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La Jornada dels Economistes 2020 demana 

prioritzar els joves en la recuperació econòmica  

- El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Anton Gasol defensa la 

necessitat de “redreçar la situació de precarització endèmica dels joves”. 

- El president del Consejo General de Economistas Valentí Pich constata que “ens 

trobem davant una situació molt complexa que requereix molt esforç i acció 

individual i col·lectiva”.  

- La regidora de Comerç, Mercats, Règim Interior i Hisenda de l’Ajuntament de 

Barcelona Montserrat Ballarín demana “seguir impulsant la Formació 

Professional, especialment amb l’actual tsunami laboral i necessitat de 

readaptació contínues”. 

- La presidenta de la Diputació de Barcelona Núria Marín assegura que “tenim 

iniciatives per impulsar la reactivació social i econòmica que garanteixi el futur de 

tothom, i en especial dels joves”. 

- El conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Ramon 

Tremosa afirma que “tenim l'obligació d'afavorir l'accés dels joves al mercat de 

treball, la generació més formada de la història no pot ser la més castigada". 

- El ministre d’Universitats Manuel Castells reivindica "la revalorització del talent 

econòmic, que ara és més necessari que mai per a una gestió racional i 

progressista de la societat". 

- El cap de Comunicació de la Representació de la Comissió Europea a França i 

cap de la Representació a Barcelona (2013-2020) Ferran Tarradellas destaca que 

“el programa SURE de suport als ERTO i el pla Next Generation EU són els primers 

endeutaments mancomunats de la història de la Unió Europea”. 

- La directora general de Vallformosa Marta Vidal assegura que “en moments de 

canvi com l’actual s’han de tenir els ulls ben oberts per aprofitar les oportunitats”. 

Barcelona, 7 de Novembre de 2020.- Un miler de persones han seguit en directe per 

streaming la 25a edició de la Jornada dels Economistes gratuïta i oberta a tothom 

que organitza anualment el Col·legi d’Economistes de Catalunya i que enguany s’ha 

celebrat en format 100% online a causa de la pandèmia de la COVID-19. Amb el lema 

“Joves i futur: formació, ocupació i emancipació”, la jornada s’ha centrat en abordar 

les diverses variables que impactaran en el futur dels joves. 

A la inauguració de la jornada hi ha intervingut el ministre d’Universitats i col·legiat 

d’Honor del Col·legi d’Economistes de Catalunya Manuel Castells, el conseller 

d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i col·legiat del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya Ramon Tremosa, la presidenta de la Diputació de 

Barcelona Nuria Marín, la regidora de Comerç, Mercats, Règim Interior i Hisenda de 

l’Ajuntament de Barcelona Montserrat Ballarín, el president del Consejo General de 

Economistas Valentí Pich i el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Anton 

Gasol. 



 

 

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) Anton Gasol ha iniciat la 

seva intervenció destacant que “la pandèmia de la COVID-19 ens ha de fer aprendre la 

lliçó de no escatimar recursos en ciència i innovació” i ha afegit que “són els cataclismes 

com el que estem vivint els que permeten nous models socials, econòmics i geopolítics”. 

En aquest sentit ha apuntat que “la COVID-19 ens ha demostrat que el sistema 

empresarial privat sol no pot fer front a una crisi sanitària i econòmica i que cal el concurs 

dels estats i afortunadament l’acció decidida de la Unió Europea”. Anton Gasol ha 

defensat “encarar un nou model econòmic que tingui en compte la salut, el benestar i la 

relació amb el planeta”. El degà del CEC ha abordat també el lema de la jornada 

d’enguany “Joves i futur: formació, ocupació i emancipació” subratllant la importància 

“d’aconseguir redreçar la situació de precarització endèmica dels joves”. En aquest 

sentit ha defensat que “cal garantir l’accés a l’habitatge no considerant-lo més una 

simple mercaderia, reduir la precarietat laboral amb una major eficiència dels serveis 

públics d’ocupació i revisar l’actual model educatiu”. 

El president del Consejo General de Economistas Valentí Pich ha constatat que “ens 

trobem davant una situació molt complexa que requereix molt esforç i acció individual i 

col·lectiva”. Pich ha reivindicat “la importància de les persones, el treball en equip i la 

motivació a empreses, despatxos professionals i institucions, que ara més que mai han 

de seguir al servei dels seus clients”. El president del Consejo General de Economistas 

també ha afirmat que “en moments de dificultat és perillós prendre decisions a llarg 

termini i ara el que toca és seguir treballant dia a dia”. 

