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E D I T O R I A L

l compendi d’actes inherents a la Jornada anual 
dels Economistes comprèn: 

Nota d’opinió. El dimarts 8 de novembre es 
va fer una roda de premsa per tal de presentar 

l’habitual Nota d’opinió del Col·legi que es presenta a un bon 
nombre de mitjans de comunicació amb motiu de la Jornada 
anual dels Economistes. Enguany es va posar l’èmfasi en els 
aspectes positius de la globalització, sempre que sigui ordenada i 
ben governada. No cal dir que a Europa hi ha inquietud i per això, 
més que mai, cal avançar en una veritable integració comunitària 
econòmica i política. I, pel que fa a Catalunya, cal fer palès que 
compta amb una capacitat contrastada i amb actius suficients 
per adaptar-se als canvis estructurals profunds que afecten les 
bases del nostre model productiu, social i polític.

E
Crònica de la 21a Jornada 
dels Economistes

Sopar dels Economistes. Constitueix l’aspecte festiu de la 
Jornada, de retrobament entre els companys de professió, alhora 
que s’aprofita per fer reconeixement i distinció de la professió 
des de diferents vessants. Un és la distinció tant de Col·legiat 
de Mèrit com la de Col·legiat d’Honor. Un altre és el Premi Joan 
Sardà Dexeus de la  Revista Econòmica de Catalunya, que 
premia el Millor Llibre d’Economia (enguany el premi s’ha atorgat 
ex aequo a dos interessants llibres de temàtiques diverses però 
complementàries) i la Millor Trajectòria Professional. Tanmateix, 
els Premis de Reconeixement de cada any que el Col·legi atorga 
posen nom i cara públicament, per les seves aportacions i vàlua, 
al  Millor Despatx Professional, a l’Economista d’Empresa i als 
Millors Currículums Universitaris.

Premi Jornada dels Economistes al millor TFG. Enguany, el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya ha instaurat, en col·laboració 
amb les facultats d’Economia i Empresa, la 1a edició del Premi 

Desembre 2016



Jornada dels Economistes als Millors Treballs Finals de Grau 
(TFG), presentat per alumnes de qualsevol Facultat d’Economia i 
Empresa de les universitats de Catalunya.

Jornada anual del Col·legi a Barcelona. La ciutat de 
Barcelona va acollir, divendres 11 de novembre, la Jornada 
dels Economistes, en el transcurs de la qual, al llarg d’un intens 
matí, es van debatre en una plèiade de sessions de treball amb 
una munió de continguts que giraven al voltant del lema de la 
Jornada: Geopolítica i geoeconomia en un ordre econòmic 
mundial canviant. Hem tornat a batre un rècord d’inscrits amb 
més de 1.200 persones. Cal destacar, a més dels col·legiats, tant 
la nombrosa assistència d’estudiants com també de centenars 
d’altres professionals d’àmbits ben diversos. La Jornada ha 
estat, una edició més, altament valorada per part dels assistents.

Jornada anual a les seus territorials de Girona, Lleida i 
Tarragona. La Jornada té un caràcter descentralitzat i, per això, 
se celebra, a més de Barcelona, a totes les altres seus territorials 
del Col·legi, amb continguts que, tot i estar en relació amb el 
lema anual de la Jornada, tenen especificitat i característiques 
pròpies. A Girona:  Globalització, crisi i desigualtat.  A Lleida: El 
sector agroalimentari el segle XXI: bioeconomia, innovació i 
sostenibilitat. I, a Tarragona, Macrotendències geoeconòmiques i 
la seva influència al territori.

Conferència inaugural: Futur, quin futur?. Israel Ruiz, 
vicepresident executiu i tresorer del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), va fer especial èmfasi en la revolució digital en 
educació i que fa possible l’accés a l’educació de qualitat per a 
tothom, a tot arreu i en tot moment. Va concloure la conferència 
amb un amè col·loqui.

Sessions professionals i estratègiques. A continuació, van 
transcórrer les 14 sessions de treball.
 
Al nostre lema: al servei dels professionals de l’economia 
i de l’empresa, pel que fa la Jornada, hi afegim: al servei de 
la societat. Per això la Jornada és oberta a tothom, d’interès 
general i gratuïta, tota vegada que, especialment les sessions 
de caràcter estratègic, van centrar la seva atenció en la 
deriva geoeconòmica i geopolítica que empeny els països, 
la Unió Europea i el sistema econòmic actual cap a un nou 
estatus (ordre) mundial. Tanmateix, les sessions de caire més 
professional enguany també van enlairar la mirada cap a les 
noves tendències de caire mundial.
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Ressò de la Jornada. El conjunt d’actes que componen la 
Jornada anual, a més de tenir una gran capacitat de convocatòria 
i de positiva valoració per part dels assistents, té una estimable 
repercussió en els mitjans de comunicació i dóna al Col·legi la 
màxima visibilitat per la seva contribució a l’anàlisi i a la nostra 
competència professional pel que fa a la capacitat de reflexió i 
proposta en matèria econòmica i empresarial. 

La Jornada anual tant a Barcelona com també a cadascuna de 
les seus territorials, va estar coberta per un bon desplegament de 
mitjans de comunicació desplaçats a cobrir el desenvolupament 
de l’acte que es va traduir en una munió d’impactes mediàtics. 
Només a la Jornada a Barcelona l’etiqueta #JornadaCEC2016 
va suposar gairebé 15.000 impressions i va ser tendència tot 
el matí a Barcelona. Enguany també hem penjat a la xarxa el 
vídeo de la inauguració i de la conferència inaugural: http://www.
coleconomistes.cat/jornada/2016/streaming.asp.

Tot plegat figura a continuació en aquest número especial digital 
sobre el desenvolupament i continguts de la 21a Jornada anual 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya. n

ANTON GASOL
Director tècnic  
de la Jornada 
dels Economistes

Al nostre lema: ‘al servei  
dels professionals de 
l’economia i de l’empresa’, 
pel que fa a la Jornada, hi 
afegim: ‘al servei de la societat’
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En aquesta edició els noms que el Col·legi d’Economistes de Catalunya  
ha volgut destacar són Teresa Garcia-Milà i Salvador Anton

TERESA GARCIA-MILÀ, 
NOVA COL·LEGIADA 
DE MÈRIT

L a Comissió Gestora del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya  
en la reunió del mes de setem-
bre, ampliada amb els presi-

dents i vicepresidents de les Comissions i 
Grups de Treball, va acordat nomenar la 
col·legiada Teresa Garcia-Milà Col·legiada 
de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya en reconeixement tant per les se-
ves aportacions a la economia  com per la 
seva tasca docent i científica, el seu mes-
tratge en l’ensenyament de l’economia i en 
la formació de nous economistes i pel fet 
d’haver sabut compaginar la tasca científi-
ca i docent amb un contacte constant amb 
la realitat empresarial, institucional i econò-
mica del país. 

Finalment, la Comissió Gestora vol desta-
car també la disposició que la col·legiada 

de Mèrit i d’Honor
EL COL·LEGI NOMENA ELS NOUS COL·LEGIATS

Col·legiats de Mèrit  
(1987-2016)
Pasqual Maragall
Narcís Serra
Andreu Mas-Colell
Joaquim Muns
Josep M. Bricall
Amadeu Petitbó
Antoni Serra Ramoneda
Ernest Lluch
Josep Oliu
Jacint Ros Hombravella
Guillem López Casasnovas
Francesc Granell
Antonio Argandoña
Mercè Sala
Martí Parellada
Isidre Fainé
Artur Saurí
Lluís Barbé
Alfred Pastor
Joan Canals
Joan Hortalà
Enric Genescà
Carles A. Gasòliba
Antoni Castells
Salvador Alemany

Teresa Garcia-Milà ha mantingut sempre 
amb el Col·legi i la professió.

La  col·legiada Teresa Garcia-Milà, doctora 
en Economia per la Universitat de Minne-
sota i llicenciada en Ciències Econòmiques 
per la Universitat de Barcelona, és directo-
ra de la Barcelona Graduate School of Eco-
nomics, catedràtica d’Economia de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, investigadora 
associada al Centre de Recerca en Econo-
mia Internacional (CREI), membre del Con-
sell Assessor de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal (AIReF) i membre  
del Consell d’Administració del Banc Sa-
badell. 

La seva investigació s’ha centrat a estudi-
ar el paper de la inversió pública en el crei-
xement econòmic i a analitzar en quina 
mesura les estructures impositives i de fe-
deralisme fiscal influeixen en el creixement, 
la distribució de recursos i el benestar eco-
nòmic.

Nomenaments col·legiats
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Col·legiats d’Honor  
(1979-2016)
Joan Sardà Dexeus
Fabià Estapé Rodríguez
Josep Lluís Sureda Carrión
Romà Perpinyà Grau
Ramon Trías Fargas
Jordi Nadal Oller
Rafael Termes Carreró
Francesc Cabana Vancells
Josep Fontana Lázaro
Anna Cabré Pla
Josep M. Vegara Carrió
Albert Vilalta González
Ramon Folch
Mariano Marzo
Manuel Castells

Ha estat presidenta de l’Associació Espa-
nyola d’Economia, vocal de la Junta Direc-
tiva del Cercle d’Economia, directora del 
Departament d’Economia i Empresa de la 
UPF, vicerectora de Política Científica de la 
UPF i degana de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la UPF. 
També ha estat membre del Consell Asses-
sor per a la Reactivació i el Creixement (CA-
REC), membre del Consell d’Administració 
d’Enagás i membre del Consell de Direcció 
de Vueling.

SALVADOR ANTON, NOU 
COL·LEGIAT D’HONOR

El nomenament de Salvador An-
ton com a Col·legiat d’Honor 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya l’any 2016 s’emmar-

ca en la voluntat del Col·legi de reconèixer 
aquells professionals de professions vincu-
lades amb la de l’economista, com la  geo-
grafia, que han ajudat a impulsar àrees de 
coneixement i de l’exercici professional 
dels economistes. En concret, la Comissió 
Gestora del mes de setembre, en adoptar 
l’acord de nomenament del Dr. Anton, va 
destacar les seves aportacions científiques 
amb relació a l’anàlisi territorial i del turisme, 
aportant, com a geògraf,  una visió  trans-
versal i multidisciplinària, la capacitat de 
portar a la pràctica les conclusions de les 
seves recerques, que el van portar a liderar  
des de la concepció fins a la plena consoli-

dació el Parc Científic i Tecnològic de Turis-
me i Oci al Campus de Vila-seca. 

Finalment, també es va destacar la seva  
col·laboració desinteressada amb la seu 
territorial del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya a Tarragona i amb la Comissió 
d’Economia del Turisme del Col·legi.

El Dr. Salvador Anton és catedràtic d’Anàlisi 
Geogràfica Regional a la Universitat Rovira i 
Virgili on també és investigador principal del 
Grup de Recerca Consolidat en Anàlisi Terri-
torial i Estudis Turístics i director del Progra-
ma de Doctorat en Turisme i Oci. També és 
director científic de la Fundació del Parc Ci-
entífic i Tecnològic de Turisme i Oci, i mem-
bre del Comitè Assessor de programes for-
matius de Sustainable Travel International.

El Dr. Anton és doctor en Geografia per la 
Universitat Rovira i Virgili i màster en Estudis 
Regionals, Urbans i Metropolitans per la 
Universitat Autònoma de Barcelona; ha es-
tat investigador visitant a les universitats 
d’Exeter i Nottingham a Anglaterra i George 
Washington i Rutgers-The State University 
of New Jersey als Estats Units, Honorary 
Research Fellow del Tourism and Travel Re-
search Institute de la Universitat de Notting-
ham i professor convidat a les universitats 
de París Est i Angers a França.

Ha estat director i degà de l’actual Facultat 
de Turisme i Geografia de la Universitat Ro-

vira i Virgili entre el 2002, any en què es va 
fundar, i el 2014; i el darrer curs 2015-2016 
l’ha passat a Washington dedicat a la recer-
ca com a investigador principal a la George 
Washington University. Ha publicat més 
d’un centenar de llibres, articles i capítols 
de llibre sobre evolució i reestructuració de 
destinacions turístiques, desenvolupament 
d’equipaments i instal·lacions d’oci, en par-
ticular parcs temàtics, turisme i desenvolu-
pament local i regional, turisme i noves tec-
nologies de la informació i comunicació i 
sobre teoria i mètodes en l’anàlisi del turis-
me i les destinacions turístiques. Ha format 
part de les juntes directives de l’Associació 
Espanyola d’Experts Científics en Turisme i 
del Grup de Turisme, Oci i Recreació de 
l’Associació de Geògrafs Espanyols. n
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Entre tots hem de 
contribuir a construir 

un futur més sostenible: 
empreses, institucions  

i ciutadania

litat al centre. Cada cop parlem més de 
SROI, afegim el vector social. El Pla director 
d’inversió de la companyia fins al 2020 prio·
ritza les inversions no només pel ROI, sinó 
mesurant també altres variables socials i 
mediambientals més enllà de les financeres. 

Quin creu que ha de ser el paper del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
en la societat actual?
El Col·legi d’Economistes de Catalunya és 
un punt de confluència entre societat, eco·
nomia i empresa, ja que és una institució 
consolidada gràcies a l’excel·lent tasca feta 
durant la seva llarga història. Actualment, el 
Col·legi és garantia de qualitat i de compe·
tència dels seus professionals davant la 
societat. En la meva opinió, l’entitat ha de 
vetllar, com ha fet fins ara, perquè les activi·
tats dels professionals responguin a deter·
minats codis deontològics vetllant tant pels 
interessos professionals  dels seus col·
legiats com perquè l’activitat professional 
s’adeqüi a l’interès públic. 

Els recursos hídrics són clau per a to-
tes les economies, també per a la cata-
lana. La gestió de l’aigua a casa nostra 
és correcta o la podríem optimitzar?

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 6

El Col·legi d’Economistes de Catalunya l’ha distingit amb el Premi de Reconeixement a 
l’Economista d’Empresa. CEO de Suez Spain, membre del Comitè Executiu de Suez i del 
Consells d’Administració d’Aigües de Barcelona i d’Engie España, Bagué ha desenvolupat 
la seva carrera professional dins d’empreses multinacionals en el sector de les ‘utilities’

Què suposa per a vostè 
aquest reconeixement del 
Col·legi d’Economistes de 
Catalunya?

Com a economista de formació i professió, 
és un gran prestigi personal que el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya m’atorgui el 
Premi d’Economista d’Empresa del 2016. 
El Col·legi és una institució molt rellevant i 
de referència davant la societat en els àm·
bits de l’economia i l’empresa.

Aquest premi suposa el reconeixement a la 
feina ben feta i al rigor, dos valors fonamen·
tals i que cada cop han d’estar més presents 
en la gestió de les empreses. Cal dir que 
aquest reconeixement no hagués estat pos·
sible sense el suport que he rebut dels meus 
col·laboradors durant aquest anys. 

Afermar la sostenibilitat financera de la nostra 
activitat és important en el context del nostre 
enteniment del que és desenvolupament 
sostenible. El món empresarial no només 
s’ha de moure per valors econòmics sinó 
també de desenvolupament sostenible.

A Agbar i a Suez Spain sempre hem dut a 
terme la nostra activitat posant la sostenibi·

CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat

PREMI AL MILLOR ECONOMISTA D’EMPRESA

És cert que hi ha una gran sensibilitat per 
part del ciutadà català, per exemple, el con·
sum domèstic d’aigua a l’àrea metropolita·
na de Barcelona s’ha reduït un 23% des de 
l’any 1998. Concretament la ciutat de Bar·
celona consumeix 102 litres per habitant i 
dia i és la ciutat europea que menys aigua 
consumeix, juntament amb Copenhaguen 
i Brussel·les. També és sens dubte una de 
les ciutats que fa un ús més eficient del re·
curs hídric acudint a fonts alternatives com 
són les aigües reutilitzades. Un 30% 
d’aquesta disminució és gràcies a la inver·
sió en innovació, a l’eficiència de la xarxa de 
proveïment i a la millora contínua de la ges·
tió del cicle integral de l’aigua. Per tant, po·
dríem dir que la gestió és eficient, però és 
indispensable una inversió contínua i apro·

Entrevista
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PREMI AL MILLOR ECONOMISTA D’EMPRESA

piada en el manteniment i millorament de 
les infraestructures. 

En aquest sentit, Aigües de Barcelona és 
un referent mundial en la gestió del cicle de 
l’aigua, ja que és la primera ciutat del món 
en afectació als ciutadans assolint el 
99,98% de seguretat en el sistema. És a dir, 
dues dècimes de segon a l’any és el temps 
que cada persona a l’àrea metropolitana 
està sense aigua. L’eficiència i la sostenibi·
litat en la gestió del recurs hídric també es 
veu reflectida en què les pèrdues físiques 
d’aigua són inferiors al 7% (una xifra molt 
baixa comparada amb altres geografies 
d’arreu del món). Aquest expertise és apli·
cable a tot els subministres que gestionem 
en l’àmbit territorial de Catalunya. 

L’estalvi en el consum és indispensa-
ble per garantir un futur sense proble-
mes hídrics?
Entre tots hem de contribuir a construir un 
futur més sostenible, cadascun –empre·
ses, institucions, ciutadania– exercint el rol 
que a cadascú ens correspon.

Conscienciar sobre un consum responsa·
ble de l’aigua els usuaris és molt important, 
però si ens fixem en el consum d’aigua, no·
més un 13% és d’ús domèstic i públic; un 
18% d’ús industrial i un 69% d’ús agrícola. 
Més enllà del 2050, una població de més de 
9.000 milions d’habitants incrementarà la 
demanda d’aigua, d’energia i d’aliments en 
aproximadament un 50%. Per tant, el cor·
recte equilibri del trinomi aigua, aliments i 

energia serà clau en la gestió sostenible 
dels recursos naturals. 

Davant dels reptes de l’augment demogràfic 
i del canvi climàtic, ens esforcem a respondre 
amb tecnologia d’impacte i fomentant una 
economia circular. És a dir, una economia res·
taurativa en la qual qualsevol residu pot ser 
transformat en matèria primera. Un exemple 
seria l’aposta de Suez Spain per projectes 
centrats en la reutilització i la recàrrega d’aqü·
ífers per preservar els recursos naturals. 

