
 
Nota de premsa 

 

La nova competitivitat econòmica s’ha de basar 
en la creativitat, el coneixement, la qualitat de 

vida i la innovació 
 

- La nota d’opinió que emet el Col·legi d’Economistes de Catalunya amb motiu 
de la Jornada dels Economistes 2018 destaca que “la innovació s’ha de plantejar 
des d’una perspectiva urbana”.  
 
- El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Anton Gasol defensa que “el 
salari mínim interprofessional s’hauria de poder territorialitzar indexant-lo en 
funció del PIB per càpita o de la renda familiar disponibles”  
 
- El vicedegà del CEC Oriol Amat recorda que “el consens de les diverses 
previsions per al 2019 es situa al voltant d’un creixement del 2,4-2,5% del PIB, fet 
que demostra que l’economia catalana manté un important dinamisme”.  
 
- El director de la Jornada dels Economistes 2018 Joan Trullén sosté que “hem 
d’avançar cap a un model econòmic basat en els augments de la productivitat 
generats des de les ciutats”. 
 
Barcelona, 5 de Novembre de 2018.- El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(CEC) Anton Gasol, el vicedegà del CEC Oriol Amat i el director tècnic de la Jornada 
dels Economistes 2018 Joan Trullén han presentat aquest matí en roda de premsa la 
nota d’opinió que s’elabora amb motiu de la Jornada dels Economistes 2018 que 
enguany porta per títol “Ciutat i innovació. Espai de coneixement i de creació”.  
 
En primer lloc, Anton Gasol ha afirmat que “l’economia catalana ha mantingut un 
important dinamisme en els últims anys, registrant un creixement superior al 3% des 
del 2015” i ha destacat que “aquest increment es situa per sobre de l’experimentat tant 
per la zona euro com pel conjunt de l’Estat espanyol”. El degà del CEC ha assegurat 
que “el creixement actual està basat en un model més equilibrat que en l’anterior 
període expansiu” tot i que ha admès que “el context en què es troba immersa 
l’economia catalana i també l’espanyola i europea és vulnerable a un entorn polític i 
geopolític complex”. Pel que fa al xoc d’incertesa produït la tardor passada arran dels 
esdeveniments polítics a Catalunya, Anton Gasol ha afirmat que “aquest ha tingut un 
impacte limitat i temporal a curt termini” i ha subratllat que “només cal consultar 
l’Idescat en qualsevol dels seus ítems per veure que l’economia catalana va millor que 
la del seu entorn immediat”. En aquest sentit ha utilitzat el recurs de la metàfora per 
cloure que “si la finca és bona, només cal saber-la administrar perquè tregui el màxim 
profit”. En la mateixa línia s’ha pronunciat el vicedegà del CEC Oriol Amat, que ha 
recordat que “el consens de les diverses previsions per al 2019 es situa al voltant d’un 
creixement del 2,4-2,5% del PIB, fet que demostra que el país està aguantant molt bé”. 
Oriol Amat ha volgut posar però el focus en “la inversió en R+D, que ha caigut 
significativament des del 2008 especialment pel que fa a la inversió privada”.  
 
El degà del CEC també ha defensat que “cal potenciar encara més la indústria i 
recuperar el consens en matèria d’estratègia industrial a Catalunya, prioritzant un 
model productiu assentat sobre altes taxes de creixement de la productivitat”. Segons 
Anton Gasol, “això exigeix prioritzar la base industrial i exportadora”. En aquest sentit 
ha destacat que “la nova competitivitat econòmica s’assenta en la creativitat, el 
coneixement, la qualitat de vida i la innovació, mentre que la del passat està basada 



en el preu i per tant en els recursos que permeten produir a un cost més baix”. És per 
això que ha demanat “ordenar els desequilibris econòmics i socials que genera l’avanç 
d’alguns models empresarials relacionats amb l’economia col·laborativa i low cost”.  
 
El degà del CEC també ha opinat que “la recuperació econòmica es manifesta de 
forma desigual entre la població, augmentant els desequilibris econòmics i socials” i ha 
afirmat que “el creixement sempre ha d’anar acompanyat de polítiques socials i de 
gestió de la mobilitat sostenibles i integradores”. Per això ha defensat “l’impuls de 
polítiques per la creació de llocs de treball estables i de qualitat, augmentant els nivells 
de renda i garantint les bases principals de l’Estat del Benestar, amb un reforç del 
sistema de salut i d’educació”. Pel que fa al debat al voltant del salari mínim 
interprofessional, Anton Gasol ha assegurat que “aquelles activitats que no puguin 
pagar sous dignes s’han de reconvertir” i que “la pujada del salari mínim que es 
planteja a l’acord de pressupostos entre el Govern espanyol i Podemos és inferior al 
que va plantejar la Generalitat de Catalunya fa un any i al que recomana la Carta 
Social Europea”. Anton Gasol també ha afegit que “aquest salari mínim 
interprofessional s’hauria de poder territorialitzar indexant-lo en funció del PIB per 
càpita o de la renda familiar disponibles”. A més ha apuntat que “el salari mínim 
interprofessional hauria d’anar vinculat a una formació mínima exigible al treballador”.  
 
El vicedegà del CEC Oriol Amat ha intervingut també per subratllar que “el salari mínim 
interprofessional s’hauria de situar al voltant dels 1000€” i ha apuntat que “s’ha de 
repensar el marc econòmic en el qual ens movem”. Oriol Amat ha afegit que “en 
l’avenç cap a una major innovació i internacionalització hi ha d’haver també una aposta 
per resoldre els desequilibris creixents, fet que també passa per resoldre el dèficit 
fiscal i per reivindicar un nou finançament més equitatiu per a Catalunya”. El vicedegà 
del CEC ha recordat també que “és un bon moment per revertir les retallades del 2009 
especialment en l’educació i la sanitat”.  
 
El director tècnic de la Jornada dels Economistes 2018 Joan Trullén ha afirmat que 
“hem treballat molts anys en un model de devaluació externa que ha inspirat 
l’estratègia econòmica d’Espanya i Catalunya” i ha defensat la necessitat “d’avançar 
en un model totalment oposat i basat en els augments de la  productivitat generats des 
de les ciutats”. En aquest sentit ha apuntat que “Barcelona ha estat capdavantera 
d’aquest model fent compatible la millora econòmica amb la redistribució de la renda”.  
 
D’altra banda, Joan Trullén ha explicat que el lema de la jornada “Ciutat i innovació. 
Espai de coneixement i de creació” respon al fet que “des de finals del segle XX 
l’anàlisi de la ciutat està superant l’estricte camp de l’economia urbana” i que “la 
innovació entesa com a factor clau pel desenvolupament econòmic s’està plantejant 
cada cop més en perspectiva urbana”. Trullén ha afegit que “la creativitat s’impulsa 
des dels espais urbans i actua com a factor activador de la innovació”. Finalment, el 
degà del CEC Anton Gasol ha recordat que la Jornada dels Economistes 2018 a 
Barcelona es celebrarà aquest proper divendres 9 de novembre amb la conferència 
inaugural de l’exdirector executiu del Programa de Nacions Unides per als 
assentaments humans (ONU-HABITAT) Joan Clos i amb un total de 14 sessions de 
treball sobre aspectes rellevants de l’actualitat del món de l’economia i l’empresa.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i 
gairebé 1.500 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diferents, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. www.jornadaeconomistes.cat  
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