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La Jornada dels Economistes 2020 a Lleida debat 

sobre com reeixir en l’ecosistema digital en una 

etapa d’incertesa  

En el context de la pandèmia de la COVID-19, la Jornada dels Economistes 2020 a 

Lleida ha apuntat la importància de “les persones, la creativitat i la generació de 

valor diferencial” a l’hora d’assolir l’èxit en la digitalització dels projectes.                                         

Lleida, 12 de Novembre de 2020.-  Aquest vespre ha tingut lloc la 25a edició de la 

Jornada dels Economistes gratuïta i oberta a tothom organitzada per la seu del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya a Lleida i que enguany s’ha celebrat en format 

100% online amb el lema “Visions de futur. Com reeixir en l’ecosistema digital”. 

La jornada ha comptat amb la participació de tres ponents amb una estreta vinculació a 

Lleida que han exposat els seus projectes digitals, les seves recomanacions i la seva 

visió de futur.  

El CEO i president del Consell d’Administració de Lleida.net Sisco Sapena ha comentat 

com “abans de la COVID-19 la digitalització estava en marxa sobretot a les grans 

empreses i el primer confinament va trencar els circuits de comercialització de les 

empreses, la seva gestió directiva i de les relacions amb els treballadors”. “De cop ens 

vàrem trobar en un entorn de Low Touch Economy -un entorn de tocar poc, anar poc i 

moure’ns poc- i amb una implementació ràpida i forçada de contractacions i notificacions 

online”, ha destacat Sapena. El CEO de Lleida.net ha afegit que “amb la COVID-19 la 

demanda dels nostres serveis certificats ha augmentat molt i esperem que es segueixi 

incrementant”.  

La cofundadora i directora de l’empresa de màrqueting basada en la neurociència m+f=! 

(MF Marketing Catalysts) Rosa Franch ha explicat la seva experiència com a 

microempresa durant la pandèmia de la COVID-19 extraient alguns aprenentatges de la 

situació. Franch ha apuntat que “les persones són la clau i sempre han d’anar primer” 

subratllant la importància de “la transparència i la confiança total amb l’equip”. També 

ha afegit la necessitat “d’entendre el que suposa el context i cercar eines digitals 

adients”. En aquest sentit ha assegurat que “amb la tecnologia adequada el teletreball 

pot arribar a incrementar la creativitat”. A més ha apostat per “estar sempre disposat a 

aprendre noves competències i a testar, ajustar i reajustar”. 

La responsable de màrqueting i directora de projectes digitals a Xtratègics (consultoria 

de transformació digital) Tània Carrobé ha afirmat que “davant la pandèmia de la 

COVID-19, a Xtratègics vàrem re-enfocar el màrqueting generant noves idees amb un 

bon missatge en base al nou comportament dels usuaris, posant-los al centre”. “El que 

més ha canviat amb la COVID-19 són les persones i els negocis, que s’han digitalitzat 

de forma clara”, ha assegurat. Tània Carrobé ha conclòs que “la digitalització és l’eina, 

però el talent és la solució per seguir millorant els negocis”. 

El Paer en Cap de Lleida Miquel Pueyo, el degà de la Facultat de Dret, Economia i 

Turisme de la Universitat de Lleida Eduard Cristóbal i el president de la seu de Lleida  



 

 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) Josep Maria Riu han inaugurat la 

jornada, la qual ha introduït el vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya Xavier Ticó i ha moderat l’economista i vocal 

de la seu de Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya Joan Picanyol.  

El Paer en Cap de Lleida Miquel Pueyo ha subratllat que “una de les principals apostes 

de la Paeria és en l’àmbit de la digitalització i així també ho veiem als pressupostos 

municipals presentats ahir”. També ha explicat que “d’una banda hem centrat i 

centrarem molts esforços en fer una administració més oberta i més accessible i més 

àgil -també digitalment parlant- als ciutadans; de l’altra vam ser referents en 

l’organització del teletreball: tan sols 48 hores després del confinament del 14 de març 

600 treballadors i treballadores de l’Ajuntament ja ho podien fer en remot”.  

El degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida Eduard 

Cristóbal ha assegurat que “en l’ecosistema digital el coneixement es converteix en un 

recurs de primer ordre” i ha afegit que “la universitat ha de ser un dels motors de la 

innovació, que també ha de trobar acollida en el teixit productiu”.  

El president de la seu de Lleida del CEC a Lleida Josep Maria Riu ha apuntat que “el 

present i futur és digital i les empreses s’han de transformar digitalment”. “De fet, 

l’ecosistema digital és el que ha permès la celebració de la jornada dels economistes 

2020 malgrat la pandèmia”, ha conclòs. 

Finalment, el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Anton Gasol ha clausurat 

la jornada recordant que “la digitalització és un dels eixos clau del pla de recuperació 

econòmica Next Generation EU de la Unió Europea”. Gasol ha afegit que “tal i com ens 

demostra el món de la pagesia, és necessària i clau la transformació i adaptació de les 

empreses a les noves exigències de l’economia i la societat”. 

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

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades (més de 470 dels 

quals de Lleida) i més de 1.500 societats i despatxos vinculats (una vuitantena 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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