L’aigua té un preu molt diferent en fun-
ció de les àrees geogràfiques catala-
nes. A què respon aquesta diferència? 
El consum d’aigua no és un dels elements 
que més pesen de la cistella domèstica, 
només significa un 0,3% de l’economia fa·
miliar. En el cas del col·lectiu de persones 
en precarietat econòmica, les nostres em·
preses disposen del Fons de Solidaritat 
previst per garantir l’accés al consum d’ai·
gua de les persones més vulnerables. 

A Catalunya, en general, de la factura de 
l’aigua, el voltant del 40% són els ingressos 
de la companyia per l’aigua subministrada 
i el 60% restant són tributs i càrrecs que 
corresponen a diferents administracions 
com la Generalitat, amb el cànon de l’ACA, 
l’Agència Tributària i d’altres. 

Apostaria per la creació d’algun altre 
tipus impositiu en relació amb l’aigua?
La fiscalitat hauria d’emmarcar la gover·
nança i la regulació adequades com a ele·
ments clau en la gestió de l’aigua. Dispo·
sem dels recursos necessaris (persones, 
tecnologia i coneixement), per tant, és im·
prescindible una governança entesa com la 
col·laboració entre l’Administració, les em·
preses i, per descomptat, la ciutadania. 

La fiscalitat en el context de l’aigua és un tema 
sobre el qual cal reflexionar en profunditat. Més 
que nous impostos, el més important és trobar 
models de finançament finalistes que permetin 
renovar i modernitzar les infraestructures ne·
cessàries o fins i tot crear·ne de noves tant de 
distribució com de tractament d’aigua.

Si ens fixem en els Objectius de Desenvo·
lupament Sostenible (ODS), l’aigua té un 
impacte directe en el objectiu 6 (Aigua neta 
i sanejament), però el recurs hídric té una 
implicació transversal per al compliment 
dels 17 objectius. Aquests reptes mundials 
només es podran abordar des de la partici·
pació publicoprivada, on cada actor aporti 
el seu coneixement i experiència. n

Bagué celebra que el 
Col·legi sigui actualment 

garantia de qualitat  
i competència dels  
seus professionals 
davant la societat.
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Les empreses 
prefereixen  

els despatxos amb 
serveis integrats

vam instaurar els serveis jurídics i, en asso-
ciació amb altres companys de professió, 
vam constituir una firma d’auditoria: BILANX 
AUDITORES Y CONSULTORES. L’evolució 
en el temps ha estat sempre positiva, amb 
curts períodes de recessió a causa de les 
crisis, especialment aquesta última, que ha 
estat la pitjor de totes les que hem conegut. 
Actualment, l’evolució és bona, es creen no-
ves empreses i es detecta una activitat em-
presarial més gran.
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Premis Reconeixement Millor Despatx Professional

Amb una trajectòria professional de més de 40 anys, és titular i fundador d’un despatx 
multidisciplinari familiar, BILANX, SA, que ha sabut consolidar-se amb prestigi oferint als clients 
un assessorament altament qualificat i que des de fa uns anys ha integrat la segona generació

Quina valoració fa del reconei-
xement del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya?
Per a qualsevol despatx dedicat 

a l’assessorament d’empreses en les ves-
sants econòmica i tributària és una fita de 
gran importància rebre aquest prestigiós re-
coneixement i més si el concedeix el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. L’equip pro-
fessional de BILANX valora molt positiva-
ment aquest premi i els serveix d’estímul per 
continuar en la seva tasca de suport a les 
empreses catalanes.

Quin diria que és el secret de l’èxit de 
BILANX, SA?
Jo diria que no és cap secret, ja que l’èxit de 
la supervivència de BILANX es fonamenta en 
la dualitat de treball i formació, per una ban-
da, i per l’altra en la incorporació successiva 
de serveis integrats com serveis jurídics, la-
borals, auditoria i comptabilitat que amplien 
la nostra oferta que inicialment era l’asses-
sorament fiscal. Però el més important de tot 
és el relleu generacional. La incorporació de 
la segona generació al despatx (economis-
tes i advocats) ha estat decisiva, ja que ga-
ranteix la continuïtat dels serveis i aporta 
noves idees, tot renovant i modernitzant els 
serveis professionals.

El seu despatx fa molts anys que es dedi-
ca a la consultoria i assessoria d’empre-
ses i particulars a Barcelona. Quines són 
les seves principals demandes i com han 
anat evolucionant en el temps? 
Essencialment vam néixer com a fiscalistes, 
que era la principal demanda de l’època, 
però en el transcurs del temps hem creat el 
departament laboral atenent les demandes 
dels clients i pràcticament al mateix temps 

Com veu l’evolució dels despatxos pro-
fessionals?
El present i el futur dels despatxos professio-
nals és satisfer la demanda de les empreses, 
en especial de les pimes, que són les que 
més sol·liciten aquests tipus de serveis. Les 
empreses prefereixen aquells despatxos 
amb serveis integrats, on poden gaudir del 
servei de professionals especialitzats de les 
diverses àrees de l’economia empresarial i al 
mateix temps disposar també de serveis ju-
rídics. Els despatxos que evolucionin cap a 
aquest model s’hauran adaptat als canvis 
socials i podran afrontar el futur amb bones 
perspectives. La nostra firma BILANX actual 
s’assembla ben poc a la que vam constituir 
fa gairebé 40 anys. F. W. Taylor deia que “s’ha 
de conèixer exactament el que els homes 
han de fer i assegurar-se que ho facin de la 
millor manera possible”. I aquesta manera, 
des d’Adam Smith, no és una altra que la 
divisió del treball. Avui ja és inconcebible l’as-
sessoria monolítica, és a dir la que es recolza 
en un sol assessor. L’especialització ens por-
ta al fet que l’assessorament es divideixi en-
tre diversos professionals especialistes en 
les distintes matèries que afecten les empre-
ses. Com he dit abans, el present i el futur 
serà per a aquells despatxos integrats per 
aquests especialistes.

Vostè va ser degà del Col·legi de Titulats 
Mercantils de Barcelona entre el 2002 i 
el 2010 i un dels impulsors de la unifica-
ció de les corporacions d’Economistes 
i Titulats Mercantils de Catalunya. Con-
sidera que el resultat d’aquesta unió ha 
estat positiu? 
Evidentment que ha estat positiu. En 
aquest cas es compleix el principi de “la 
unió fa la força”. n

CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat 

MILLOR DESPATX PROFESSIONAL

José Luis Sánchez 
Cristóbal
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Maria Martínez
Graduada en Comptabili-
tat i Finances per la Facul-
tat d’Economia i Empresa 
de la UAB amb una mitjana 
de 9,28. Destaca per con-

ciliar la dedicació acadèmica amb l’activitat 
professional, on ha desenvolupat tot el procés 
d’internacionalització d’una pime amb un en-
cert i una eficiència superlatius.

Natalia-Patricia 
Muncunill

 Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per l’Institut Químic de 
Sarrià de la Universitat Ra-

mon Llull amb una mitjana de 8,7. A més, des-
taca per la seva capacitat analítica, el compor-
tament ètic, l’honestedat i el tracte agradable 
i cordial, així com també per les pràctiques a 
l’empresa Sailing Technologies i la seva esta-
da a la Universitat Catòlica Fu Jen de Taiwan, 
República de Xina.

Maria Nolla
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials de 
la Universitat Internacional 

de Catalunya amb una mitjana de 8,66. A més 
de l’expedient acadèmic, destaca la implica-
ció personal en la vida estudiantil de la univer-
sitat i també la seva faceta social formant part 
d’equips de voluntaris, inclòs en la seva esta-
da a Viena (Àustria), per un intercanvi del pro-
grama Erasmus, en què va ser voluntària de 
l’associació Train of Hope per tal d’ajudar les 
persones refugiades.

Blinera Sahitolli
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la Facultat d’Economia 
i Empresa de la Universitat 
Rovira i Virgili amb una 

nota mitjana de 9,05 (sobre 10). A més de ser 
una estudiant amb un expedient acadèmic 
brillant, es destaca el fet de ser una refugiada 
de la guerra de Kosovo que s’ha format a Ca-
talunya, tot compaginant el seus estudis amb 
la pràctica del twirling. n
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Premis Currículums

Jael Escuin
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresari-
als de la Universitat de Giro-

na amb una mitjana de 9,26. Ha fet una estada 
Erasmus de cinc mesos a la Universitat Mendel 
de Brno, a la Republicà Txeca, i un treball de 
final de grau titulat Una aproximació al valor de 
la platja de Blanes. Eines per a la gestió pública.

Guinea Isabel  
Fernández-Dans
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
en anglès (Bachelor of Bu-
siness Administration) per 

ESADE de la Universitat Ramon Llull amb una 
mitjana de 8,73. Destaca la seva implicació en 
la vida estudiantil, que la va portar a ser delega-
da de la primera promoció de la graduatura en 
ADE en anglès i a fer-se sòcia d’associacions 
estudiantils internacionals. També per l’excel-
lència demostrada en les pràctiques a l’oficina 
de McKinseny&Company a la seu de Madrid.

Daniel Gironés
Graduat en Economia per 
la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresari-
als de la UPF amb una mit-
jana de 9,55. Destaca la 

seva estada a la Universitat de Berkeley, la im-
plicació en la vida estudiantil en debats i asso-
ciacions d’estudiants, pràctiques a institucions 
i empreses i la seva vocació social, fent de tutor 
i ensenyant estudiants sense ànim de lucre.

Marc Ibáñez
Graduat en Economia per 
la Facultat d’Economia i 
Empresa de la Universitat 
de Barcelona amb una mit-
jana de 9,2. Ha fet intercan-

vis universitaris a l’Eurasmus Intensive Pro-
gramme a la Universitat Lliure de Burgas de 
Burgas (Bulgària) i a la Universitat de Pennsilvà-
nia (EUA). Ha fet pràctiques a BS Consulting, 
filial de Banc Sabadell, i va ser fundador i presi-
dent d’Economistes en Crisi, associació d’es-
tudiants dedicada a difondre coneixement eco-
nòmic a través d’uns cicles de conferències.

La Jornada dels Economistes 
aposta pel futur premiant  
els currículums més brillants

En el marc de la Jornada dels Eco-
nomistes, el Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya també vol reco-
nèixer el millor estudiant de 

cadascuna de les facultats d’Economia i Em-
presa de les universitats de Catalunya.

Oriol Agustí 
Graduat en Direcció d’Em-
preses per la Facultat de 
Ciències Socials de la Uni-
versitat Abat Oliba CEU 
amb una nota mitjana de 

8,96 punts (sobre 10). A més, en la sol·licitud al 
premi es destaca el seu esforç, la preocupació 
per desenvolupar qualsevol tasca encomanada 
buscant l’excel·lència i la professionalitat a partir 
d’una concepció de la vida presidida pels ideals 
de justícia i de serveis al bé comú. 

Adrià Aige
Graduat en Administració i 
Direcció d’Empreses per la 
Facultat de Dret, Economia 
i Turisme de la Universitat 
de Lleida amb una mitjana 

de 8,71. Destaca la seva responsabilitat, inici-
ativa, motivació en les tasques encomanades 
i la professionalitzat i la disponibilitat de treball 
en equip demostrada en les pràctiques curri-
culars i extracurriculars fetes.

Olga Blan
Graduada en Administració 
i Direcció d’Empreses per la 
Universitat Oberta de Cata-
lunya amb una mitjana de 
9,2. Destaca per l’esforç 

que li ha representat finalitzar els estudis de 
grau compaginant l’estudi amb altres respon-
sabilitats professionals i familiars.

Ester de Castro
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la Facultat d’Empresa i 
Comunicació de la Univer-
sitat de Vic amb un 8,29 de 

mitjana. A més dels estudis de Grau en ADE 
va fer els de Grau de Publicitat i Relacions Pú-
bliques amb una nota mitjana superior al 8.

Els millors universitaris
D’ECONOMIA I EMPRESA DEL 2016 A CATALUNYA
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Premis Joan Sardà

El llibre El bienestar desigual de Gui-
llem López Casasnovas, amb el 
subtítol Qué queda de los derechos 

sociales después de la crisis, aborda al-
guns dels temes més rellevants de la políti-
ca social, com és la sanitat i els guariments 
de la dependència, en el context demogrà-
fic de l’envelliment i el social propi de la crisi. 
I ho fa des de l’economia com a disciplina 
en favor de l’argument més robust basat en 
la priorització, la identificació de les neces-
sitats relatives i els impactes socials en la 
redistribució. Compagina amb valentia i ri-
gor l’estudi de bones pràctiques de l’expe-
riència internacional amb propostes per a la 
realitat més propera! n

Aquesta obra col·lectiva, coordina-
da pels professors Josep Maria 
Durán i Alejandro Esteller por-

ta per títol De nuestros impuestos y su ad-
ministración. Al llibre, acadèmics, respon-
sables de l’Administració i professionals de  
la fiscalitat intenten donar resposta a com  
l’Administració tributària s’hauria d’adaptar 
als reptes actuals per assolir el seu objectiu. 
Tal com assenyalen els coordinadors, no 
serveix de res legislar establint com a ob-
jectius la justícia i la sostenibilitat financera 
si després l’Administració no és capaç 
d’assegurar el compliment fiscal i obtenir la 
recaptació desitjada. Aquest objectiu no és 
gens fàcil de portar-lo a la pràctica, ja que 
els contribuents es veuen sempre temptats 
que “siguin altres els que paguin impostos”. 
A més, els incentius de caure en la tempta-
ció es veuen reforçats per la globalització i 
les cada vegada més sofisticades “engi-
nyeries fiscals”. n

No serveix de res  
legislar establint com  

a objectius la justícia i la 
sostenibilitat financera 

si l’Administració  
no és capaç d’assegurar 

el compliment fiscal

PREMI AL MILLOR LLIBRE

Dos grans títols
per a dos temes 
d’actualitat
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El jurat del Premi 
Joan Sardà Dexeus, 
que atorga la ‘Revista 
Econòmica de 
Catalunya’, ha decidit 
concedir el premi en  
la modalitat Millor 
Llibre d’Economia  
ex aequo a dos  
treballs excel•lents
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El periodista Martí Saballs ha re-
but el Reconeixement a la Millor 
Trajectòria Personal en la Difusió 
de l’Economia 2016 en reconei-

xement a la seva trajectòria professional 
com a periodista econòmic i la responsabili-
tat en l’edició del suplement d’economia de 
Catalunya al diari Expansión.

Llicenciat en Periodisme per la Universitat de 
Navarra i MBA per IESE l’any 2000, Saballs 
va iniciar la seva carrera periodística a la revis-
ta Actualidad Económica. El 1992, el grup 
Recoletos el va enviar a Nova York de corres-
ponsal del diari Expansión i de la revista Ac-
tualidad Económica fins al 1997, any en què 
va tornar a Madrid com a redactor en cap de 
la revista Actualidad Económica.

Entre el 2000 i el 2004 va treballar uns mesos 
a Lisboa a la filial de Recoletos, així com a 
Buenos Aires al diari El Cronista (també del 

Llicenciat en Periodisme 
i MBA, ha treballat  

a Nova York, Lisboa i 
Buenos Aires i és director 

adjunt d’‘Expansión’

PREMI A LA MILLOR TRAJECTÒRIA PERSONAL 
EN LA DIFUSIÓ DE L’ECONOMIA

Martí Saballs,
la veu de l’experiència 
en el periodisme econòmic

Grup Recoletos). A finals del 2004 va ser no-
menat subdirector d’Expansión a Barcelona 
i el 2014, director adjunt.

Ha escrit Historias de un corresponsal 
económico (2009), on explica les bombo-
lles que va viure com a periodista, i ¿Qué 
hago con mi dinero? (2012). El març del 
2015 va publicar Inteligencia empresarial, 
uns diàlegs sobre gestió amb el president 
d’Abertis i Col·legiat de Mèrit 2015 Salva-
dor Alemany. n

El jurat ha valorat una  
carrera professional que l’ha 
portat a fer de corresponsal  
als Estats Units, Portugal  
i l’Argentina. És també  
autor de diversos llibres  
sobre economia

CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat 

Martí Saballs és 
director adjunt del 

diari ‘Expansión’ 
des del 2014.
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Premi Millor Trajectòria Personal



1 4  •  E s p e c i a l  D i g i t a l  J o r n a d a  d e l s  E c o n o m i s t e s  2 0 1 6

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 6
Crònica del Sopar

L’Hotel Majestic de Barcelona va 
acollir com cada any el Sopar dels 
Economistes 2016 organitzat pel 
Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya, la cita anual que permet als col·legiats 
trobar-se i reconèixer la feina i dedicació de 
diversos professionals del món de l’econo-
mia i l’empresa. Joan B. Casas, degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), 
va ser l’encarregat de donar la benvinguda 
als 220 assistents i agrair-los el seu suport.

Millor Llibre d’Economia
Després del sopar es va iniciar l’entrega dels 
diversos reconeixements de la nit. En primer 
lloc es van lliurar els Premis Joan Sardà De-
xeus 2016 atorgats per la Revista Econòmi-

ca de Catalunya. El Premi al Millor Llibre 
d’Economia ex aequo va ser en primer lloc 
per al llibre El bienestar desigual del doctor 
Guillem López Casasnovas amb el subtítol 
Qué queda de los derechos sociales des-
pués de la crisis. També en la modalitat de 
Millor Llibre d’Economia ex aequo es va pre-
miar el llibre De nuestros impuestos y su ad-
ministración, una obra col·lectiva dirigida 
pels professors Josep Maria Durán i Ale-
jandro Esteller on acadèmics, responsa-
bles de l’Administració i professionals de la 
fiscalitat intenten donar resposta a com l’Ad-
ministració tributària s’hauria d’adaptar als 
reptes actuals per assolir el seu objectiu.

Millor Trajectòria Professional  
en la Difusió de l’Economia
A continuació es va procedir a fer entrega del 
guardó Joan Sardà Dexeus a la Millor Trajec-

tòria Personal en la Difusió de l’Economia al 
director adjunt d’Expansión Martí Saballs 
en reconeixement a la seva trajectòria profes-
sional com a periodista econòmic i la respon-
sabilitat en l’edició del suplement d’econo-
mia de Catalunya al diari Expansión.