La regidora de Comerç, Mercats, Règim Interior i Hisenda de l’Ajuntament de 

Barcelona Montserrat Ballarín ha repassat les dades de la darrera Enquesta de 

Joventut de Barcelona segons les quals “més del 80% dels joves de 15 a 29 anys 

assegura que la COVID-19 va afectar la seva formació educativa i el 60% creu que la 

COVID-19 els afectarà de forma negativa en el seu futur”. Ballarín ha apuntat que “des 

de l’Ajuntament de Barcelona estem fent una aposta decidida pel capital humà i el talent” 

i ha recordat que “el pla econòmic BCN Greel Deal Barcelona vol recuperar en els 

propers deu anys l’ambició i aprofitar tot el potencial de la ciutat, amb les prioritats de 

retenir i formar talent, facilitar l’activitat econòmica i captar més i millors inversions”. 

“L’objectiu és crear 103.000 llocs de treball de qualitat en el sector digital i verd”, ha 

subratllat Ballarín. També ha defensat “la implicació decisiva de les entitats locals en la 

gestió dels fons europeus del Next Generation EU” i que “totes les administracions 

prioritzin els joves en la recuperació econòmica”. Finalment Ballarín ha afegit que “cal 

seguir impulsant la Formació Professional, especialment amb l’actual tsunami laboral i 

necessitat de readaptació contínues”. 

La presidenta de la Diputació de Barcelona Núria Marín ha afirmat que “la Diputació 

funciona a ple rendiment, malgrat les circumstàncies adverses, per posar en marxa la 

reactivació de l’economia dels nostres pobles i ciutats”. Marín ha explicat que, ja abans 

de l’estiu, “es va posar en marxa un Pla de xoc dotat amb 30 milions d’euros per a 2020 

i 2021, a fi de pal·liar i reparar l’impacte de l’aturada econòmica provocada pel 

confinament i l’estat d’alarma”. “Tenim iniciatives interessants i estimulants per impulsar 

la reactivació social i econòmica que garanteixi el futur de tothom, i en especial dels 

joves”, ha afegit. Marín ha reblat el seu discurs assegurant que “de manera presencial 

o telemàtica, seguim prestant els serveis que ens corresponen i, sobretot, cooperant 

amb els ajuntaments, que són els que, per la proximitat a la ciutadania, pateixen més el 

cop de les crisis. No podem permetre que cap persona, empresa, ni municipi quedi 

enrere”.  



 

 

El conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i col·legiat 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya Ramon Tremosa, ha afirmat que 

“l’obligació” de les administracions públiques és “facilitar els marcs fiscals, laborals, 

energètics i empresarials per fomentar l’emprenedoria”, retenir el talent i “facilitar i 

millorar l’accés dels joves al mercat de treball”. “Catalunya és un país de talent i amb les 

polítiques públiques hem de facilitar que aquesta generació digital pugui excel·lir”, ha 

manifestat. Tremosa ha lamentat que “tenim la generació probablement més ben 

formada i informada de la història, però, alhora, la més castigada i perjudicada per crisi 

de la Covid-19”. “Una civilització que expulsa la seva millor generació del mercat laboral 

té un problema profund”, ha lamentat. I en aquest sentit ha deixat clar que “l’objectiu 

comú que perseguim les administracions és facilitar i millorar l’accés dels joves al mercat 

laboral” i afavorir “aquesta revolució cap a la nova realitat digital per continuar sent un 

país avançat”. El conseller Tremosa ha recordat que el Govern de la Generalitat ha 

impulsat el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, “un acord polític que 

servirà per orientar les futures polítiques públiques amb l’objectiu de fer de Catalunya 

un país capdavanter en innovació i amb una economia basada en el coneixement”. 

El ministre d’Universitats i col·legiat d’Honor del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya Manuel Castells ha reivindicat "la revalorització del talent econòmic, que ara 

és més necessari que mai per a una gestió racional i progressista de la societat". En 

aquest sentit ha afirmat que “l’economia és la més exacte de les ciències inexactes i 

justament per això pot introduir raonament en un moment en què és molt necessari”. 

