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La Jornada dels Economistes 2019 a Lleida aposta per 

la gestió de les dades i la cooperació entre empreses 

per competir en l’era de l’economia digital  

Un centenar de professionals de l’economia i l’empresa han assistit aquesta tarda 

a la Jornada dels Economistes 2019 a Lleida en què experts en tecnologia i 

responsables de diversos projectes emprenedors lleidatans han abordat els 

reptes que genera l’economia digital.  

Lleida, 28 de Novembre de 2019.- La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

(CEC) a Lleida ha organitzat aquesta tarda la 24a edició de la Jornada dels Economistes 

que enguany ha abordat l’ecosistema innovador que afronta els reptes de l’economia 

digital, el sector tecnològic sensible als reptes de la societat, la indústria agroalimentària 

innovadora, el comerç electrònic i el màrqueting digital de la mà d’experiències 

d’emprenedors lleidatans. Un centenar de professionals de l’economia i de l’empresa 

han assistit a la jornada, que també s’ha pogut seguir per streaming.  

En primer lloc ha intervingut el president de l’Associació de Tecnologies de la Informació 

de Lleida Josep Ramon Freixanet, el qual ha assegurat que “estem a les portes d’una 

segona revolució digital” i ha afegit que “actualment sobrevivim en un món automatitzat 

amb més dispositius que persones”. Freixanet ha afirmat que “la intel·ligència artificial i 

el machine learning és a tot arreu” i ha comentat diverses aplicacions pràctiques com la 

dels cotxes connectats o l’automatització del processat de documents des d’imatges 

escanejades o documents físics, fet que pot ser de molta utilitat en sectors com el 

bancari. Freixanet ha afegit que una altra aplicació pràctica de la intel·ligència artificial 

és la del manteniment predictiu de les màquines o la del blockchain “que més enllà de 

les criptomonedes pot ser molt útil per productes d’alt valor i amb una cadena de 

proveïment complexa com els medicaments”. Finalment Freixanet ha apuntat que 

“l’anàlisi de la imatge en temps real pot servir al sector agroalimentari per estudiar el 

comportament animal”. El president de l’Associació de Tecnologies de la Informació de 

Lleida Josep Ramon Freixanet ha subratllat que “el concepte de les dades és un actiu 

essencial per a qualsevol empresa per optimitzar els costos i oferir serveis diferencials”. 

Freixanet ha destacat que “davant el nou repte digital la millor solució és la cooperació”.  

A la jornada també hi ha participat Ester Segarra, directora d’Administració i Comercial 

a Sistemes Electrònics Progrés SA, empresa tecnològica lleidatana que es dedica al 

desenvolupament i fabricació de programadors per a la fertirrigació agrícola, la telegestió 

del reg en comunitats de regants, grans finques, parcs i jardins i el control ambiental. 

Segarra ha reivindicat que “a Sistemes Electrònics Progrés sempre hem apostat per 

l’agrònica, l’aplicació de la informàtica i l’electrònica a l’agricultura que serveix per 

millorar els productes, el rendiment de les explotacions i contribuir a la cura del medi 

ambient”. Segarra ha explicat que el futur de la seva empresa passa per la 

internacionalització i “sobretot per potenciar les eines de gestió del reg a través d’un 

portal web on consultar totes les dades”. La directora d’Administració i Comercial a 

Sistemes Electrònics Progrés SA ha assegurat que “per desenvolupar aquesta 

plataforma web hem col·laborat amb d’altres empreses, cosa que és clau per al futur”.  

 



 

 

Finalment, l’emprenedora, fundadora i CEO de la botiga online Angá Shop i de la 

consultoria Angá Estudio Juliana Fernandes ha parlat de les estratègies de 

transformació dels negocis als entorns digitals, les plataformes online, la gestió de les 

àrees de negocis digitals, comerç electrònic i plans de màrqueting digital. Fernandes ha 

explicat que “som 7.700 milions de persones al món, un 57% dels quals són internautes” 

i ha comentat com “la clau són els 3.900 milions d’usuaris d’smartphones que hi ha ara 

a nivell mundial, fet que justifica que la mitjana de dades mòbils mensuals utilitzades per 

cada smartphone al món sigui de 7,3GB, una xifra molt superior a la de fa només uns 

anys”. Fernandes ha assegurat que “el futur del comerç passa per apostar perquè els 

clients visquin una experiència figital, suma de la presència física a la botiga i la connexió 

digital”.  

La vicedegana de Relacions Institucions i Ocupabilitat de Facultat de Dret, Economia i 

Turisme de la Universitat de Lleida Berta Ferrer i el president de la seu de Lleida del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) Josep M. Riu han inaugurat la jornada, que 

ha introduït el vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària del CEC Xavier 

Ticó i moderat el vocal de la seu de Lleida del CEC Joan Picanyol. El degà del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya Anton Gasol ha estat el responsable de cloure-la. 

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 (més de 435 dels 

quals de Lleida) i més de 1.500 societats i despatxos vinculats (gairebé 120 dels quals 

de Lleida) 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  
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