Millors Currículums Universitaris
Tot seguit el vicepresident del Govern i con-
seller d’Economia i Hisenda de la Generali-
tat de Catalunya, Oriol Junqueras, i el 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, Joan B. Casas, van fer entrega dels 
diplomes als Millors Expedients Universita-
ris, que enguany van ser per a Oriol Agustí 
Blanch, de la Universitat Abat Oliba; Olga 
Blan Gibert, de la Universitat Oberta de Ca-
talunya; Ester de Castro Català, de la Uni-
versitat de Vic; Daniel Gironés Roa, de la 
Universitat Pompeu Fabra; Marc Ibáñez 
Díaz, de la Universitat de Barcelona; Gui- 
nea Isabel Fernández-Dans Goicoechea, 
d’ESADE; Maria Martínez Luque, de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona; Natalia-
Patricia Muncunill García, de l’Institut Quí-
mic de Sarrià, i Maria Nolla Rodríguez, de  
la Universitat Internacional de Catalunya. 
D’altra banda, Adrià Aige Cortasa, de la 
Universitat de Lleida; Jael Escuin González, 
de la Universitat de Girona, i Blinera Sahito-
lli Haxhijaj, de la Universitat Rovira i Virgili, 
van rebre el reconeixement en el marc de 
les jornades que van tenir lloc a les diverses 
seus del CEC.

Economista d’Empresa
Després de l’entrega dels diversos diplo-
mes als Millors Currículums Universitaris  
va ser el torn del lliurament del Premi de 

            el Sopar 
dels Economistes 
EL COL·LEGI 

CELEBRA

220 professionals de l’economia i l’empresa van assistir al Sopar dels 
Economistes que el Col·legi d’Economistes celebra anualment i que enguany 
va comptar amb la presència del vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras

CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat

Oriol Junqueras, conseller 
d’Economia i Hisenda.
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Salvador Anton va 
agrair la distinció 

de Col·legiat de Mèrit 
tot recordant que el 

turisme continua sent 
una de les activitats 

econòmiques de  
més rellevància  
per a Catalunya

Reconeixement a l’Economista d’Empresa 
d’aquest 2016, el qual es va atorgar a  
Josep Bagué, CEO de Suez Water Spain, 
membre del Comitè Executiu de Suez i del 
Consell d’Administració d’Engle España. 
Els motius que han portat el jurat a atorgar 
a Josep Bagué el Premi de Reconeixement 
a l’Economista d’Empresa de l’Any és, fo-
namentalment, per la seva trajectòria pro-
fessional al grup Agbar que el va portar a 
liderar l’expansió de l’empresa a Xile. 

Bagué va destacar que “l’economista ha 
anat ampliant el seu camp d’actuació cap a 

D’esquerra a dreta:  
Martí Parellada, Alejandro 
Esteller, Joan B. Casas, 
Ramon Rovira, Guillem 
López Casasnovas, Jaume 
Menéndez, Josep Maria 
Durán, Joan Iglesias, 
Federico Blanco  
i Valentí Pich. 

un paper més gran com a definidor de les 
estratègies d’empresa”.

Despatx professional
Tot seguit va tenir lloc l’entrega del Premi al 
Millor Despatx Professional, que enguany va 
recaure en José Luis Sánchez Cristóbal 
en reconeixement a un professional amb una 
trajectòria de més de 40 anys en exercici  
professional i pel fet de ser el titular i funda- 
dor d’un despatx multidisciplinari familiar,  
BILANX, SA. Sánchez va explicar que “en  
40 anys d’activitat han passat per moltes cri- 
sis sempre al costat de l’empresa catalana”.
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El grup de jazz Saphie Wells 
& The Swing Cats va 
amenitzar la vetllada.

Col·legiat d’Honor
Els dos grans premis de la nit es van entre-
gar a la part final del sopar amb la conces-
sió, en primer lloc, del reconeixement com 
a Col·legiat d’Honor, el qual reconeix pro-
fessionals de disciplines que no són la de 
l’economia però que fan aportacions des-
tacades per a la millora de la professió i de 

la ciència econòmica. Enguany el premi va 
ser per al geògraf i director científic de la 
Fundació del Parc Científic i Tecnològic de 
Turisme i Oci, Salvador Anton, en reco-
neixement a la seva trajectòria professio-
nal, tot destacant les seves aportacions 
científiques en relació amb l’anàlisi territo-
rial i del turisme aportant, com a geògraf, 
una visió transversal i multidisciplinària. 
Anton va agrair “les iniciatives al servei de 
la recerca en turisme de la Universitat Ro-
vira i Virgili” i també va recordar que “el 
turisme continua sent una de les activitats 

1 2
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econòmiques de més rellevància per a Ca-
talunya i un àmbit en el qual Catalunya té 
posicions de lideratge a escala internacio-
nal”. Finalment, va concloure que “intel-
ligència, innovació i formació són claus per 
al futur de l’estudi del turisme”.

Col·legiada de Mèrit
Finalment es va concedir la distinció de Col-
legiat de Mèrit, que aquest 2016 va ser per 
a la directora de la Barcelona Graduate 
School of Economics, Teresa Garcia-Mi-
là, tant per les aportacions a l’economia 
com per la tasca docent i científica. Degana 

viació del dèficit a finals de juliol del 0,08%, 
la qual en comparació amb anys anterior és 
molt millor”. D’altra banda, va explicar que 
el saldo d’operacions no financeres a 30 de 
setembre ha estat “de 358 milions d’euros 
positius, mentre que l’any passat va ser de 
2.700 milions d’euros negatius, la qual 
cosa significa una diferència de més de 
3.000 milions d’euros”. Finalment va apun-
tar que “res no fa pensar que properament 
canviïn els factors negatius que afronta 
l’economia catalana actualment” i va cloure 
remarcant que “haurem de continuar fent 
esforços col·lectius”.

El Sopar dels Economistes es va tancar 
amb una actuació musical a càrrec del grup 
de jazz Saphie Wells & The Swing Cats. n

El vicepresident del 
Govern i conseller 

d’Economia i Hisenda 
de la Generalitat 

de Catalunya, Oriol 
Junqueras, va remarcar 
que s’hauran de seguir 
fent esforços col·lectius

de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat Pompeu Fa-
bra entre els anys 1995 i 2000, també ha 
estat membre del Consell Assessor per a la 
Reactivació i el Creixement (CAREC), mem-
bre del Consell d’Administració d’Enagás i 
membre del Consell de Direcció de Vueling. 
Actualment és membre del Consell Asses-
sor de l’Autoritat Independent de Respon-
sabilitat Fiscal (AIReF) i del Consell d’Admi-
nistració del Banc Sabadell.

El vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, Oriol Junqueras, va ser l’encar-
regat de cloure el sopar tot recordant que el 
darrer any Catalunya ha crescut un 3,4%, 
doblant la mitjana de la zona euro. Junque-
ras també va apuntar que a finals del 2017 
és probable que el PIB català se situï en 
232.000 milions d’euros, mentre que ara és 
de 200.000 milions d’euros. El vicepresi-
dent va destacar la “magnitud del creixe-
ment acumulat que experimenta la nostra 
economia amb components especialment 
destacats com ara la producció industrial”.
Junqueras va afegir que “l’economia va bé 
i que les finances del Govern de Catalunya 
també van raonablement bé amb una des-

1. Martí Saballs.
2. Els Millors Currículums 
Universitaris.
3. Josep Bagué.
4. José Luis  
Sánchez Cristóbal.
5. Salvador Anton.
6. Teresa Garcia-Milà.

3

5

4

6
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L’Hotel Crowne Plaza Barcelona 
Fira Center de Barcelona va 
acollir l’11 de novembre la 21a 
edició de la Jornada dels Eco·

nomistes que organitza anualment el Col·
legi d’Economistes de Catalunya. A la in·
auguració, el degà del Col·legi d’Econo· 
mistes de Catalunya, Joan B. Casas, va 
donar la benvinguda a tots els assistents i 
les institucions tot esmentant que “l’eco·
nomia i la política s’afecten mútuament i els 
riscos geopolítics acaben convertint·se en 
riscos geoeconòmics”. Per la seva banda, 
el president del Consell General d’Econo·

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 6
Crònica de la Jornada

mistes Valentí Pich va recordar que “Es·
panya creixerà el 3,2% aquest any, pràcti·
cament el doble que els socis europeus” i 
va comentar que “els operadors econò·
mics necessiten d’estructures legals com·
prensibles per poder funcionar bé”. 

La inauguració de la jornada també va 
comptar amb la participació de la presiden·
ta de la Diputació de Barcelona, Mercè 
Conesa, que va apuntar que “si no impli·
quem el món local no aconseguirem fer 
front als reptes geopolítics i geoeconò·
mics”, mentre que va afegir que “els ciuta·
dans han d’estar empoderats i ser una part 
activa de la societat”.

També a la inauguració, l’alcaldessa de Bar·
celona, Ada Colau, va subratllar que “la 
resposta democràtica davant la crisi i la glo·
balització no passa pel replegament” i va 
apostar per “definir una nova governança 
mundial on les ciutats tindran un paper 
clau”. D’altra banda, va afirmar que cal “un 
nou model econòmic basat en els valors i en 
el qual la cooperació i el treball en xarxa si·
guin claus”. 

Finalment, el president de la Generalitat de 
Catalunya, Carles Puigdemont, es va 
mostrar convençut que “en un moment 
d’ordre mundial canviant ens estem posi·
cionant com a país i tenim l’obligació de 
fer·ho” perquè “tenim els actius” per acon·
seguir·ho i “en tenim l’oportunitat”. I 

Més de 1.200 professionals de l’economia i de l’empresa 
van assistir a la 21a edició de la Jornada dels Economistes 
a Barcelona centrada a analitzar el sistema de relacions 
econòmiques i geopolítiques internacionals, el qual està 
canviant de manera substancial

CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat

La geopolítica 
i la geoeconomia

ELS ECONOMISTES ANALITZEN

EN UN ORDRE ECONÒMIC MUNDIAL

Panoràmica de la 
taula de ponents  
a la sessió inaugural 
de la Jornada dels 
Economistes.
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Israel Ruiz destaca que 
les dades d’atur juvenil 
són preocupants però 
el món global permet 
una connectivitat que 
genera oportunitats 

d’ocupació

“aquest país mai no ha deixat passar les 
oportunitats, al contrari, les ha agafades, 
n’ha volgut ser protagonista i les ha lidera·
des”, va afegir. Puigdemont va posar en 
valor el paper decisiu d’Europa pel que fa 
a l’harmonització fiscal, en la lluita contra 
el frau i l’evasió fiscal, en la defensa de la 
competència i d’uns marcs comuns que 
defensin els consumidors i va reivindicar 
“el paper d’una Europa forta i d’una Cata·
lunya amb poder de decisió” que conside·
ra que “són claus en la defensa de les nos·
tres empreses i ciutadans”.

Conferència inaugural  
‘Futur, quin futur?’
El director tècnic de la Jornada dels Econo·
mistes 2016, Anton Gasol, va ser l’encar·
regat de presentar la conferència inaugural 

a càrrec del vicepresident executiu i treso·
rer del Massachusetts Institute of Techno·
logy (MIT), Israel Ruiz. Ruiz va començar 
parlant de la marca Barça com un exemple 
de transformació i va voler destacar que 
“els economistes han salvat el món els dar·
rers deu anys però amb un endeutament 
molt elevat”. També va reflexionar sobre els 
resultats de les eleccions nord·americanes 
apuntant que Trump ha tingut el suport de 
la classe treballadora i rural. A més va apun·
tar una “correlació entre el que va passar a 
la Gran Bretanya amb el Brexit i el que ha 
passat als Estats Units”. 

En relació amb el futur, va comentar que “la 
tecnologia pot contribuir a fer el món menys 
desigual” i, en aquest sentit, va explicar les 
tasques que desenvolupa el MIT, el qual “no 
té bandera i busca el talent arreu del món”. 
D’altra banda, va destacar que “s’ha de 
democratitzar la competència i que el món 
està innovant a una gran velocitat”. Ruiz va 
afegir que “el progrés tecnològic canviarà el 
model de producció i els treballadors que 
es necessiten”, a la vegada que “la demo·
grafia del món està canviant amb uns paï·
sos emergents en creixement”.

Ruiz va comentar que “les dades d’atur ju·
venil són preocupants però el món global 
permet una connectivitat que genera opor·

La sessió inaugural  
de la Jornada va 

comptar amb una alta 
assistència de públic.

tunitats d’ocupació”. El vicepresident exe·
cutiu del MIT va apuntar “la necessitat de 
millorar el sistema educatiu i de fer que les 
oportunitats educatives arribin a tots els 
joves independentment d’on hagin nas·
cut”. En aquest sentit, Ruiz va explicar que 
“des del MIT no volem eliminar les classes 
presencials però sí que volem posar sobre 
la taula que aquestes han de servir per po·
sar en pràctica el coneixement” i per això va 
crear una acceleradora per conduir els pro·
jectes innovadors. Ruiz va concloure que 
“el futur és possibilista i ple de reptes”.

Sessions de treball 
La jornada també va combinar 14 sessions 
professionals i estratègiques entre les quals 
destaquen la sessió Mobilitat laboral trans-
fronterera: perspectives fiscals, laborals i 
d’immigració, Energia, alimentació i canvi 
climàtic, TTIP-TTP-TISA: tres tractats co-
mercials inèdits, Els fraus i escàndols en 
comptabilitat i finances o Està preparada 
Catalunya per als reptes logístics d’una 
economia connectada? n



2 0  •  E s p e c i a l  D i g i t a l  J o r n a d a  d e l s  E c o n o m i s t e s  2 0 1 6

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 6
Sessions de Treball

L’anàlisi del sistema de relacions econòmiques i geopolítiques internacionals  
va centrar la 21a edició de la Jornada dels Economistes a Barcelona. La manera amb  
què Catalunya es pot adaptar a aquest nou escenari va ser el rerefons dels debats

Geopolítica  
i geoeconomia
UN ORDRE ECONÒMIC MUNDIAL CANVIANT

SESSIÓ 1

‘La globalització  
es fa digital: 
implicacions per als 
països, les empreses 
i els ciutadans’
President: Juan Antonio Fernández, 
conseller delegat d’UNIT4
Coordinador: Xavier Verge, economista 
i professor de la UAB
Introductors: Carme Casablancas, 
economista
Josep Maria Gallart, economista
Ponents: Lluís M. Roses, 
programme director d’EADA 
Business School
Jordi Ruppmann, responsable  
del Projecte de Transformació  
Digital del RACC

Que la globalització es fa digital es va eviden-
ciar ja des dels primers moments de la Jorna-
da amb les intervencions dels membres de la 
mesa institucional, on tant des de la presiden-
ta de la Diputació, passant per l’alcaldessa de 
Barcelona i el mateix president de la Genera-
litat de Catalunya, van posar de manifest di-
rectament en les seves intervencions que les 
administracions a qualsevol nivell han d’ento-
mar i, de fet, estan entomant en les estratègi-
es de modernització de les anomenades TIC 
(tecnologies de la informació i la comunica-
ció). No només com una manera d’orientar-
se als ciutadans, ampliant el ventall de serveis 

Primer torn de sessions

a la ciutadania, sinó també com a fruit del pro-
cés de canvi que estan patint les societats en 
la manera de relacionar-se amb els seus go-
verns, tot exigint governs oberts i transpa-
rents i alhora fent partícip a la ciutadania en 
l’elaboració de normes que contribueixin al fet 
que els processos democràtics siguin molt 
més participatius.

Els recents canvis normatius en relació amb la 
transparència, l’accés a la informació pública 
i el bon govern, amb la regulació de les relaci-
ons entre la societat i les administracions (del 
procediment administratiu comú de les admi-
nistracions públiques) i amb les relacions entre 
les mateixes administracions (règim jurídic del 
sector públic) així ho posen de manifest.

És evident, doncs, que els Estats estan im-
mersos en aquest procés de digitalització 
com a conseqüència de la transformació 
que està patint la societat, però cal també 
tenir en compte que hi ha una bretxa digital 

La digitalització global 
ha de contribuir al 

desenvolupament dels 
valors, a la democratització  

i a la sostenibilitat de  
les societats

+info +info

+info

+info +info
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Les polítiques i els  
fets concrets ens  

indiquen que ens 
allunyem de l’Europa  
que concebíem només  

fa uns anys

que no hem d’obviar i que és rellevant, i que 
aquest procés de transformació digi- 
tal no ha de ser excloent si no inclusiu. El 
nivell d’ingressos, d’estudis i l’edat són avui 
per avui els principals factors excloents 
d’aquesta transformació d’una part impor-
tant de la societat. Per tant, no s’ha de per-
dre de vista que la digitalització global ha de 
contribuir al desenvolupament dels valors 
socials, a la democratització de les socie-
tats i a la seva sostenibilitat.

Les intervencions en aquesta sessió es van 
orientar en l’estratègia de transformació 
digital de les empreses. La transformació 
digital ja no és un assumpte d’innovació 
únicament, sinó que la transformació social 
en la qual estem immersos ha fet que passi 
a ser un assumpte de supervivència per a 
les organitzacions. Les empreses són digi-
tals o no són. En aquest sentit, tot i eviden-
ciar-se aquesta necessitat i assumir que ja 
som a l’era de la digitalització, es va posar 
de manifest, a partir dels resultats presen-
tats d’un estudi realitzat a directius d’em-
preses, que les empreses no disposen 
d’una estratègia digital i que manca una 
orientació al client.

Al llarg de les intervencions es van posar de 
manifest com empreses en sectors tradici-
onals consolidats han vist amenaçada la 
seva continuïtat davant de noves empreses 
intensives en tecnologies que han canviat el 
paradigma d’alguns sectors. 

Conceptes com el big data, la Indústria 4.0 
o l’IoT (Internet de les coses) són conceptes 
que ja estan a l’ordre del dia i que estan 
transformant les societats i conseqüent-
ment les empreses i els Estats.

SESSIÓ 2

‘Com farà front  
la UE als reptes  
i desafiaments 
recurrents ?’
Introductor: Xavier Ferrer, vicepresident 
de la Comissió d’Economia Internacional  
i Unió Europea del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya
Ponents: Jordi Bacaria, director general 
del CIDOB i catedràtic d’Economia 
Aplicada de la UAB
Carme Colomina, periodista del diari Ara
Senén Florensa, director executiu de 
l’Institut Europeu de la Mediterrània

La sessió Com farà front la Unió Europea als 
reptes i desafiaments recurrents? va ser 
molt oportuna a causa del seguit d’esdeve-
niments i reptes que estan succeint a l’en-
torn de la Unió Europea, tant els interns, 
com són la crisi econòmica amb forta inci-
dència en la ciutadania i les empreses, la 
immigració amb la crisi dels refugiats com a 
exponent més clar o la seguretat que afecta 
també la llibertat, com els que tenen a veure 
amb altres Estats importants del planeta, 
com la situació a l’Orient Mitjà amb la guerra 
de Síria i els efectes col·laterals, la situació 
de Turquia, Rússia, la Xina o la recent presi-
dència dels Estats Units en mans  de Trump. 
Tot això afecta de ple la Unió Europea i tot fa 
pensar que el projecte europeu necessita 
un canvi d’orientació que el connecti amb la 
ciutadania i que respecti els principis i valors 
fundacionals que el caracteritzen com són 
la pau, la democràcia, l’estat del benestar, 
la tolerància, el respecte a les minories, els 
drets humans, entre d’altres. 