Castells ha afegit que “actualment accedir a la professió d’economista per als joves és 

particularment desafiant i emocionant a nivell intel·lectual i també d’utilitat social”. El 

ministre d’Universitats també ha apuntat que “la nova normalitat generada per la 

pandèmia de la COVID-19 implica una sèrie de transformacions que requeriran una 

transformació de la ciència i la pràctica de l’economia, que ha d’adaptar-se a les noves 

necessitats que sorgeixen a la societat”. 

La Jornada dels Economistes 2020 ha comptat amb dues conferències inaugurals. El 

cap de Comunicació de la Representació de la Comissió Europea a França i cap 

de la Representació a Barcelona (2013-2020) Ferran Tarradellas ha abordat la 

resposta europea davant la crisi de la COVID-19. Tarradellas ha destacat com el 

programa SURE en què es van aprovar 100.000 milions d’euros de suport als ERTO i el 

pla Next Generation EU dotat amb 750.000 milions d’euros per a la recuperació 

econòmica són els primers endeutaments mancomunats de la història de la Unió 

Europea. “El Next Generation EU és un pla revolucionari per la quantitat d’inversió 

disponible i perquè provocarà reformes potenciant l’economia verda, les energies 

renovables i la transformació digital”.  

A més, Ferran Tarradellas ha repassat les previsions de tardor a nivell macroeconòmic 

subratllant que “l’augment de l’atur és molt inferior al que es temia per la caiguda de 

l’activitat econòmica gràcies en part a les mesures que s’han pres”. Tarradellas ha 

admès “les grans incerteses que depara el futur immediat en relació a l’evolució de la 

pandèmia i la seva afectació a l’economia europea i global” però també ha volgut 

destacar que “fins ara hem evitat una crisi financera”. “Per sortir d’aquesta crisi el que 

hem de fer és combatre el coronavirus i en aquest sentit la Unió Europea també hi té 

alguna cosa a dir i a fer amb una estratègia per assegurar l’accés a la producció de 

vacunes”, ha conclòs. 

 



 

 

La segona conferència inaugural de la Jornada dels Economistes 2020 ha anat a càrrec 

de la directora general de Caves Vallformosa Marta Vidal, dona jove i executiva d'èxit, 

la qual ha aportat la seva visió de lideratge empresarial com a inspiració per als joves 

economistes. Vidal ha repassat la seva trajectòria personal i professional destacant que 

“el treball, la responsabilitat, el compromís, l'esforç i l’actitud sempre són darrere de 

l’èxit". També ha apuntat a la necessitat de “saber aprofitar el temps” i a “la importància 

de saber desaprendre i saber fer el que un vol deixant de banda idees preconcebudes i 

els prejudicis”. Marta Vidal ha assegurat a més que “tot és possible i que els ‘no’ només 

ens els posem nosaltres mateixos”. “La independència espiritual és molt més important 

que la física”, ha reblat. La directora general de Vallformosa ha assegurat que “en 

moments de canvi com l’actual s’han de tenir els ulls ben oberts per aprofitar les 

oportunitats”. Marta Vidal també ha parlat del paper de la dona a l’empresa i ha 

reivindicat “més homes intel·ligents que entenguin que els equips mixtes són més 

productius i que les diferències entre homes i dones a l’hora de treballar i liderar aporten 

valor”. D’altra banda ha demanat a les dones que “deixin d’infravalorar-se, de voler ser 

perfectes i de tenir por al fracàs”. 

La jornada també ha comptat amb un total de 14 sessions professionals i 

estratègiques amb 67 ponents en les quals s’han abordat qüestions com l’economia 

circular; la nova formació d’estudiants i professionals; el valor del talent i l’emprenedoria; 

la creació d’ocupació en economia social; l’accés a l’habitatge dels joves emancipats o 

les relacions intergeneracionals i el benestar col·lectiu. També qüestions de caire més 

tècnic com la tributació de les noves modalitats de treball i de generar ingressos 

(youtubers, instagramers i bloglers); l’impacte de les NIIF, la imminent reforma 

comptable i com afecta la Covid-19 o el paper de l’administrador concursal en matèria 

de reestructuració com a futur de la professió. 

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 i més de 1.500 

societats i despatxos vinculats 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  

 
 

Per a més informació: 
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