Nota de premsa

Anton Gasol presenta la nova Junta de Govern
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, els
eixos principals d’actuació i apunts d’actualitat
Barcelona, 4 de setembre; avui ha tingut lloc la roda de premsa per presentar la
nova junta de govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya que va prendrà
possessió ahir 3 de setembre per quatre anys renovant la totalitat dels seus
càrrecs. Han estat presents durant l’acte el degà Anton Gasol, el vicedegà
Oriol Amat, la tresorera Carme García i la vocal Elisabet Bach
El degà Anton Gasol ha començat destacant que el Col·legi està obert a la
societat en general com a generador, divulgador i formador de coneixement
econòmic i empresarial, tot recordant que l’entitat té 41 Comissions i Grups de
Treball, 4 seus territorials (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), 8.056
col·legiats i 1432 despatxos afiliats, que l’any 2017 es van organitzar 274 actes
amb 7357 assistents, 369 cursos i 7 jornades tècniques reunint 8.171 alumnes,
que les publicacions tant impreses com digitals es fixen reptes cada cop més
qualitatius pel que fa a la informació i coneixement i, finalment, va fer un avanç
de les Jornades dels economistes 2018 que aquest any tenen com a titular
marc “Ciutat i innovació. Espai de coneixement i de creació”.
Gasol va afegir l’aposta de la nova Junta per disminuir la seva mitjana d’edat
passant a 54 anys, per la presència femenina amb 7 dones i per seguir el camí
de donar més protagonisme a les Comissions del Col·legi.
Preguntat per la situació política actual que viu Catalunya amb l’Estat, Anton
Gasol va fer menció de la filosofia de l’historiador econòmic italià Carlo Maria
Cipolla conforme l’estupidesa humana és fer coses que fan mal als altres i a un
mateix i és millor fer ús de la intel·ligència humana que és fer bé les coses pels
altres i per un mateix. Per Gasol la solució és política i requereix d’un
aprofundiment del diàleg.
Finalment, el degà va fer un apunt sobre la disponibilitat de l’habitatge com a un
dels pilars del benestar mencionant que a Barcelona hi ha un dèficit d’habitatge
social.
Oriol Amat, vicedegà, va tractar un dels pals de paller de l’economia que és
l’ocupació i els salaris, tot destacant que actualment l’atur a Catalunya és del
12% i al 2013 era del 23%. Per Amat, la formació qualitativa de les persones,
que és la plantejada pel Col·legi, és una de les eines per fer front a la
precarietat del mercat laboral, tant des d’un punt de vista dels salaris com dels
contractes. Així i tot, el vicedegà va recordar que a l’any 2017 la retribució a
Catalunya en termes reals va augmentar i que el Govern català ha assumit que
el salari de suficiència sigui de 1.000€ seguint la carta europea.
Preguntat per la 4a revolució industrial i la digitalització, Oriol Amat va posar
èmfasi en la mateixa perquè afectarà entre el 60 i el 95% de les activitats del
perfil de l’economista, segons The Economist.

La tresorera Carme Garcia va parlar de la política expansiva del Banc Central
Europeu de la que s’espera un canvi pel que fa a augmentar els tipus d’interès
que, encara que es difícil saber el moment en concret de l’alça, però que el
moment s’apropa. En aquest sentit, va subratllar la sensibilitat del Col·legi per
impulsar una reeducació de l’empresariat per gestionar eficientment el
finançament.
Elisabet Bach, vocal de la nova Junta de Govern, va dedicar la seva
intervenció a les pimes i autònoms i va dir que des del Col·legi es proveirà de
serveis de qualitat als despatxos professionals com també als economistes
d’empresa, als que exerceixen la professió com a autònoms, als que estan al
servei de les administracions públiques, a l’ensenyament o a la prestació de
servei.
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.
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