Les polítiques i els fets concrets ens indi-
quen que ens allunyem de l’Europa que 
concebíem només fa uns anys. Si fem una 
mica d’història veurem que a la UE, que no 
hem d’oblidar que és una unió d’Estats, 

sovint li demanem solucions que no estan 
a les seves competències ni al seu abast i 
que als Estats ja els va bé que, als escenaris 
complicats, sigui la UE qui carregui amb les 
conseqüències. I és en aquest entorn que 
els ponents van situar els seus posiciona-
ments. En primer lloc, Carme Colomina 
va incidir en la dificultat de cohesió i confi-
ança entre els Estats membres que afecta 
les polítiques que s’apliquen, especialment 
en la crisi dels refugiats i també la debilitat 
de les institucions europees respecte als 
posicionaments particulars d’alguns Estats 
que contradiuen les normes comunitàries. 
I tot plegat afecta la percepció de la ciuta-
dania respecte de la UE, que hauria de fer 
un canvi substancial per ser creïble i con-
nectar amb el poble. 

Jordi Bacaria va exposar els quatre desa-
fiaments que veu a l’entorn de la UE: l’euro, 
la crisi dels refugiats, el Brexit i el populis- 
me. I també va incidir en el difícil arbitratge 
entre les demandes dels Estats membres i 
les dinàmiques globals. I valora que potser 
s’ha d’anar amb propostes modestes en 
comptes de construccions ambicioses. I 
pel que fa a l’economia i a les relacions co-
mercials, constata els posicionaments an-
tiglobalització que s’oposen als planteja-
ments de les negociacions comercials. 

I, finalment, Senén Florensa es va centrar 
més en la relació de la UE amb els Estats de 
la Mediterrània, que veu més complexa que 
anys anteriors, bàsicament per les realitats 
que han quedat en els diferents Estats de la 
riba sud i est, després de les primaveres 
àrabs i l’actual guerra de Síria. Sigui com 
sigui, els tres ponents, a més de plantejar 
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les seves exposicions des d’un realisme 
pragmàtic i, per tant, sent crítics en les co-
ses que no s’estan fent bé, també és cert 
que la seva aposta per la viabilitat i idoneïtat 
de l’existència de la Unió Europea i la ne-
cessitat d’avançar cap a l’Europa econòmi-
ca i política, va ser clara. Finalment, un inte-
ressant col·loqui entre el nombrós públic i 
els ponents va posar fi a una interessant 
sessió sobre la realitat i el futur d’Europa. 
 

SESSIÓ 3

‘Mobilitat laboral 
transfronterera: 
perspectives  
fiscals, laborals  
i d’immigració’
Presidenta: M. Àngels Tejada, directora 
general de Public Affairs de Randstad
Introductora: Carme Riera, professora 
de la Universitat de Barcelona
Ponents: Fernando Álvarez Gómez, 
professor d’Economia Pública  
dels Estudis d’Economia  
i Empresa de la UOC
Ferran Camas Roda, catedràtic de Dret 
del Treball i Seguretat Social i director de la 
Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania 
de la Universitat de Girona
Josep Maria Durán Cabré, investigador  
de l’Institut d’Economia de Barcelona 
(IEB) i professor de la UB
Júlia López López, catedràtica de Dret  
del Treball i de la Seguretat Social de  
la Universitat Pompeu Fabra

D’un temps ençà, les autoritats europees 
recomanen incrementar la mobilitat interre-
gional i transfronterera a la zona euro com 
a mitjà per enfrontar-se a l’atur existent en 
alguns Estats i evitar que es converteixi en 
estructural. És el que es coneix com a mi-
gracions econòmiques. I és que el laboral 
és el principal motiu causant de les migra-
cions involuntàries a gran escala arreu. 

Davant d’això, un dels problemes que sor-
geixen és la diversitat legal i fiscal existent al 
sí de la UE. La sobirania resideix als Estats 
i això comporta la presència de dificultats 
pel que fa a la revisió de la regulació a fi 
d’adaptar-la a les necessitats emergents. 
La manca d’una coordinació comunitària 
pel que fa als convenis fiscals i socials, tot i 
els avenços que han incorporat els succes-
sius reglaments, és encara important. Per-
què malgrat que la frontera hagi deixat de 
ser una delimitació física dins de la UE, no 
sembla que ho sigui com a límit als drets 
humans. Ens trobem amb moltes noves 
fronteres que han de ser superades pel que 
fa als drets laborals i socials, puix la mobili-
tat laboral no pot estar separada del movi-
ment com a persona.

Amb tot, la percepció dels ciutadans és que 
teoria i normativa van per una banda, men-
tre que la realitat –fiscal, legal, laboral, for-
mativa...– ho fa per una altra. En el camp 
fiscal adaptació i unificació són dos concep-
tes clau, juntament amb el de cooperació, 
per dur a terme la revisió dels principis ge-
nerals avançant vers l’harmonització fiscal. 
Qualssevol dels plantejaments ja no es po-
den fer a escala nacional. Calen solucions 
globals, coordinades, que regulin les dife-

rents legalitats existents, sense cenyir-se en 
el punt de vista econòmic, atès que la llei no 
frenarà les persones. 

Pel que fa a la legalitat, la necessitat d’una 
nova política europea d’immigració que 
permeti enfocar els moviments migratoris 
de manera diferent a com s’està portant a 
terme actualment –pensem que el tracta-
ment legal és diferent en funció del tipus 
d’immigració– és clau. En aquest sentit, 
quatre àrees són susceptibles de constituir 
obstacles a la lliure circulació dels treballa-
dors fronterers: la seguretat social i les pres-
tacions socials, els impostos directes i els 
beneficis socials, la legislació laboral i les 
normes que regulen l’entrada i l’estada de 
nacionals de tercers països. 

A escala estatal els debats migratoris con-
flueixen fonamentalment en el món laboral. 
Des de fa anys, i de manera més acusada 
els darrers temps, hi ha tot un seguit de 
qüestions que cal resoldre en matèria de 
mobilitat economicolaboral a curt i llarg ter-
mini a les quals els successius governs els 
costa donar una resposta en línia amb la 
magnitud del problema. Així, per exemple, 
atès que no està desenvolupada legalment 
la transferència de competències, un immi-
grant qualificat es troba amb moltes dificul-
tats formals per treballar, a les quals cal 
afegir més quan es tracta d’un no qualificat. 
Dins del mateix món laboral, però des d’una 
altra perspectiva, un problema que no pot 
deixar de figurar a l’agenda és el decalatge 
existent entre l’oferta i la demanda de tre-
ball, puix no hi ha prou teixit empresarial que 
reculli alguns dels treballadors altament for-
mats, que es veuen obligats a emigrar, al 
mateix temps que falten molts llocs tècnics 
i STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). 

Cal afegir-hi també les mancances en for-
mació en idiomes estrangers, fet que difi-
culta la internacionalització de les empre-
ses. De fet, segons apunten les previsions 
més pessimistes, el 2025 faltaran 1,6 mili-
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ons de treballadors qualificats. Davant d’ai-
xò cal fer un esforç conjunt per repensar les 
polítiques actives de formació i ocupació 
que permetin reestructurar l’oferta i millorar 
la demanda. 

SESSIÓ 4 

‘Energia, 
alimentació  
i canvi climàtic’
Introductor: Òscar Alfranca, economista, 
professor de la UPC i membre de la 
Comissió d’Economia Agroalimentària  
del Col·legi
Ponents: Mariano Marzo, catedràtic 
d’Estratigrafia i professor de Recursos 
Energètics i Geologia del Petroli de la UB i 
Col·legiat d’Honor del Col·legi
Josefina Plaixats, biòloga, professora 
d’Agricultura a la Facultat de Veterinària 
de la UAB i membre del Grup d’Experts en 
Canvi Climàtic de Catalunya (GECC)

Un principi bàsic en la gestió eficient del tri-
nomi energia, alimentació i canvi climàtic és 
la necessitat de les polítiques públiques 
(amb un grau de compromís que pot ser va-
riable en funció de cada cas). La sessió va 
començar amb la introducció d’Òscar Al-
franca (UPC) i després es van desenvolupar 
dues ponències a càrrec de Mariano Mar-
zo (UB) i Josefina Plaixats (UAB). A la in-
troducció es va plantejar la competència en 
els usos alternatius de la terra, relacionats 
amb el creixement econòmic i l’increment en 
la demanda d’aliments. L’augment en la de-
manda d’aliments condiciona tanmateix 
l’increment en la demanda global d’energia 
(més encara amb la disminució dels recur-
sos petroquímics i la necessitat de reduir les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle). 

El professor Mariano Marzo es va plantejar la 
necessitat de modificar les actuals polítiques 
de reforma del model energètic per tal de re-

duir la injecció antropogènica de CO2 a l’at-
mosfera. Per assolir aquest objectiu s’hauri-
en de considerar dues hipòtesis fonamentals. 
La primera, que la població mundial continu-
arà creixent els propers 50 anys. Les projec-
cions de l’ONU suggereixen que, tot i que 
actualment estem ja assistint a un descens 
de les taxes de fertilitat (passant de prop de 
6.900 milions de persones a un màxim de 
9.500 milions), la previsió és que la població 
s’estabilitzi en resposta a una millora genera-
litzada de les condicions de vida. 

La segona hipòtesi planteja la possibilitat 
d’un creixement continuat i indefinit del PIB 
mundial per capita. Aquests factors deter-
minants han portat a la comunitat internaci-
onal a concloure que la lluita contra el canvi 
climàtic s’ha de concentrar en la segona part 
de l’equació de Kaya i, per tant, a rebaixar la 
intensitat energètica del sistema (així com les 
emissions de carboni).

La professora Josefina Plaixats va plantejar 
la necessitat de sistemes de conreu soste-
nibles, com la producció integrada, l’ecolò-
gica o l’agricultura de conservació. El canvi 
climàtic comporta que la ramaderia també 
necessita canvis a races millorades amb la 
introducció de caràcters de tolerància a la 
temperatura elevada, capacitat de supervi-
vència i de resistència a les noves malalties. 

Tanmateix, l’adaptació de la producció ani-
mal exigeix la formulació de noves dietes 
més digestibles, l’establiment de progra-
mes d’alimentació adients a la productivi-
tat, genètica i sexe dels animals i l’alimenta-
ció per fases. L’ús de dietes específiques 

milloraria la qualitat de la carn i la llet, i dis-
minuiria les alteracions metabòliques sota 
situacions d’estrès. 

En aquest sentit resulta essencial l’aplica-
ció dels avenços en nutrigenòmica i nutri-
genètica per comprendre la interacció 
nutrient-gen i els efectes sobre els parà-
metres d’eficiència productiva i de la salut 
dels animals. L’optimització de les pràcti-
ques de gestió dels residus ramaders, tot 
afavorint la recuperació i el reciclatge de 
nutrients és un element principal en el mo-
del de gestió. És a dir, la seva utilització 
com a fertilitzants i l’aprofitament dels pu-
rins tot convertint la matèria orgànica a gas 
metà mitjançant un procés de digestió 
anaeròbia metànica. 

L’adaptació de la indústria agroalimentària 
al canvi climàtic passa per determinar la 
petjada de carboni que genera. Aquest re-
sultat permetria minimitzar l’ús de l’energia 
en les cadenes de processament, transport 
i distribució dels productes alimentaris.
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SESSIÓ 5

‘Preus de 
transferència en  
el nou entorn BEPS 
(Base Erosion and 
Profit Shifting)’

President: Josep Maria Raventós, 
managing director accountants de SAGE
Introductor: Pedro Pablo Rodés, 
economista assessor fiscal i membre  
del Comitè Permanent de la Comissió 
d’Assessors Fiscals del Col·legi
Ponent: Néstor Carmona, 
cap de l’Oficina Nacional de Fiscalitat 
Internacional de l’AEAT i inspector 
d’Hisenda de l’Estat
Comentarista: Jordi Bech, economista 
assessor fiscal i membre del Comitè 
Permanent de la Comissió d’Assessors 
Fiscals del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya

En clara consonància amb el lema de la jor-
nada, si hi ha algun avenç particularment 
significatiu relacionat amb la tendència a 
l’harmonització de la tributació a l’impost 
sobre societats als països més avançats i 
en particular en l’òrbita de l’OCDE, és sens 
dubte el pla d’acció relatiu al projecte BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting) que tracta 
d’establir límits als processos empresarials 
de planificació fiscal internacional.

Per al desenvolupament de la sessió s’ha 
comptat amb un ponent d’excepció, tal com 
ha estat Néstor Carmona Fernández, que 
exerceix la Prefectura de l’Oficina Nacional de 
Fiscalitat Internacional dins del Departament 
d’Inspecció a l’AEAT, inspector d’Hisenda de 
l’Estat i, entre altres centres, professor de l’Es-
cola d’Hisenda Pública i autor de nombrosos 
llibres i publicacions, principalment en matèri-
es relacionades amb la fiscalitat internacional.

La ponència es va dedicar a fer un repàs 
transversal de les mesures impulsades per 
l’OCDE en el desplegament de les diferents 
accions encaminades a buscar solucions 
uniformes als problemes comuns que es 
plantegen en la fiscalitat de les transacci-
ons internacionals. El ponent va destacar 
sobretot com a aspectes clau els referents 
a la problemàtica de la documentació de les 
operacions i els aspectes referents a l’eco-
nomia digital l’execució dels quals, per la 
dificultat que té, es demora fins al 2020.

Igualment es va destacar el fet que les acci-
ons impulsades en el projecte BEPS són per 
sobre de tot mesures coordinades entre els 
diferents països i no mesures individualitza-
des. Es tracta en suma de controlar els efec-
tes de les mesures de manera multilateral 
per evitar tant situacions de doble imposició 
com de desimposició. En aquest sentit, dins 
del que són els models de conveni per evitar 
la doble imposició, s’espera l’aprovació im-
minent d’un dels instruments més impor-
tants de gestió multilateral com són les re-
gles d’arbitratge entre els diferents països 
per evitar controvèrsies que poguessin su-
posar perjudicis per als grups empresarials 
que operen a escala internacional.

El ponent va anar desgranant una per una 
les diferents accions integrades al projecte 
BEPS, entre les quals cal destacar: 
l Acció 1 sobre l’economia digital i la difi-
cultat de determinar on es desenvolupen 
les activitats econòmiques generadores de 
rendes perquè la tributació es produeixi on 
es genera el valor afegit.

l Accions 8/9/10 sobre la valoració de les 
operacions i identificació dels riscos en els 
preus de transferència.

l Acció 3 reforçar les regles sobre transpa-
rència fiscal internacional.

l Accions 4/5 limitar la deducció d’interes-
sos i les pràctiques fiscals perjudicials.

l Accions 6/7 prevenir abusos en l’aplica-
ció dels convenis (treaty shopping) i l’elusió 
artificial de l’aplicabilitat d’establiments 
permanents.

l Acció 13 sobre la documentació dels 
preus de transferència i cal destacar l’obli-
gació de subministrament d’informació 
país per país ja aplicable per al 2016 i que 
haurà de presentar-se el 2017.

l Accions 14/15 instrument multilateral i 
mecanismes de resolució de controvèrsies 
més eficaços.

Per últim, el ponent va assenyalar alguns 
aspectes referents a la situació actual i fu-
tura de la normativa BEPS i als preus de 
transferència:
l Així, en primer lloc, va destacar el fet que 
Espanya ha estat un dels països pioners a 
anticipar a la normativa interna algunes de 
les mesures que s’han ressenyat abans i, 
així, el nou article 18 de la Llei de l’impost 
sobre societats integra ja el contingut d’al-
gunes directives, respecte això ja s’han pro-
nunciat els tribunals en el sentit d’admetre la 
seva validesa com a fonts del dret.

l Es consolida el criteri de la validesa de les 
correccions valoratives de l’Administració tri-
butària en el sentit de requalificar les operaci-
ons d’acord amb la seva autèntica naturalesa, 
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trol públics però externs als organismes que 
es controlen per poder fer bé la seva tasca. 

Actualment, la col·laboració és un fet, el 
sector públic subcontracta el sector privat 
per tal que l’ajudi a complir la seva funció. 
En l’àmbit local, no pot arribar a tot, per la 
qual cosa cal l’auditor privat. No obstant 
això, tenim un marc molt restringit que fa 
difícil articular aquesta col·laboració, fet 
que fa de la llei d’auditoria del sector públic 
una necessitat, amb unes normes específi-
ques per al sector i amb un ICAC propi. 
Recalca que la llei hauria d’evitar la con-
tractació que afavoreix les grans auditores 
que copen el sector. 

El ponent finalitza dient que és clau la for-
mació de l’auditor privat en els temes del 
sector públic, ja que, de no ser així, influeix 
en certes resistències de funcionaris i res-
ponsables de les administracions i ens  
públics en la contractació de serveis pro-
fessionals.

La col·laboració en l’auditoria operativa i de 
regularitat és la que presenta més interès 

per a l’interventor de l’Ajuntament de Bar-
celona, Antonio Muñoz Juncosa; és la 
més innovadora i en la qual hauríem de for-
mar-nos. A intervenció treballen poques 
persones per fiscalitzar el voltant de 3.000 
milions d’euros, sense l’ajuda privada és 
impossible. En el context de les restriccions 
pressupostaries i les noves necessitats 
canviants, les firmes de serveis professio-
nals aporten als responsables del sector 
públic més eficiència, poden aportar mit-
jans que augmentin la transparència i l’efi-
càcia en la gestió dels recursos públics. 
Una altra via de negoci per als auditors pri-
vats és el control de les subvencions, tant 
des d’un punt de vista del beneficiari com 
des de l’Administració. Cal un replanteja-
ment de la fiscalització en aquest sentit.

