

general de Caixa d’Enginyers Joan Cavallé, qui va fer extensiu el premi “al conjunt del 

món cooperatiu i de l’economia social” i va subratllar “el rol de les empreses com a motor 

de transformació social”. Cavallé també va destacar que “els economistes assumim un 

paper central en la gestió dels processos de canvi social, participant activament en 

l’anàlisi de la realitat econòmica i empresarial que ens envolta, tot gestionant la incertesa 

de cada cicle”.  

El Premi de Reconeixement al Despatx Professional 2019 va ser per al soci fundador 

dels despatxos professionals de Lleida EADe Consultors i AUDIEQUIP Jordi Vilalta, 

qui va recordar com “fa 40 anys vam començar fent declaracions de renda i ara oferim 

un ampli ventall de serveis fiscals, jurídics i econòmics a l’empresa” i va afegir que “hem 

crescut de la mà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i de l’excel·lent formació que 

s’imparteix a la seva Aula d’Economia”.  

Els Premis Joan Sardà Dexeus 2019 al millor llibre d’economia i empresa que 

atorga la Revista Econòmica de Catalunya del Col·legi d’Economistes de Catalunya va 

ser ex aequo per a “L’economia catalana al segle XXI. Balanç 2000-2017 i 

perspectives 2030” elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la 

Cambra de Comerç de Barcelona i “The Oxford Handbook of Productivity Analysis”, 

codirigit pel professor de la Universitat Autònoma de Barcelona Emili Grifell-Tatjé i editat 

per Oxford Press. En el cas de la millor trajectòria professional en la difusió de 

l’economia, els Premis Joan Sardà Dexeus també van ser ex aequo per a l’economista 

i relacions públiques Víctor Bottini i la Revista Alternativas Económicas. Finalment, 

durant el Sopar dels Economistes 2019 es van reconèixer els millors currículums 

universitaris, així com el millor treball de final de grau que va ser per a l’alumna d’ESADE 

Georgina Roca pel seu anàlisi sobre les fintech. 

 



 

 

 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 8.000 col·legiats i col·legiades i més de 1.500 

societats i despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i 

l'empresa. Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com 

un centre de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la 

societat en general. www.coleconomistes.cat  
 

Per a més informació: 

Col·legi d’Economistes de Catalunya (Premsa i Comunicació) 

Clara Bassols – cecpremsa@coleconomistes.cat / 93.416.16.04 / 620.03.74.50  
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