
 
 

El Col·legi d’Economistes demana als candidats 
a les eleccions europees mesures que defensin 

l’europeisme i redueixin la desafecció  
 
Un panell d’economistes, en nom dels membres del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, trasllada una dotzena de qüestions en 
matèria econòmica referents a la Unió Europea a les sis candidatures al 
comicis europeus del 26 de maig, en una taula rodona centrada a analitzar 
les mesures necessàries per combatre les amenaces que afronta el 
projecte europeu 
 
Barcelona, 17 de maig de 2019.- La seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) ha acollit una taula rodona amb representants de les sis 
candidatures que es presenten a les Eleccions Europees del proper 26 de 
maig. Una taula rodona on, mitjançant un panell d’economistes, s’han traslladat 
qüestions i peticions d’interès a José María Cano (C’s), Alejandro Colldefors 
(PSC), Santi Rodríguez (PP), Aleix Sarri (JxCat), Jordi Solé (ERC) i Ernest 
Urtasun (UP). El panell d’economistes ha traslladat una dotzena de qüestions 
en matèria de fiscalitat, sistema financer, marc pressupostari, migració, 
innovació, desafecció política, feminisme i valors europeus.   
 
El panell d’economistes ha estat format per Joan Colom, membre del CEC i 
ex-vicepresident del Parlament Europeu; Xavier Ferrer, president de la 
Comissió d’Economia Internacional i Unió Europea del CEC i president del 
Consell Català del Moviment Europeu; Francesc Granell, col·legiat de Mèrit 
del CEC i director general honorari de la Comissió Europea; Ester Oliveras, 
membre de la Junta de Govern del CEC i presidenta del Grup de Treball 
d’Economia de la Igualtat i de la Diversitat del Col·legi i Joan Trullén, membre 
del CEC, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i ex-secretari 
general d’Indústria del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.   La benvinguda 
de la taula rodona ha anat a càrrec del degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, Anton Gasol, el qual ha reivindicat la Unió Europea com una “àrea 
de prosperitat i de llibertat” i ha defensat “l’europeisme” que sempre ha 
caracteritzat el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
 
Moderada pel periodista, economista i responsable del Gabinet de Premsa del 
CEC, Víctor Bottini,  la taula rodona, amb voluntat propositiva, ha permès 
contrastar les propostes en matèria econòmica de les sis formacions polítiques 
catalanes que  concorren als comicis. En aquest sentit, el representant de 
Ciutadans al debat, José Maria Cano, ha identificat el “canvi climàtic, el 
terrorisme i la revolució digital” com els tres principals reptes que afronta 
actualment la comunicat europea. Cano ha apostat per fer competitiva la 
indústria europea mitjançant la creació d’un fons específic per fomentar la 
competitivitat industrial de la Comunitat i s’ha mostrat a favor d’un fons 
europeu destinat a la defensa de la UE i treballar per fixar “una sola veu 
exterior al món”.  
 



El PSC ha estat representat al debat pel candidat Alejandro Colldefors, el 
qual ha apostat per a la creació d’impostos a nivell europeu a grans 
corporacions i a companyies que crein un impacte mediambiental negatiu. En 
aquest sentit, Colldefors també ha apostat per incrementar la lluita contra el 
frau, l’evasió fiscal i els paradisos fiscals. Tot plegat, segons el candidat 
socialista, ha d’anar encaminat a “assolir un creixement econòmic lligat a la 
distribució de la renda i a combatre la pobresa”. Al seu torn, el representant del 
Partit Popular a la taula rodona, Santi Rodríguez, ha identificat l’activitat 
econòmica i el creixement com “la millor política social” possible. “La millor 
manera de reduir desigualtats és generant riquesa, amb mecanismes el menys 
intrusius possibles per reduir la desigualtat”, ha assegurat el representant 
popular. El representant popular, que ha estat preguntat sobre la incidència de 
les polítiques d’igualtat de gènere, ha assegurat que cal superar les “barreres 
culturals” per aconseguir que “les persones siguin valuoses per les seves 
capacitats i no per les seva condició de gènere”, i ha opinat que han de ser els 
Estats els que desenvolupin les polítiques públiques en matèria d’igualtat.  
 
La candidatura de Junts per Catalunya – Lliures per Europa ha estat 
representada per Aleix Sarri, el qual ha posat èmfasi en la defensa de les 
pimes en un mercat únic que, segons el candidat, beneficia les grans 
empreses. “No pot ser que les pimes estiguin pagant el doble per l’energia que 
les grans empreses”, ha assegurat Sarri, tot lamentant que els Estats 
centralistes estan abandonant els seus territoris. “Fer política a la Unió 
Europea és enfrontar-se als Estats”, ha assegurat el candidat, tot lamentant 
que Espanya sigui l’Estat que més incompleix les directives europees. “Fa 18 
anys que existeix la llei de morositat i a l’Estat espanyol encara no hi ha règim 
sancionador”, ha assegurat. Sarri també ha proposat harmonitzar la base 
imposable de l’impost de societats i obligar a les grans corporacions a pagar 
impostos. Dues propostes que també han estat ben acollides pel candidat 
d’ERC al debat, Jordi Solé. Segons Solé, Europa necessita tenir més 
pressupost i generar nous tributs en transaccions financeres, en empreses 
digitals i amb una taxa ambiental sobre el combustible d’avions.  
 
Solé també ha apostat per una UE amb menys presència dels Estats, un 
sistema fiscal harmonitzat entre els 28 estats membre i crear “eines reals per 
fer front a les desigualtats”. Finalment, ha participat al debat el candidat 
d’Unidas Podemos, Ernest Urtasun, el qual ha rebutjat frontalment reduir el 
pressupost de la Unió Europea, tot i que ha apostat per “una millora de 
l’eficiència de la despesa”. El candidat d’Unidas Podemos ha apostat per una 
base comuna i un tipus mínim de l’Impost de societats, per aconseguir criteris i 
sancions més clares contra ell frau fiscal, per estabilitzar el sistema financer 
europeu i per la creació d’un salari mínim europeu, una “agenda d’igualtat” i 
un model productiu verd i sostenible.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya es 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, i que 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. 
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