Emilio Álvarez reitera la necessitat d’una 
llei d’auditoria del sector públic que clarifi-
qui com ha de ser la relació amb l’Adminis-
tració, que respongui a preguntes com ara 
qui ens contracta. Destaca que hi ha reque-
riments dins del plec que sembla que vagin 
dirigits en el sentit que guanyin les gran so-
cietats d’auditoria. Hi ha baixes temeràries, 
fins i tot al 50% del preu de sortida, trenca 
el mercat i va en detriment de la qualitat  
del servei.

Per facilitar la formació específica, FIASEP, 
juntament amb el Col·legi d’Economistes i 
el Col·legi de Censors, impartirà cursos de 
formació per crear experts en el sector; 
s’ha creat un títol d’expert en sector públic.

La col·laboració de l’auditor privat en el 
sector públic és un fet i, per poder augmen-
tar-la, és imprescindible l’esforç de les fir-

i es remeten a diverses sentències, entre les 
quals les STS 31.5.16 i STS 18.7.12.

l Cal destacar la plena activitat del Fòrum 
de Preus de Transferència de la UE com a 
fòrum de debat i discussió d’iniciatives.

l Construcció de l’esquema de documen-
tació dels preus de transferència: 1-Fitxer 
mestre; 2-Fitxer local; 3-Informe país per 
país, que destaca que l’incompliment pot 
portar a l’inici d’actuacions de comprovació.

l Referència que la Directiva de base im-
posable comuna està en fase avançada i 
també, tal com s’ha dit abans, la de resolu-
ció de controvèrsies.

Per finalitzar, el ponent es va referir al fet que 
el futur ha de passar necessàriament per la 
definició i l’aprovació de les polítiques fis-
cals dels grups empresarials de cara a una 
potenciació de la gestió cooperativa em-
presa/Administració tributària. 

SESSIÓ 6

‘El paper de  
l’auditor de comptes 
en l’àmbit de 
l’auditoria pública’
President: Emilio Álvarez, president 
de la Comissió d’Auditors de Comptes del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Introductora: Cristina Gil, economista 
auditora de comptes
Ponents: Miguel Ángel Cabezas de 
Herrera, president de la Fundació  
FIASEP
Antonio Muñoz Juncosa, interventor  
de l’Ajuntament de Barcelona

Tots van coincidir en el paper rellevant de 
l’auditor privat en l’àmbit públic perquè aju-
di a complir amb la funció de control i la 
necessitat d’una llei d’auditoria del sector 
públic. La sobirania del control, els objec-
tius i la màxima responsabilitat del control 
ha de ser en mans de l’Administració.

Miguel Ángel Cabezas va començar amb 
tres reflexions sobre el control que exerceix 
el sector públic: l’excessiva politització dels 
òrgans de control, la gran distància entre 
l’emissió dels informes de rendició de 
comptes tarden anys, molts cops ja ha can-
viat fins i tot el Govern. I preguntar-se si es-
tan correctament dotats els òrgans de con-
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mes en la seva especialització en les espe-
cificacions del sector públic. La gestió 
publica té unes característiques en la gestió 
econòmica, regulació mitjançant normes 
jurídiques, etcètera, que requereixen una 
formació específica, fet que representa una 
aposta important dels equips d’auditoria. 
La necessitat d’un marc regulador, d’una 
llei que empari la relació és evident, es de-
mana una llei d’auditoria del sector públic, 
sembla que els grups polítics hi estan 
d’acord, qui li posarà el picarol al gat?

SESSIÓ 7

‘Responsabilitat 
penal dels 
administradors 
concursals’
President: Alfred Albiol, president del 
Registre d’Experts en Economia  
Forense (REFOR)
Introductor: Rodrigo Cabedo, economista, 
advocat i administrador concursal
Ponent: Óscar Serrano, fiscal 
de Delictes Econòmics de la Fiscalia 
Provincial de Barcelona

El passat 1 de juliol va entrar en vigor la refor-
ma del Codi Penal introduïda per la LO 
1/2015 de 30 de març. Aquesta reforma in-
trodueix modificacions en el règim de penes 
i la seva aplicació, se suprimeixen les faltes i 
es crea la figura dels delictes lleus, es refor-
ma el decomís, es concreta la responsabilitat 
penal de les persones jurídiques, s’introdu-
eixen novetats respecte als delictes econò-
mics (insolvències punibles, apropiació in-
deguda, etcètera), entre altres novetats.

Centrant-nos en l’àmbit concursal, dife-
rents conductes que abans no tenien reper-
cussions penals i eren qualificades com a 
culpabilitat en la peça de qualificació del 
concurs ara es castiguen penalment, però 
a més, és la primera vegada que s’esmenta 
expressament l’administració concursal en 
diversos preceptes.

La LO 1/2015 estén els tipus de suborn, 
malversació i negociacions i activitats pro-
hibides i abús de dret als administradors 
concursals, tipus que abans només s’apli-
caven a l’àmbit dels funcionaris.

Aquesta extensió sobre la consideració o no 
dels administradors concursals com a funcio-
nari públic a efectes penals ja venia sent objec-

te de debat i anàlisi per la doctrina i jurispru-
dència. Ara, vegem un per un aquests delictes:
l Suborn. Aquest tipus delictiu pel que fa 
als administradors concursals es regula en 
els articles 419 a 422 CP i l’article estableix 
423 CP que “el que disposen els articles 
precedents serà igualment aplicable als ad-
ministradors concursals”. Aquests articles 
tracten de l’acceptació o sol·licitud d’obse-
qui, favor o retribució de qualsevol classe 
en l’exercici del càrrec per fer o deixar de fer 
alguna actuació inherent al mateix.

l Malversació. Es desenvolupa als arti-
cles 432 a 435 CP i es refereix a l’adminis-
tració deslleial (art. 252 del CP) i a l’apropi-
ació indeguda (art. 253 del CP). En concret, 
per als administradors concursals s’asse-
nyala que serà extensiu el que disposen 
aquests articles “amb relació a la massa 
concursal o els interessos econòmics dels 
creditors” i, en particular, quan s’alteri l’or-
dre de pagaments dels crèdits establert en 
la llei de manera dolosa.

l Negociacions en activitats prohibides 
i abusos en l’exercici de la seva funció. 
Aquest delicte es regula a l’article 439 del 
CP, que estableix la pena per a aquells casos 
on el funcionari intervinent en un contracte, 
negoci, etcètera, s’aprofiti de tal circumstàn-
cia per forçar o facilitar-se qualsevol partici-
pació en els mateixos. En l’article següent, 
s’estén aquest delicte als administradors 
concursals respecte dels béns i drets inte-
grats en la massa del concurs.

Com veiem, la reforma introduïda al Codi 
Penal respecte a la professió de l’AC, té 

com a objecte per un costat la consideració 
de l’administrador concursal com a equiva-
lent a l’autoritat o funcionari públic en el cas 
de les conductes penades. I per l’altre cos-
tat, la regulació i punició de conductes la 
sanció de la qual ja ve recollida en la mateixa 
Llei concursal, com a responsabilitat dels 
administradors concursals (art. 36 LC).

Així, una anàlisi en profunditat de la reforma 
pot posar de manifest resultats qüestiona-
bles així com diverses dificultats en la pràc-
tica. Per això, anirem analitzant en profun-
ditat aquests aspectes que afecten la 
professió de l’administrador concursal.

El que podem afirmar és que si la professió de 
l’AC era ja una professió de risc, tal com han 
confirmat jutges del Mercantil, amb l’entrada 
en vigor de la LO 1/2015, aquest risc s’ha 
incrementat, per la qual cosa els administra-
dors concursals hauran d’exercir el càrrec 
amb la major cautela i diligència possible.

Després d’haver consignat les consideraci-
ons anteriors, la concreció dels pressupos-

Amb l’entrada en 
vigor de la LO 1/2015, 

els administradors 
concursals hauran 
d’exercir el càrrec  

amb la major cautela  
i diligència possible
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tos que circumscriuen la mateixa no està 
exempta de problemes ni de dubtes; es 
pren com a punt de partida la responsabili-
tat dels administradors de societats de ca-
pital, fet que s’ha de valorar de manera 
positiva, ja que, en una proporció impor-
tant, els administradors concursals són, 
com exposa de manera nova Gallego 
Sánchez: “Gestors de patrimonis aliens in-
serits en una disposició orgànica, a través 
de la qual, se circumscriuen totes les com-
petències. Es tracta d’un òrgan les funcions 

Sota aquestes previsions inicials, hi ha prou 
amb recordar, només, les línies bàsiques de 
la disciplina legal, començant per ressenyar 
que aquesta responsabilitat es configura 
com una responsabilitat vinculada al dany, 
de caràcter civil.

A la llum del que s’ha assenyalat, és evident 
l’amplitud i la complexitat de la matèria i la 
diversitat de perspectives jurídiques, soci-
ològiques i de política jurídica des de la qual 
es pot enfocar. n

del qual es delimiten amb relació a un patri-
moni aliè –massa activa del concurs– i en la 
seva raó, respecte a les persones directa-
ment relacionades amb el mateix –deutor i 
els seus creditors– com amb els tercers. 
Per això, i encara que les diferències es-
tructurals com les funcionals obliguen a 
interpretar la norma amb cautela, es reco-
neix que és la pauta més segura per abor-
dar el tractament jurídic dels administra-
dors del concurs i la seva responsabilitat 
com a òrgan gestor d’interessos aliens”.

SESSIÓ 1

‘TTIP (Transatlantic 
Trade and 
Investment 
Partnership)–TPP 
(Trans Pacific 
Partnership)–TISA 
(Trade in Service 
Agreement):  
tres tractats 
comercials inèdits’

Introductora: Patricia García-Duran, 
professora de la UB
Ponents: Federico Steinberg, investigador 
principal d’Economia Internacional  
del Reial Institut Elcano
Joan Tugores, catedràtic d’Economia  
i exrector de la UB

El TTIP, el TPP i el TISA són megaacords 
comercials negociats al marge de l’Orga-
nització Mundial del Comerç (OMC). Se’ls 
considera inèdits o mega per dues raons. 

Primer, perquè inclouen almenys dos dels 
quatre actors principals en el comerç inter-
nacional (els Estats Units, la Unió Europea, 
el Japó i la Xina). El TTIP és l’acord negoci-
at pels Estats Units i la Unió Europea, el TPP 
inclou entre els seus dotze signataris els 
Estats Units i el Japó i al TISA, entre els 23 
membres, només li falta la Xina. 

Segon, perquè aquests acords persegueixen 
un grau més alt de liberalització en temes ja 

inclosos a l’OMC o arribar a acords en temes 
que no s’han negociat a l’OMC. Tant el TTIP 
com el TPP busquen establir zones de lliure 
canvi àmplies i profundes i el TISA vol accele-
rar la liberalització del comerç de serveis. 

S’esperava que els beneficis econòmics i 
geopolítics d’aquests acords n’assegures-
sin l’acceptació en països amb set de crei-
xement econòmic i voluntat de continuar 
controlant les normes comercials globals. 
De fet, tots tres tractats són considerats per 
molts com la resposta de les potencies co-
mercials tradicionals –els EUA, la UE i el 
Japó– davant de l’emergència de noves po-
tències comercials (en especial la Xina) i de 
la dificultat d’arribar a acords (multilaterals) 
a la Ronda de Doha. 

Tanmateix, s’han convertit en avatars de mo-
viments populistes tant als EUA com a la UE. 

Segon torn de sessions

En una sessió marcada pel resultat de les 
eleccions dels Estats Units, Juan Tugo-
res, Federico Steinberg i els assistents 
van debatre sobre les raons per les quals el 
TTIP, el TPP i el TISA són rebutjats per part 
de l’opinió pública. Es van posar sobre la 
taula almenys tres raons. 

La primera és que part de la població consi-
dera que els beneficis de la globalització no 

Part de la població 
considera que  
els beneficis de  
la globalització  

no han estat  
ben repartits
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SESSIÓ 2

‘Europa-Àsia: 
geopolítica  
i relacions 
econòmiques”
Introductor: Àlex Ruiz Posino, economista 
del Servei d’Estudis de CaixaBank
Ponents: Roger Albinyana, director de 
Polítiques Euromed a l’Institut Europeu  
de la Mediterrània
Jaume Giné, professor de la Facultat  
de Dret d’ESADE

La sessió plantejava les relacions econòmi-
ques entre Europa i, més concretament, la 
UE i Àsia mitjançant una doble reflexió, una 
primera de caire més estrictament política i 
una segona de caràcter econòmic. Les 
dues dimensions van ser tractades en les 
ponències de la sessió. La primera, a càrrec 
de Roger Albinyana, director de Políti-
ques Euromed a l’Institut Europeu de la 
Mediterrània, i la segona, impartida per 
Jaume Giné, professor d’ESADE.

Com a marc de referència, es va esmentar 
que Europa i Àsia estan construint, de facto, 
un espai progressivament més interrelacio-
nat en matèria econòmica i política. Els vin-
cles econòmics entre les dues regions estan 
esdevenint, de manera cada cop més inten-
sa, un dels elements més notoris sobre els 
quals pivota actualment l’economia global. 

Així, tres països asiàtics –la Xina, el Japó i 
Corea del Sud– estan entre els deu primers 
socis comercials de la UE i representen el 

Gran part del creixement 
econòmic esperat 

vindrà de la mà dels 
països asiàtics i la UE ha 
d’explotar al màxim els 

lligams amb la regió

han estat ben repartits. El comerç té costos 
i beneficis i els perdedors han de confiar en 
què es veuran compensats pels guanya-
dors. Aquesta confiança s’ha perdut. 

La segona raó és que el món canvia cada 
vegada més de pressa i aquestes disrupci-
ons constants creen inseguretat. El canvi 
tecnològic i la percepció que el sistema de 
benestar està en perill emfatitza la impor-
tància de les desigualtats o la disparitat 
d’oportunitats. Una tercera raó és que els 
populistes estan capitalitzant el desencant 
d’aquesta part de la població. De fet estan 
utilitzant un discurs basat en emocions en 
lloc d’arguments (el que una assistenta a la 
sessió va batejar com a neuropolítica). 

Per acabar cal remarcar que en el cas del 
TTIP, la controvèrsia a la UE ha estat també 
el resultat que en una societat postmateri-
alista els valors esdevenen essencials i es 
considera que aquests es poden posar en 
perill amb un acord amb els EUA. Hi ha por 
que amb aquest acord els estàndards ali-
mentaris esdevinguin menys exigents i 
també que es posin en perill les polítiques 
públiques als Estats membres. 

18% del comerç de la Unió. En matèria in-
versora, un 21% de la inversió estrangera 
directa comunitària s’adreça a Àsia i un 
13% de la inversió rebuda procedeix 
d’aquella regió. Europa, com els ponents 
van destacar, té una posició especialment 
privilegiada, pels seus intensos vincles co-
mercials, amb els països que formen l’ASE-
AN. Es va destacar, així mateix, que gran 
part del creixement econòmic esperat vin-
drà de la mà dels països asiàtics i, en aquest 
sentit, és fonamental que la UE exploti al 
màxim els lligams amb la regió.

Aquests estrets lligams, actuals i potenci-
als, responen, en gran part, a les estratègi-
es de les empreses internacionalitzades, 
tant europees com asiàtiques. Però també 
són el resultat d’una estratègia política vol-
guda de la UE de crear una àrea euroasiàti-
ca altament integrada des del punt de vista 
econòmic i financer que actuï com a con-
trapunt al predomini creixent de les relaci-
ons transpacífiques. En definitiva, en gran 
part, el futur de l’economia global serà el 
resultat de la creació d’aquests pols regio-
nals altament integrats. 

En aquesta línia de reflexió, cal destacar 
que es va dibuixar a la jornada un esbós 
d’escenaris de futur, que permetien recollir 
bé diferents elements mencionats. En un 
primer escenari, que en podríem denomi-
nar de business as usual, la UE continuaria 
les directrius actuals de les relacions eco-
nòmiques i polítiques exteriors amb Àsia. 
S’infereix que, en aquest escenari, el po-
tencial de la regió no s’aprofitaria plena-
ment. Un segon escenari és el que es po-
dria etiquetar de “triangulació”, en el qual la 
UE actuaria com a contrapès en les relaci-
ons Xina-EUA, alineant-se de manera con-
tingent amb algun dels dos països. Final-
ment, l’escenari òptim seria un en el qual la 
UE estengués la seva relació privilegiada 
amb l’ASEAN amb altres socis. Aquest dar-
rer escenari requeriria, necessàriament, 
que la UE assolís una unitat d’acció exterior 
que, en l’actualitat, manca.
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Més enllà dels continguts debatuts, la ses-
sió va complir amb les expectatives creades 
amb una bona assistència de públic, tant en 
termes quantitatius com qualitatius, i un de-
bat que va permetre aprofundir en algunes 
de les qüestions més controvertides.

SESSIÓ 3

‘Riscos geopolítics  
i mercats financers’
President: Jorge Gentué, director 
d’Inversions Clients Services de Zurich
Introductora: Begoña Castro, presidenta 
del Grup de Treball EAFI del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
Ponents: Àlex Fusté, 
chief economist d’Andbank
Jordi Justícia, soci de Ginvest EAFI  
i exdirector general de Caixa Girona 
Inversió i exdirector de Renda Variable  
a Caixa Catalunya Gestió

El títol de la Jornada d’enguany està de ra-
biosa actualitat: la geopolítica i la geoeco-
nomia, la setmana que per a sorpresa de 
molts Trump guanya les eleccions. El grup 
d’EAFI (Empreses d’Assessorament Finan-
cer Independent) organitza la sessió sobre 
riscos geopolítics i com aquests afecten els 
mercats financers, que presideix Jorge 
Bentué, director d’Inversions de Zurich.

Jorge Bentué va obrir la sessió mostrant 
la pantalla del seu ordinador connectat a 
Bloomberg. S’hi podia veure en directe les 
innumerables operacions de compra i ven-
da de valors a tots els mercats del món tant 
de renda variable com de renda fixa. Les 
borses van pujar l’11 de novembre per 
l’efecte Trump. Jorge mostra també les 
rendibilitats dels bons d’alguns països 
com Suïssa o Dinamarca, amb rendibilitats 
negatives. Destaca que aquest és l’efecte 

de les decisions polítiques sobre els mer-
cats financers.

Begoña Castro, introductora de la sessió, 
ens va explicar que, com a assessors finan-
cers independents regulats per la CNMV, 
constaten que és innegable que la política 
està molt present a l’economia i, per extensió, 
als mercats financers. Va comentar que al 
llarg de la història hem vist com decisions po-
lítiques han provocat crisis econòmiques, 
com per exemple l’any 1973 la crisi del petro-
li provocada per la decisió de retallar la pro-
ducció. La pujada exponencial de la renda 
variable com a conseqüència d’abaixar els 
tipus d’interès als EUA al període 2002-2006 
amb conseqüències també per al mercat im-
mobiliari i avui estem pendents de quan i en 
quina proporció apujarà els tipus d’interès i 
com afectarà la marxa de l’economia ameri-
cana i, per contagi, la resta del món, principal-
ment els països emergents.

Jordi Justícia va iniciar la intervenció amb 
una afirmació de la Global Fund Manager 
Survey Bank of America Merrill Lynch de 
l’agost del 2016, “El risc geopolític és con-
siderat com la principal amenaça per a l’es-
tabilitat dels mercats financers”.

El ponent va considerar que els riscos polí-
tics en si mateixos no són res, sinó que el 
risc es genera en les interaccions dels dife-
rents esdeveniments i són les conseqüèn-
cies d’aquests riscos les que hem de quan-
tificar, mesurar i gestionar: risc de mercat, 
risc de crèdit i risc de liquiditat.

Els canvis de cicles econòmics es produei-
xen per la presa o no de decisions políti-

ques, com per exemple la pujada o no dels 
tipus d’interès. A més no només aquests 
riscos afecten la renda variable sinó que 
també afecten la renda fixa
.
Àlex Fusté ens va recordar que no només 
els riscos geopolítics són el Brexit i la victòria 
del Donald Trump, sinó que també ho són la 
Xina, el deute grec, Xipre o el petroli, riscos 
que en el curt termini no apareixen a les notí-
cies però no per això són menys importants.
Destaca també que la globalització és de-
flacionaria, i ens posa exemples com Ama-
zon, ja que es busca un producte a Amazon 
perquè el trobarem a un preu més baix, i 
afirma que un món deflacionari no és ne-
cessàriament negatiu per a l’economia.

Per finalitzar la sessió, tant els ponents com 
el president van donar la visió de com cal 
gestionar l’actual situació dels mercats fi-
nancers, arribant a la conclusió que un as-
sessor expert és la persona que ens ajuda-
rà a prendre les decisions correctes.

Al llarg de la història 
hem vist com decisions 

polítiques han provocat 
crisis econòmiques.  

Avui estem pendents 
de quan i en quina 

proporció apujaran  
els tipus d’interès
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SESSIÓ 4

‘Fraus i escàndols  
en comptabilitat  
i finances’
President: Karolo Dentici, RI 
de Lefebvre-El Derecho
Introductor: Martí Garcia Pons, 
vicepresident de la Comissió de  
Comptabilitat del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya
Ponents: Oriol Amat, catedràtic de 
la Universitat Pompeu Fabra i president  
de l’ACCID
Daniel Faura, economista i president del 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes  
de Catalunya
Emili Gironella, economista

“Frau: un acte intencionat comès per una o 
més persones de la direcció, responsables 
del govern de l’entitat, empleats o tercers, 
que comporti la utilització d’engany amb la 
finalitat d’aconseguir un avantatge injust o 
il·legal” (NIA 240-IFAC).

A partir de la definició de frau, Daniel Faura 
va posar de manifest que el problema del 
frau és una xacra global que poc o molt, 
Espanya ocupa el lloc 36 en el rànquing de 
països menys corruptes, afecta tots els pa-
ïsos, amb un cost de les activitats il·lícites 
equivalent al 2,7% del PIB mundial. El frau 
a les empreses es pot classificar en apropi-
ació indeguda d’actius, manipulació d’in-
formació financera i corrupció.

Donald Cressey és l’autor de la fórmula 
més utilitzada per explicar l’origen i les cau-
ses del frau, l’anomenat triangle del frau 
(1973). La pressió/motivació, l’oportunitat i 
la racionalització són els tres components, 
els tres vèrtexs de la figura.

La pressió o motivació es refereix a la raó 
per la qual es comet el frau. Objectius mas-
sa elevats, problemes financers personals, 

d’addicció al joc, a les drogues o proble-
mes financers de la mateixa organització, 
amb vendes i beneficis que cauen. Pressió 
que els fa abandonar els mitjans convenci-
onals i que els porta a resoldre els proble-
mes amb procediments il·legals.

L’oportunitat es refereix al fet que qui està 
pressionat, motivat per cometre un frau, té 
l’oportunitat de cometre’l davant la manca 
de control i supervisió. Sense fissures en un 
sistema, no hi ha oportunitat de defraudar. 
El darrer element, la racionalització, es refe-
reix a l’autojustificació, a l’autoconvenci-
ment del defraudador per explicar com el 
que ha fet no està malament, que ho ha fet 
perquè era necessari.

Aquests tres elements interaccionen entre 
ells i, darrere de la majoria de fraus, ocorren 
dos o els tres factors de manera combinada.

Però per al doctor Oriol Amat cal convertir el 
triangle en un diamant del frau, afegint-hi un 
quart factor, el perfil del defraudador. D’acord 
amb diversos estudis (KPMG, 2013 o ACFE, 
2014) el perfil del defraudador a les empreses 
seria un individu d’entre 36 i 55 anys, amb 
més de sis anys d’antiguitat a l’empresa i que 
ocupa un lloc executiu o directiu de l’àrea de 
finances, operacions o màrqueting.

Els fraus a les empreses es detecten princi-
palment per comunicacions dels treballadors 
de la companyia (42%), per casualitat (25%), 
per controls de l’empresa (16%), per auditoria 
interna (14%) i per auditoria externa (3%). 

Per acabar la intervenció, el professor Amat 
va presentar un model per a la detecció de 

manipulacions de la informació comptable 
basat en la combinació de quatre ràtios fi-
nanceres per produir un índex sintètic apli-
cat a una mostra d’empreses cotitzades 
espanyoles. Els resultats proporcionen evi-
dència que les dades de comptabilitat  
poden ser extremadament útils en la de- 
tecció dels manipuladors (Vladu, Amat i 
Dacian, 2016, https://econ-papers.upf.
edu/papers/1434.pdf). 

En la darrera intervenció, el doctor Emili 
Gironella va analitzar en detall les possi-
bles manipulacions comptables mitjançant 
l’anàlisi de les pràctiques il·lícites detecta-
des en el cas Pescanova i va concloure que 
es manipulen les xifres comptables aprofi-
tant els buits de la normativa comptable i les 
opcions de valoració i presentació que 
aquesta ofereix per transformar els comp-
tes anuals reals a allò que, els qui les prepa-
ren, prefereixen que siguin. 

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 6
Sessions de Treball

El frau és una xacra 
global que poc o molt 
afecta tots els països 

amb un cost  
equivalent al 2,7%  

del PIB mundial
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cia es va centrar en els fluxos de comerç 
marítim internacional i l’oportunitat que re-
presenta el Mediterrani, així com l’impacte 
econòmic que genera el Port de Barcelona 
en l’economia catalana per a la correcta pla-
nificació d’infraestructures i serveis.

Els fluxos marítims de comerç mostren que 
les rutes transpacífica i Europa-Àsia són les 
que han gaudit d’un increment més gran els 
darrers 20 anys. En la majoria de casos 
aquesta darrera ruta travessa el Mediterrani i, 
en canvi, utilitza els ports del nord d’Europa 
com a porta d’entrada i de sortida. El trans-
vassament d’aquest comerç cap als ports del 
Mediterrani suposaria una millora d’eficièn-
cia, de costos i mediambiental per a Europa.

D’altra banda, el Port de Barcelona es con-
ceptualitza com una infraestructura al ser-
vei dels importadors i exportadors. Per tal 
de respondre a aquest requeriment, el Port 
de Barcelona planifica i gestiona les infraes-
tructures a partir tant de l’estudi dels fluxos 

SESSIÓ 5

‘Està preparada 
Catalunya per als 
reptes logístics 
d’una economia 
connectada?’

President: Óscar Martín, 
leasing officer de PROLOGIS.
Introductor: Miquel Morell, 
economista, soci de Promo Assessors 
Consultors SAP i vicepresident  
de la Comissió d’Economistes  
en Economia Territorial  
i Urbana del Col·legi
Ponents: Josep Maria Balcells, 
responsable de Transports  
Centres Logístics de Catalunya  
de Mercadona
Santiago Garcia-Milà, deputy executive 
director del Port de Barcelona
Ignasi Ragàs, economista

Des de la Comissió d’Economia Territorial i 
Urbana, vam organitzar aquesta sessió 
amb la voluntat d’abordar l’anàlisi dels rep-
tes del sector logístic a Catalunya.

La intervenció d’Ignasi Ragàs, economis-
ta especialitzat en desenvolupament eco-
nòmic, transport i territori, es va focalitzar 
en l’anàlisi d’oferta de sòl industrial i logístic 
a l’àrea de Barcelona i arreu de Catalunya. 
L’oferta disponible de sòl industrial i logístic 
a l’entorn del Port de Barcelona és alta en 
comparació amb altres grans ports d’Euro-
pa i en proporció al trànsit. En canvi, el mo-
del de governança d’aquest sòl, dispers en 
diferents agents que històricament no han 
compartit sempre les mateixes prioritats, 
ha permès que de vegades les activitats 
implantades no fossin, necessàriament, ni 
les més adequades ni les que més sinergies 
poden generar en termes d’increments de 
productivitat i creixement econòmic.

Pel que fa als polígons industrials, el repte 
de facilitar els processos de transformació 
i posada al dia del sòl industrial ja consolidat 
és clau en la mesura que les possibilitats 
per desenvolupar nous polígons en exten-
sió és i serà cada cop més limitada.

Els reptes macroeconòmics de la distribu-
ció logística van ser abordats per Santiago 
Garcia Milà, subdirector general de l’Auto-
ritat Portuària de Barcelona. La seva ponèn-

de comerç europeus com de l’estudi d’im-
pacte i dependència del Port a l’economia 
catalana, entre altres factors.

Per últim, els aspectes microeconòmics de 
la distribució última milla (DUM) van ser expo-
sats per Josep Maria Balcells, responsa-
ble de Transports Centres Logístics de Cata-
lunya de Mercadona. La seva ponència va 
abordar la perspectiva més micro de la ses-
sió, tot analitzant els elements que condicio-
nen el darrer tram que recorren els productes 
fins a la botiga o fins al consumidor final.

La logística sostenible amb què treballa Mer-
cadona se sustenta en dos pilars: d’una 
banda, l’estratègia d’ompliment dels vehi-
cles (aprofitant al màxim la possibilitat de 
càrrega dels camions i evitant el transport 
d’aire, s’estalvien 11 milions de quilòmetres 
recorreguts anuals i 114.000 t d’emissions 
de CO2) i, de l’altra, la millora en la gestió i el 
reciclatge de residus, amb xifres que oscil-
len al voltant de les 170.000 t de cartró i de 
les 12.000 t de plàstic reciclat anualment.

Els reptes de futur de la DUM passen per 
impulsar la descàrrega nocturna silenciosa 
interurbana, la millora en la comunicació 
entre operadors, ciutadans i administraci-
ons, i en l’impuls de la compra per Internet 
i el servei a domicili.

El president de la sessió, Óscar Martín, le-
asing officer Spain de Prologis, va posar èm-
fasi durant la clausura de l’acte en la inexcu-
sable necessitat de millorar els aspectes 
citats durant tota la sessió, ja que avui dia 
encara no estem en condicions de respon-
dre positivament a la pregunta plantejada.

La descàrrega nocturna 
silenciosa, la millora en 

la comunicació entre 
operadors, ciutadans 
i administracions, i 

l’impuls de la compra 
per Internet i el servei 

a domicili són claus 
futures de la DUM
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SESSIÓ 6 

‘El futur dels 
despatxos 
professionals  
a la llum dels canvis 
geoeconòmics’
President: Josep Aragonés, 
director general de Wolters Kluwer
Introductor: Joan Rojas, 
economista
Ponents: Joan Gironella, soci 
administrador de TAX Economistes  
i Advocats, SL
Jordi Llido, soci de Deloitte
Lluis Piacenza, soci de Global Sustainability 
de Crowe Horwath
Xavier Xubirats, soci administrador 
d’AMSEL Assessors, SL

La sessió va incidir sobre l’estratègia de di-
ferents empreses de serveis professionals i 
despatxos professionals més clàssics que 
han tingut i tenen èxit en el desenvolupa-
ment de la seva activitat.

S’ha posat de manifest que l’estratègia en-
certada no és l’avantatge competitiu en 
preu sinó en diferenciació. Cal donar valor 
al client. Els despatxos que van lluitant per 
preu finalment acaben amb problemes de 
supervivència. 

També s’ha posat de manifest la gran 
competència que hi ha actualment en el 
mercat i que fa necessari incrementar la 
mida dels despatxos, ja sigui amb proces-

sos d’aliança estratègica o amb fusions i 
adquisicions. 

S’han definit diferents estratègies:
l Estratègia big4 i grans despatxos. 
Especialització per activitat econòmica del 
client.
-Estratègia de l’oceà blau. Té com a objec-
tiu ampliar els límits d’un mercat saturat i 
generar valor a través de la innovació.

-Buscant sinergies entre els clients a fi de 
muntar AIE o UTE.

-Exploren altres indústries.

-Replantegen l’orientació del negoci.

-Generen o atrauen nova demanda.

-Intenten trencar la disjuntiva entre valor i preu.

-Investigant productes i serveis relacionats.

l Estratègia despatxos menor dimensió.
Discriminar entre les activitats que creen 
valor per al client de les que no en creen a fi 
d’aplicar les estratègies adequades. 

Així tindrem:
-Estratègies de preu basades en la reduc-
ció de costos per a les activitats que no 
creen valor per al client com són totes 
aquelles de tipus obligatori/burocràtic.

-La introducció de la metodologia digital 
permet reduir el cost per hora del despatx 
a partir de programes interconnectats amb 
el client.

-Estratègies de diferenciació per a les acti-
vitats que creen valor afegit.

Requereix, encara, la reunió amb el client, 
que valora la qualitat i l’entrega de l’equip 
professional. Els currículums dels professi-
onals i el track record del despatx són fona-
mentals.

En l’assessorament empresarial a les pi-
mes té rellevància fonamental ja no tan sols 
conèixer la legislació interna, sinó estar in-
formats i tenir contactes amb despatxos 
d’altres mercats que puguin obrir oportuni-
tats de negoci. 

Aprofitar les ampliacions de mercat que ge-
neren les big4 i els grans despatxos que 
poden ser oportunitats de negoci per a 
despatxos de dimensió més petita.

Conclusió
l Cal incrementar la mida dels despatxos i 
això es pot fer ja sigui: 
-Invertint en recursos humans (fitxar profes-
sionals i fer-los socis o empleats).

-Associant-se. La fórmula associativa té a 
favor l’eina digital que permet estar con-
nectats constantment sense necessitat 
d’una gran infraestructura. Vol dir que el 
model associatiu té menys risc empresarial 
que l’altre encara que ha de complir amb 
determinats requisits a fi de donar la confi-
ança suficient al client.

l Cal disposar d’un pla de negoci basat en 
un DAFO, que cada despatx hauria de tenir 
clar que, coneixent les necessitats del cli-
ent, determini les àrees d’especialització, 
les inversions necessàries en presència al 
mercat i la fórmula de distribució d’ingres-
sos i costos entre els socis.

L’estratègia encertada 
no és l’avantatge 

competitiu en preu  
sinó en diferenciació. 

Cal donar valor  
al client
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SESSIÓ 7

‘Els costos i les 
oportunitats de  
la sostenibilitat  
en una economia 
global’
Introductor: José Luis Morales, 
membre de la Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya
Ponents: Xavier Labandeira, 
catedràtic d’Economia de la Universitat  
de Vigo i director de l’FSR Climate  
a l’European University Institute
Miquel Puig, vicepresident executiu  
del Consorci de Serveis Universitaris  
de Catalunya
Josep Maria Tost, director de l’Agència  
de Residus de Catalunya

La sessió, organitzada per la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat en el marc de la 
Jornada dels Economistes, va comptar 
amb tres ponències que, des del punt de 
vista de la globalització, van tractar qüesti-
ons de sostenibilitat com el nou entorn 
competitiu d’una economia baixa en car-
boni, la necessitat d’avançar cap a un mo-
del basat en l’economia circular i la política 
climàtica europea. 

A continuació s’exposen les principals con-
clusions que es poden extreure tant de les 
presentacions com de les qüestions plan-
tejades pels assistents.

L’impacte del canvi climàtic serà determi-
nant en la competitivitat i la creació de valor 
en el sector industrial. I precisament la in-
dústria és el sector de l’economia que està 
liderant les iniciatives contra l’escalfament 
global en països com Alemanya.

La transició cap a una economia baixa en 
carboni requereix el desenvolupament de 
processos i tecnologies innovadores en 
una àmplia gamma de sectors i aplicacions, 
especialment en indústries amb elevats 
consums d’energia. Les economies que ja 
han iniciat aquest camí augmentaran la 
seva competitivitat enfront dels països més 
endarrerits.

Les limitacions d’emissions de carboni 
constituiran una nova influència sobre la 
competitivitat industrial, en crear tant riscos 
com oportunitats per a les empreses, que en 

podrien afectar substancialment els benefi-
cis i la capacitat per competir als mercats 
globals. Així, la petjada de carboni es con-
verteix en el nou driver per al mesurament del 
progrés de la competitivitat. I les organitza-
cions hauran de treballar amb els seus pro-
veïdors per recol·lectar dades d’emissions 
en la cadena de subministrament, i així po-
der prendre decisions encaminades a redu-
ir la petjada de carboni, la dels proveïdors i la 
dels clients.

L’any 2030 el planeta acollirà gairebé 9.000 
milions d’habitants, amb 3.000 milions de 
consumidors de classe mitjana, i els desafia-
ments per satisfer la creixent demanda de 
productes i serveis seran enormes. El model 
industrial lineal generador de residus no serà 
viable davant el ràpid creixement de la pobla-
ció i la limitació en la disponibilitat de recursos.

Avançar cap als principis de l’economia cir-
cular suposarà un canvi en els models de 
negoci i es prestarà més atenció a aspectes 
com el disseny de productes i la logística 
inversa. Cada vegada seran més comuns 
els models de negoci basats en el paga-
ment per ús, no en la propietat del produc-
tes, i en el quals la utilització per part dels 

clients és quantificada i es cobra quan l’ha 
utilitzat, així s’ofereix una oportunitat de ne-
goci viable per abordar reeixidament els 
desafiaments ambientals, impulsar la inno-
vació i la competitivitat i estimular el creixe-
ment econòmic.

Segons les estimacions de l’Agència Inter-
nacional de l’Energia, per preservar el llin-
dar de seguretat dels 2 ºC únicament 
s’hauria d’emetre la tercera part del carbo-
ni contingut en les reserves conegudes de 
combustibles fòssils. 

Les dificultats per aconseguir la meta fixada 
en la lluita contra l’escalfament global són, 
essencialment, una qüestió de voluntat 
dels governs a l’hora de complir els com-
promisos. Per tant, la fixació del preu del 
carboni ha d’exercir un paper crucial com a 
estímul per accelerar la transició a una eco-
nomia baixa en carboni que faci poc com-
petitiu cremar aquests combustibles fòs-
sils. Una de les aportacions de l’Acord de 
París en aquest sentit va ser la creació 
d’una Coalició de Lideratge per a la Fixació 
del Preu del Carboni.

Els professionals de l’economia i l’empresa 
no han de perdre de vista que la transició 
cap a una economia baixa en carboni es 
convertirà en l’oportunitat de negoci més 
gran els propers anys. I els economistes 
tenen un paper essencial que han d’exercir, 
com ja han demostrat amb l’aportació d’ei-
nes per a la lluita contra el canvi climàtic, 
com és el cas de l’economista Graciela 
Chichilnisky, coneguda per proposar i dis-
senyar el comerç d’emissions de carboni 
subjacent al Protocol de Kyoto. n

L’impacte del 
canvi climàtic serà 

determinant en  
la competitivitat  

i la creació de valor  
en el sector industrial
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La distribució del  
poder econòmic global,  

a càrrec d’Eduardo Olier, 
va centrar la conferència 

principal a la seu  
de Tarragona

Tarragona

Barcelona

Girona

Lleida

La seu del Col·legi de Tarragona va ce-
lebrar el 3 de novembre la Jornada i el 
Sopar dels Economistes 2016 (amb 

patrocini del Port, Banc Sabadell i l’Ajunta-
ment de Tarragona) i la col·laboració de la 
Universitat Rovira i Virgili. El tema tractat va 
ser Macrotendències geoeconòmiques i la 
seva influència al territori.

Van donar la benvinguda el president terri- 
torial, Pere Segarra, el degà del Col·legi 
d’Economistes, Joan B. Casas, el degà 
de la Facultat d’Economia i Empresa de la 
Universitat Rovira i Virgili, Antoni Terceño, i 
el coordinador de la Jornada, Miquel Àngel 
Fúster. 

L’objectiu que es pretenia era generar debat 
sobre els elements geoestratègics globals i 
els poders que condicionen l’economia in-
ternacional i centrar-nos després en l’econo-
mia del territori i en alguns dels seus sectors. 

La conferència principal va anar a càrrec 
d’Eduardo Olier, president executiu de 
l’Institut Choiseul per a la Política Internacio-
nal i Geoeconomia, sota el títol La distribució 
del poder econòmic global. Va donar una vi-
sió de l’economia actual i de les tendències 

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 6
La Jornada a les seus territorials

globals de futur. Va explicar com els fets eco-
nòmics es relacionen amb les lluites geopo- 
lítiques del món i com s’ha produït un in- 
crement de la inestabilitat internacional, 
condicionada per múltiples variables: el de-
senvolupament tecnològic i la seva depen-
dència entre països, Internet, les noves po-
tencies regionals, el paper dels BRICS, les 
aliances energètiques (Rússia-l’Iran-la Xina), 
la correlació entre l’USD i el preu del petroli, la 
força militar, les inversions en infraestructu-
res, la guerra de divises, la pujada dels popu-
lismes, entre d’altres.

La globalització és imparable i els seus actors 
requereixen grandària i obertura de mercats 
i els països que aposten per la globalització 
són els de més PIB per capita.

Inauguració:
Antonio Terceño, degà de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat  
Rovira i Virgili
Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
Pere Segarra, president territorial 
de Tarragona del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya
Miquel Àngel Fúster, organitzador de la 
Jornada i membre de la Comissió  
Territorial de Tarragona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Ponents:
La distribució del poder econòmic global
Eduardo Olier, president executiu 
de l’Institut Choiseul per a la Política  
Internacional i Geoeconomia a Espanya

Economia territorial i estratègies  
integrades
Juan A. Duro, catedràtic del departament 
d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili  
i director de la Càtedra d’Economia  
Local i Regional

Taula rodona:
Macrotendències geoeconòmiques  
i la seva influència al territori
Alfred Arias, director d’Innovació 
i Formació del complex industrial  
de Dow Chemical a Tarragona
Josep Lluís Aymat, director general de 
la Federació Empresarial d’Autotransport  
de Tarragona
Ramon Calbet, director general de Cunicarn

Moderador:
Daniel Revenga, periodista
Col·loqui amb els assistents

Cloenda:
Joan B. Casas, degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Pere Segarra, president territorial 
de Tarragona del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya

TARRAGONA

Macrotendències  
geoeconòmiques i la  
seva inf lfluència al territori

La Jornada, més a 
prop del territori
La Jornada dels Economistes també se celebra  
a les diferents seus territorials a l’entorn de la data  
que se celebra a la seu territorial de Barcelona

Tarragona
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El degà del Col·legi va 
destacar la importància 

de conjugar visió 
global i local i de la 

complementarietat entre 
sector públic i privat

Es preveu que el 2030 el centre de gravetat 
mundial estarà a la Xina i que el 2050 els EUA 
i la Xina seran les dues potències absolutes, 
amb una combinació de hard power (poder 
economicomilitar) i soft power (tècniques de 
poder més “subtils”).

A continuació, Juan Antonio Duro, cate-
dràtic del Departament d’Economia de la 
URV, va parlar sobre com els elements glo-
bals afecten l’economia local i què cal fer 
perquè les economies territorials s’adaptin a 
les oportunitats mundials, emfatitzant els as-
pectes que sí que estan a l’abast del territori. 

Va remarcar la necessitat d’una estratègia en 
la governança i la promoció econòmica i va 
donar exemples de demarcacions que, des de 
l’àmbit municipal, han desenvolupat experièn-
cies de col·laboració amb resultats positius 
(amb oferta formativa, gestió d’espais públics 
i polígons, promoció supralocal, marca territo-
rial integrada i suport als emprenedors). 

Posteriorment hi va haver una taula rodona on 
es va posar de manifest el dèficit en infraestruc-
tures i els elevats costos energètics i burocrà-
tics, elements que ens resten competitivitat.

Josep Lluís Aymat, director de la Fede-
ració Empresarial d’Autotransport (FEAT), 
va destacar la importància del sector del 
transport per carretera i va denunciar els 
incompliments en les inversions en infra-
estructures per part de l’Administració (el 
corredor del Mediterrani, l’N340, l’A27, 
l’A7, etcètera).

Alfred Arias, director de R+D+I de Dow 
Chemical, va emfatitzar que la innovació  
i la formació dual són elements clau de 
competitivitat al seu sector i va posar de 
relleu el greuge comparatiu dels costos 
energètics en relació amb altres competi-
dors europeus.

Per últim, Ramon Calbet, director general 
de Cunicarn, va remarcar també el paper de 
la innovació i va explicar el procés de creixe-
ment i adaptació de la seva empresa, tot 
aprofitant oportunitats (fins i tot en un sub-
producte com la pell del conill) i apostant fort 
per la R+D+I. 

El degà del Col·legi va clausurar la Jornada, 
fent una recapitulació sobre la importància 
de conjugar la visió global i local i la comple-
mentarietat entre el sector públic i el privat per 
ser competitiu, sense perdre les essències 
europees de l’estat del benestar i la gestió de 
la diversitat.

En acabar, vam celebrar el Sopar dels Eco-
nomistes, en què vam atorgar el Premi a la 
Trajectòria Professional a José Luis Gar-
cía, pel destacat paper en la construcció i la 
promoció immobiliària tarragonina. Ens va 
fer una diagnosi del sector i va reivindicar la 
importància del sector immobiliari com un 
dels motors econòmics del territori.

També es van lliurar les habituals distincions 
al Millor Expedient Acadèmic i als companys 
amb 25 anys de col·legiació. n
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GIRONA

Globalització, 
crisi i desigualtat

torn de la globalització. Camil Ros, secre-
tari general de la UGT a Catalunya, va plan-
tejar, com a possible solució, la governança 
global així com la proposta de renda míni-
ma garantida per pal·liar el malestar evi-
dent als països avançats. Oriol Puig, cap 
de redacció del Diari de Girona, va exposar 
els problemes de la Unió Europea en un 
món cada vegada més depenent de la pro-
ducció provinent dels països asiàtics i afe-
gia els problemes derivats del canvi climà-
tic. Flora Ridaura, representant de la 
coordinadora d’ONG de les comarques 
gironines, va fer una defensa de la neces-
sitat d’una economia al servei de les per-
sones des de la constatació del coneixe-
ment directe de les desigualtats en la 
societat actual, i Marc Robledillo, repre-
sentant dels estudiants del Grau d’Econo-
mia, va preguntar sobre el futur professio-
nal dels estudiants d’economia en aquest 
entorn globalitzat.

La clausura de l’acte va ser a càrrec del 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, Joan B. Casas, que es va preguntar 
què pot fer Europa en aquest context de la 
globalització, on el pes d’Europa en l’eco-
nomia mundial està disminuint progressiva-
ment. El camí més encertat i plausible per a 
Europa hauria de ser l’exportació del model 
d’estat del benestar arreu del món.

La Jornada d’aquest 2016 es va acabar 
amb el tradicional Sopar dels Economis-
tes, on el degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, Joan B. Casas, i el president 
territorial de Girona, Esteve Gibert, van lliu-
rar el Premi d’Honor al Millor Currículum 
Universitari i les insígnies als col·legiats 
d’ara fa 25 anys. n
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Inauguració: 
Gemma Geis, vicerectora 
de Desenvolupament Normatiu,  
Governança i Comunicació
Anna Garriga, degana de la 
Facultat de Ciències Econòmiques  
i Empresarials de Girona
Esteve Gibert, president territorial 
de Girona del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya

Introductors:
Modest Fluvià, economista, professor de la 
Universitat de Girona i coordinador de la Jornada
Manel Serra, economista i coordinador 
de la Jornada

Ponents:
Carles Sudrià Triay, doctor en Economia, 
catedràtic d’Història Econòmica de  
la Universitat de Barcelona

Interlocutors:
Camil Ros, secretari general 
de la UGT a Catalunya
Oriol Puig, cap de redacció del Diari de Girona
Flora Ridaura, representant 
de la coordinadora d’ONG de  
les comarques gironines

Representant dels estudiants: 
Marc Robledillo

Cloenda:
Joan B. Cases, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

La sala d’actes de la Facultat de Ci-
ències Econòmiques i Empresarials 
de la UdG era plena. Estudiants i 

economistes en exercici l’omplien. Els 
membres de la Presidència de la Jornada, 
Gemma Geis, vicerectora de la UdG, 
Anna Garriga, degana de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials, i 
Esteve Gibert, president territorial de Gi-
rona del Col·legi d’Economistes de Girona, 
van obrir la Jornada d’aquest any 2016. El 
tema plantejat aquest any, Globalització, 
crisi i desigualtat, va ser desgranat pel po-
nent Carles Sudrià, catedràtic d’Història 
Econòmica de la UB, que va analitzar 
aquest procés d’integració dels mercats 
de productes i serveis des d’una perspec-
tiva conceptual i històrica, tot mostrant les 
paradoxes i plantejant algunes alternati-
ves: proteccionisme, aïllacionisme i gover-
nança global. 

Segons va exposar Carles Sudrià, la po-
bresa considerada globalment ha dismi-
nuït al món les darreres dècades, però al 
mateix temps han augmentat les desigual-
tats internes als països avançats i aquest 
fet explica bona part de l’origen del males-
tar actual. De manera simultània a la glo-
balització, també se succeeixen altres fe-
nòmens que dificulten l’anàlisi dels canvis 
que estem observant diàriament: l’onada 
de canvis tecnològics de gran calat; la fal-
làcia de la redistribució entre assalariats i 
directius; la hipertròfia del sector financer, 
i la desregulació d’aquests mercats i els 
problemes de la supervisió i control a es-
cala internacional.

El debat iniciat pels interlocutors convidats 
va ser ric en les reflexions personals a l’en-

Girona
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LLEIDA

El sector agroalimentari el  
segle XXI: bioeconomia,  
innovació i sostenibilitat

La 21a Jornada dels Economistes a 
Lleida va registrar una gran afluèn-
cia d’assistents, que va superar el 

centenar de persones. 

En la inauguració, l’Hble. Sra. Meritxell 
Serret, consellera d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca i Alimentació de la Generalitat, va 
destacar que, “com a país, hem de poten-
ciar estratègies basades en la bioeconomia 
i l’economia circular que ens permetin fer 

productivitat de les empreses sobretot amb 
la digitalització de l’economia, i també amb 
el foment de l’emprenedoria i la innovació 
en sentit ampli (tecnològica, en formes 
d’organització social o en models de nego-
ci), 2) reduir les emissions de CO2 (la des-
carbonització) bàsicament per la via de 
l’eficiència energètica, i 3) una equitat més 
gran, que redueixi la desigualtat social”.

Després van intervenir dos representants 
d’empreses del territori alineades amb les 
estratègies de digitalització, innovació i 
sostenibilitat: 
l La Sra. Andrea Terés, directora comer-
cial d’Agroptima, va explicar l’aplicació per 
a dispositius mòbils que han desenvolupat 
per facilitar la gestió d’explotacions agràri-
es, el control de les tasques i la presa de 
decisions a través d’un software  innovador.
l L’empresari de Juneda Teòfil Camí 
(Filo), propietari de Masia Artesana i Masia 
Tero, que partint d’una granja de porcí ha 
anat ampliant i diversificant fins assolir tota la 
cadena productiva des de la genètica fins al 
servei al client final. Està present en els sec-
tors d’indústria alimentaria, agroturisme, 
energia i gestió de residus; invertint en talent 
i en tecnologia. Actualment està centrat en 
nous canals de comercialització —venda 
on-line, punts de venda propis, centres de 
recollida d’envasos i la internacionalitza-
ció— i en la innovació en els formats. Filo 
Camí va destacar la importància dels valors 
de compromís, esforç, convicció i capacitat 
d’emprendre i d’adaptar-se.

Els organitzadors agraïm la contribució dels 
ponents, els patrocinadors Banc Sabadell i 
ICG Software i els col·laboradors diari Se-
gre i Facultat de Dret i Economia de la UdL 
per aconseguir que la Jornada fos un èxit 
tant en la quantitat d’assistents com en la 
qualitat dels continguts. n

Coordinadors: 
Xavier Ticó i Camí, president de 
la Comissió d’Empresa Agroalimentària  
i Cooperatives del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya i coordinador de la Jornada
Joan Picanyol, secretari de la seu 
territorial de Lleida

Inauguració:
Meritxell Serret i Aleu, consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca  
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
María José Puyalto i Franco, degana 
de la Facultat de Dret i Economia de la 
Universitat de Lleida
Joan B. Casas Onteniente, degà 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Joan Turmo i Montanuy, president territorial 
de Lleida del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya 
Xavier Ticó i Camí, president de la Comissió 
d’Empresa Agroalimentària i Cooperatives  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya  
i coordinador de la Jornada

Ponents:
Àngel Pes i Guixè, doctor en Economia, 
sotsdirector general de CaixaBank i president  
de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de  
les Nacions Unides
Andrea Terés i Garcia, economista, 
Grau en Administració i Direcció d’Empreses  
per la Universitat de Lleida, directora  
comercial d’Agroptima
Teòfil Camí i Gibert, empresari agrícola 
i ramader, gerent de Masia Artesana, SL,  
i de la Masia de Can Tero (les Garrigues)

Moderador:
Josep Maria Riu Vila, vicepresident territorial 
de Lleida del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya

Cloenda:
Joan B. Casas Onteniente, degà 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

una gestió sostenible dels recursos, millo-
rar en eficiència i innovació i reforçar la so-
birania alimentària”.

En la primera ponència sobre desenvolupa-
ment sostenible, el doctor en Economia Sr. 
Àngel Pes va repassar les tendències mundi-
als que afecten el creixement econòmic: 1) 
transformació digital, amb el canvi de pensa-
ment associat, 2) aparició de nous models de 
negoci, 3) canvi climàtic, 4) ràpida urbanització 
—més del 50% de la població mundial viu en 
ciutats i es preveu arribar al 75% l’any 2050—, 
5) augment de la desigualtat social, 6) exigèn-
cia de més transparència a empreses i sector 
públic, i 7) impacte demogràfic –7.500 milions 
d’habitants avui dia al món, que poden arribar 
als 9.000 milions l’any 2050—.

Davant aquestes tendències, hi ha tres acti-
tuds possibles: 1) continuar amb els matei-
xos hàbits, actitud no sostenible; 2) retroce-
dir i desmuntar avenços assolits, i 3) el 
desenvolupament sostenible, social i eco-
nòmic. L’ONU planteja 17 objectius de de-
senvolupament sostenible i els tres princi-
pals són 1) eradicar la pobresa, eliminar la 
fam, promoure la salut i el desenvolupament 
agrari per produir aliments; 2) crear ocupació 
digna, i 3) lluitar contra el canvi climàtic.

Per tal que el desenvolupament sigui sos-
tenible, d’ara endavant caldrà “fer més amb 
menys” i un compromís del sector privat 
(empreses) amb aquests objectius. “Cal 
treballar en tres sumands: 1) augmentar la 

Lleida
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El darrer mig segle la internacionalització de l’economia i de l’activitat 
humana ha convertit la globalització en un fenomen quotidià del 
nostre dia a dia, però amb conseqüències molt rellevants arreu del 
món i sobre tots els àmbits de la vida personal i social

Un ordre econòmic 
mundial canviant

GEOPOLÍTICA I GEOECONOMIA

Amb motiu de la Jornada dels Eco-
nomistes 2016, el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya vol fer públic el 
següent:

l La globalització pot ser positiva, però 
tal com s’està desenvolupant està gene-
rant greus problemes i inèrcies no desit-
jades (desigualtats socials, empobri-
ment de les classes mitjanes…).

l És urgent definir un model de gover-
nança fonamentat en una ètica a escala 
global, que permeti afrontar els desequi-
libris que genera la globalització.

l Europa passa per moments compli-

La globalització ha esdevingut un 
fenomen quotidià per a la interna-
cionalització de l’economia i l’acti-
vitat humana. Aquest procés no 

només ha afectat tots els àmbits de la vida 
personal i social, sinó que també afecta múl-
tiples disciplines, des de la política fins a la 
sociologia, passant per la història i, molt es-
pecialment, l’economia.

L’impacte de la globalització com a tal és difí-
cil de captar en tota la seva amplitud, en bona 
part per la permanent transformació i, també, 
per la manca d’uns coneixements analítics 
prou estructurats que permetin una aproxi-
mació adequada. La complexitat de relacions 
i processos, la manca d’informació, la dificul-
tat per homogeneïtzar i analitzar fets i decisi-
ons... són, entre d’altres, aspectes de la glo-
balització que entorpeixen que es conegui bé 
i amb més profunditat. 

cats que l’amenacen i no està donant les 
respostes adequades als canvis provo-
cats pel nou ordre mundial, fet que fa 
trontollar l’ideal comunitari. 

l Dins la Unió Europea cal avançar deci-
didament i amb determinació cap a una 
veritable integració comunitària, que 
combini la integració econòmica i la inte-
gració política.

l Catalunya està experimentant un can-
vi estructural profund que afecta les ba-
ses del seu model productiu, social i po-
lític, però compta, també, amb una 
capacitat contrastada i amb actius sufi-
cients per adaptar-se al nou escenari.

La globalització situa en primera línia les noves 
tendències de caire mundial i fa que siguin 
transcendentals tant en la geopolítica com en 
la geoeconomia, fet que condiciona la repar-
tició de la riquesa i del poder polític al món. 
Ambdues canvien constantment i cada vega-
da de manera més ràpida, tot definint un ordre 
mundial en continu moviment, en què qualse-
vol esdeveniment té repercussions econòmi-
ques a tot el planeta, en moltes ocasions de 
manera immediata, i en què els aspectes po-
lítics, socials, tecnològics... influeixen en les 
decisions de tots els agents del món. 

La globalització està provocant una nova ma-
nera d’entendre la política, els negocis i les 
empreses, i implica, entre d’altres, una neces-
sària gestió del canvi. A més, els darrers temps 
s’està posant de relleu les febleses del model 
economicosocial d’Occident i dels països 
més desenvolupats, fet que evidencia símpto-

mes d’un cert esgotament i la crisi dels seus 
eixos fonamentals. Un reflex d’això és el rebuig 
social a les migracions i l’arribada de refugiats, 
o al lliure comerç i els tractats comercials.

Tot i això, la globalització és positiva, si bé tal 
com s’està desenvolupant està provocant 
greus problemes, com a resultat dels quals hi 
ha parts de la població que en resulten refor-
çades però, en sentit contrari, hi ha altres col-
lectius que surten clarament com a perde-
dors d’aquest procés. Augmenten les 
desigualtats socials, es produeix un empobri-
ment de les classes mitjanes, determinats 
grups socials s’enriqueixen de manera acce-
lerada i desproporcionada... són alguns dels 
trets negatius que palesa l’actual fenomen de 
globalització i mereixen la nostra atenció. Això 
està provocant inèrcies no desitjades, com la 
tornada a l’aïllacionisme i al populisme, la tec-
nocratització de la globalització i de les insti-
tucions, el qüestionament de les iniciatives 
d’integració de territoris o el sorgiment de 
l’extremisme politicosocial. Això exigeix una 
resposta política global i, sobretot, gestionar 
més i millor la globalització.

És urgent encaminar el procés d’internacio-
nalització cap a una globalització ordenada i 
amb governança, amb la capacitat necessà-
ria per fer front als problemes i a les mancan-
ces que aquesta pugui generar a través dels 
diversos mecanismes que tenim al nostre 
abast i que poden atenuar els seus efectes 
negatius. L’anterior s’ha de traduir en diver-
sos àmbits, com la demografia, l’energia, 
l’alimentació, els tractats, el procés d’integra-
ció europeu..., aspectes cabdals de la geoe-
conomia que no es poden eludir i que exigei-
xen una resposta contundent per part dels 
Estats, dels governs i de les institucions. En 
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És urgent encaminar  
la internacionalització 
cap a una globalització 

ordenada i amb 
governança

definitiva, cal una fonamentació de l’ètica a 
escala global, que atengui les condicions de 
vida, però que, també, sigui capaç d’enten-
dre els processos que s’estan produint i que 
determinen la marxa del nostre entorn. En 
aquest context, assolir una governança glo-
bal es converteix en el principal repte del món 
en l’actualitat, amb la finalitat d’abordar les 
disfuncions i els desequilibris que ens afecten 
(conflictes militars, pobresa, crisi financera...), 
tot dotant el sistema de seguretat, estabilitat i 
sostenibilitat.

Nou ordre mundial:  
geopolítica i geoeconomia
Els principals àmbits en el disseny del nou 
ordre mundial són les relacions econòmiques 
i comercials i el marc en el qual aquestes es 
desenvolupen. Això està determinant la con-
figuració d’acords megaregionals, com l’As-
sociació Transatlàntica pel Comerç i la Inver-
sió (TTIP), en procés de negociació entre la 
Unió Europea i els Estats Units, i l’Acord 
Transpacífic de Cooperació Econòmica 
(TPP), ja signat entre dotze països del Pacífic. 

En línia amb l’anterior, cal assenyalar que 
també s’està impulsant la intensificació 
d’acords entre grans regions demogràfiques 
i econòmiques, com és el cas d’Europa i Àsia. 
Ambdues estan construint, de facto, un espai 
progressivament més interrelacionat en ma-
tèria econòmica i política. Els vincles entre les 
dues regions estan esdevenint, de manera 
cada vegada més intensa, un dels elements 
més notoris sobre els quals pivota actualment 
l’economia global. Aquests lligams responen 
a les estratègies de les empreses, tant euro-
pees com asiàtiques, però, també, són fruit 
d’una estratègia política impulsada per la 
Unió Europea i encaminada a crear una àrea 
euroasiàtica que actuï com a contrapunt al 
predomini creixent de les relacions transpací-
fiques amb la bipolaritat Estats Units-Xina.

Els esforços per liberalitzar el comerç interna-
cional i per dur a terme tractats econòmics 
multilaterals i entre blocs estan sotmesos a un 
important qüestionament social (es conside-
ra per exemple que beneficien més les grans 
empreses i organitzacions que no pas les em-
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preses petites i mitjanes i la major part de la 
població o que afebleixen el control democrà-
tic...). Certament és un tema amb clarobs-
curs, però en el qual predomina un gran des-
coneixement i, en ocasions, una manca de 
transparència. Cal remarcar que l’obertura 
del comerç mundial i l’apropament econòmic 
entre països i regions mitjançant processos 
d’integració és sempre positiu, però s’han 
d’analitzar acuradament els beneficis que 
se’n deriven i qui perd i qui guanya, així com 
temporalitzar la materialització dels beneficis 
i de les pèrdues, tractant d’explicar profusa-
ment els diversos elements que incideixen, 
sobretot en els àmbits en els quals predomina 
una conflictivitat més alta. El Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya impulsarà un debat 
en profunditat i amb fonaments en aquest 
sentit, tot aportant a la societat tots els ele-
ments que permetin formular un judici raonat

Els grans canvis geopolítics i geoeconòmics a 
escala mundial estan afectant intensament les 
empreses i els despatxos professionals, en 
totes les seves facetes (finances, energia, fis-
calitat, logística, laboral, mobilitat...). Per això 
a escala general cal instrumentar mecanis-
mes que permetin una globalització ordenada 
en tots els fronts. Un exemple és la fiscalitat, a 
través d’una més gran transparència i una ac-
tualització dels models de fiscalitat internacio-
nal, introduint canvis normatius substancials, 
sobretot per a les multinacionals i grans cor-
poracions, que permetin afrontar problemes 
com els paradisos, l’evasió i l’elusió fiscals. 
D’altra banda, davant la transformació gene-
ral les empreses i els despatxos han d’em-
prendre estratègies de supervivència i de res-
posta als reptes que tenen per endavant.

La geoeconomia del segle XXI està marcada, 
entre d’altres, per intercanvis cada vegada 
més complexos i entre més territoris i països, 
per una interdependència total de comporta-
ments i decisions, per una completa frag-
mentació de les tradicionals cadenes de valor 
i per una intensificació de la competència i del 
conflicte. Això situa en primera línia la neces-
sitar d’abordar reptes d’ordre global de ma-
nera ineludible, no exempts de riscos i ame-
naces, que cal saber gestionar correctament 
i amb intel·ligència, com, per exemple, les  
crisis econòmiques, el repartiment de la ri-
quesa i la pobresa, el comerç internacional, 
l’especulació financera, els moviments mi-
gratoris, les primeres matèries i l’energia, els 
aliments i l’aigua, la tecnologia i la innovació o 
les xarxes socials.

La globalització s’ha estès des del tradicional 
moviment de béns i els fluxos financers, fins, 

vegada més sensibles, amb iniciatives com 
per exemple l’impuls dels informes integrats 
per part de les empreses o la posada en mar-
xa d’una directiva europea de divulgació d’in-
formació no financera i de diversitat a partir 
del gener del 2017.

Des d’un punt de vista empresarial cal tenir 
present que el desenvolupament sostenible és 
una qüestió de model econòmic, d’impostos, 
de normes i de regulacions. La innovació i la 
creativitat són aspectes importants que han 
d’ajudar les organitzacions a fer front a les in-
certeses davant del canvi. Cal impulsar nous 
comportaments que afavoreixin la preservació 
del planeta i el benestar de la societat, en el 
context d’una economia de mercat.

Europa en la cruïlla
Europa passa per moments complicats i no 
està donant les respostes adequades als 
canvis estructurals radicals que experimenta 
el món, fet que no permet impulsar un pro-
cés de creixement durador i creador d’ocu-
pació, alhora que dificulta la seva adequada 
inserció en el nou panorama internacional.

Convindria, per tant, que la Unió Europea do-
nés les respostes adequades a través, princi-
palment, de la política de justícia i interior, de la 
política exterior i de seguretat i de la política 
econòmica i monetària, a més de les corres-
ponents a l’energia i medi ambient, d’acord 
amb els tractats de la Unió Europea (TUE) i del 
de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 
Cal retornar i potenciar el mètode comunitari 
donant-li la preeminència que li pertoca amb 
relació al mètode intergovernamental. Així 
mateix, s’observen importants dificultats en 
diversos àmbits: una manca de sincronització 
entre els avenços en integració econòmica i 
en integració política, un entramat institucional 
massa complex, una desconnexió clara entre 
la política monetària i la política fiscal i un debat 
intens sobre la política sustentada principal-
ment en l’austeritat i l’ajustament. 

Tot això aconsella avançar amb determinació 
cap a una veritable integració comunitària. De 
fet, la integració econòmica necessita per de-
senvolupar-se eficientment d’una integració 
política, però això està resultant, ara per ara, 
enormement difícil. I en aquests moments es 
reflecteix en molts àmbits una manca de go-
vernança d’àmbit comunitari. 

Els darrers temps s’ha encès el senyal d’alar-
ma pel que fa a l’ideari europeu. Diversos es-
deveniments recents posen en qüestió el 
procés d’integració i és urgent donar un toc 
d’atenció en favor de la Unió Europea. En al-

Europa passa per 
moments complicats i no 
està donant les respostes 

adequades als canvis 
radicals que viu el món
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actualment, als àmbits dels serveis i, sobre-
tot, de les dades, compartint informació, ide-
es i innovació a escala global. La globalització 
s’ha fet digital. Les noves tecnologies faran 
que pugui aparèixer una disrupció digital en 
qualsevol lloc i moment. Això està alterant la 
societat en conjunt, però, molt especialment, 
està provocant una transformació profunda 
de les empreses i de les actituds de les per-
sones i, de manera especial, de la indústria en 
general i de la distribució de béns i serveis al 
consumidor final. No obstant això, no ha de 
fer oblidar la importància estratègica que té la 
logística en l’actual sistema econòmic, pel 
gran augment de fluxos de mercaderies i per 
la necessària contenció de costos, així com 
pel seu paper en la millora de la competitivitat 
d’empreses i de països.

Els aspectes demogràfics de la globalització 
centren bona part de la geopolítica i de la ge-
oeconomia en aquests moments. Fan refe-
rència a qüestions tan transcendentals com 
l’evolució de la població i el seu envelliment o 
a les desigualtats socials i la pobresa i com 
afecta tot això les migracions i els moviments 
de persones entre regions i països.

Entre les principals causes de la mobilitat la-
boral, sobretot la juvenil, destaquen l’elevada 
taxa d’atur i la manca de projectes als llocs 
d’origen, la qual cosa fa urgent analitzar els 
models productius i els sistemes educatius. A 
escala europea els principals problemes radi-
quen en les disparitats legals i estructurals 
entre països, que dificulten la lliure circulació 
de persones i treballadors.

La transformació social que s’està produint a 
escala global s’explica, principalment, per 
tres factors, que són la generació i el consum 
d’energia, la terra cultivada per a l’obtenció 
d’aliments i el canvi climàtic. En tots tres resul-
ta cabdal la gestió dels recursos naturals per 
tal d’assolir un desenvolupament sostenible 
dins de l’economia global, un dels principals 
reptes del segle XXI, cosa que obligarà a re-
considerar els impactes ambientals i socials 
dels nostres patrons de producció i consum. 
Davant d’això, els ciutadans, els consumi-
dors, els fabricants i els inversors són cada 



industrial del segle XXI, en col·laboració amb 
l’impuls d’uns serveis amb un valor afegit 
més alt que responguin a l’era digital i amb el 
disseny d’un veritable model energètic com-
petitiu i sostenible.

Impulsar els nivells de productivitat i competi-
tivitat sobre la base dels ecosistemes d’inno-
vació i d’educació, tot apostant per un model 
sustentat en la recerca i el coneixement, que 
doni suport a les empreses de tecnologia, i 
adaptant millor el sistema d’ensenyament al 
món global. 

Potenciar l’excel·lència empresarial en sen-
tit ampli, tot millorant el context en el qual es 
desenvolupa l’activitat de les empreses, 
millorant-ne la gestió, estimulant el procés 
empresarial i prestigiant la figura de l’em-
presari.

Definir i implementar un model d’infraestruc-
tures integrat que respongui a les necessitats 
del model territorial i econòmic del país, quant 
a recursos, fonts energètiques i xarxes de 
transport i comunicacions. 

Complementar els seus actius amb instru-
ments de política fiscal, pressupostària, tec-
nològica, industrial... adequats per a la inser-
ció del model social i econòmic en el nou 
equilibri global. n

Davant la globalització 
i el nou ordre mundial 

Catalunya compta  
amb actius importants  
per posar-los en valor

cara al futur. Davant la globalització i el nou 
ordre mundial, Catalunya compta amb actius 
importants per posar-los en valor tot obrint-se 
a l’exterior i impulsant els seus factors de 
competitivitat, sense oblidar la necessitat de 
reforçar els punts forts i d’assolir una cultura i 
uns principis oberts i flexibles que s’han d’es-
tendre a tota la societat.

S’ha de continuar treballant per una transfor-
mació estratègica i urgent, que s’encamini 
cap a un creixement sostingut, integrador i 
vertebrat de Catalunya, basat en un full de 
ruta ordenat, compartit i socialment sòlid, ali-
neat amb Europa. D’altra banda, cal imple-
mentar els mecanismes i les accions més 
apropiats per traslladar les transformacions 
globals i el creixement de l’economia a la so-
cietat i a les famílies (creació de llocs de treball 
de qualitat, augment dels nivells de renda, 
reducció de desigualtats socials, potenciació 
de la cohesió social, inversió en educació...).

La globalització suposa reptes a nivell de Ca-
talunya, que s’han d’abordar ineludiblement i 
urgentment per tal de garantir una transfor-
mació socioeconòmica capaç d’aprofitar to-
tes les potencialitats de creixement futur. Al-
guns d’aquests són els següents:

Reforçar el paper d’una indústria potent en 
el marc de l’anomenada quarta revolució 
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tres paraules, el procés d’integració comuni-
tari està greument i creixentment amenaçat, i 
és preocupant l’extensió dels moviments 
contraris a una integració més gran. Cal una 
aposta clara i contundent pels principis que 
fonamenten la integració europea per dues 
raons bàsiques. D’una banda, per la supervi-
vència de l’estat del benestar i, de l’altra, per 
la necessitat de gestionar la diversitat. Si el 
repte europeu fracassa, fracassarà l’assoli-
ment d’aquests dos eixos del progrés soste-
nible i de la concòrdia a Europa i també a la 
resta del món, ja que Europa n’ocupa indis-
cutiblement el lideratge.

Per tot l’anterior, el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya apel·la al fet que la Unió Europea i 
els temes que l’afecten formin part d’un debat 
social intern de manera continuada des de 
totes les perspectives i en tots els àmbits (po-
lític, institucional...). A més, cal elevar aquest 
debat a instàncies comunitàries per tal de tro-
bar solucions realistes i consensuades que 
s’apliquin amb urgència.

Catalunya dins de la globalització
Immersa en el context global anterior, Catalu-
nya està experimentant un canvi estructural 
profund, que afecta les bases del seu model 
productiu, social i polític en tots els camps. 
Aquest canvi s’afegeix a la transformació 
més conjuntural provocada per uns anys de 
greu crisi, que ha modificat les bases de 
l’economia catalana, crisi que sembla que 
darrerament s’està superant lentament però 
amb fortes desigualtats. Pel que fa la globa-
lització, es pot afirmar que Catalunya està 
immersa en un procés extern que no domina, 
però que l’afecta i en la seva mesura hi parti-
cipa. Cal saber què és i com ens incideix, sent 
conscients que es mantenen moltes incerte-
ses i riscos, i amb el convenciment que és 
imprescindible impulsar una transformació 
estructural en profunditat per tal de mantenir 
una posició de país central.

Històricament, Catalunya ha palesat una 
gran capacitat de canvi i d’adaptació. De fet, 
sempre s’ha incorporat molt bé a les transfor-
macions registrades en el context internacio-
nal i ho ha de continuar fent en el present i de 
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