
l ’ e c o n o m i s t a
I n f o r m a t i u  d e desembre 2017 • núm. ESPECIAL

C O L·L E G I  D ’ E C O N O M I S T E S  D E  C A T A L U N Y A

Especial
Jornada dels  
Economistes

ED 01 portada cf.indd   1 13/12/17   12:52



2  •  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 7

l ’ e c o n o m i s t a
C O L·L E G I  D ’ E C O N O M I S T E S  D E  C A T A L U N Y A

I n f o r m a t i u  d e

S U M A R I
desembre 2017

Editorial
Anton Gasol

Nomenaments col·legiats i Premis TFG
Col·legiat de Mèrit i Col·legiat d’Honor
Premis als Millors Treballs de Final de Grau

Reconeixement currículums
Els millors universitaris d’Economia i Empresa 2017

Entrevista
Mayo Consultors, Premi de Reconeixement  
al Despatx Professional de l’Any

Entrevista
Santiago Garcia-Milà, Premi de Reconeixement  
al Millor Economista d’Empresa 2017

Premis Joan Sardà Dexeus
Análisis empíricos sobre la economía española 
de Jaume Garcia, José Manuel González-Páramo  
i Anna Matas

Premi Trajectòria Personal  
en la Difusió de l’Economia
Àlex Font, periodista

Crònica del Sopar
El Col·legi celebra el  
Sopar dels Economistes 2017

Crònica de la Jornada
El paper de la intel·ligència artificial  
i la transformació digital 4.0

Sessions de Treball
Resum de les ponències

La Jornada a les seus territorials
A Tarragona, Girona i Lleida

Nota d’opinió
De la Comissió Gestora del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya

4
6
8
9

10
12
13 
14
18
20
34
38

Comissió Gestora 
Degà: Joan B. Casas Onteniente
Vicedegà: Alfred Albiol Paps
President territorial de Barcelona: 
Joan Ràfols Esteve
President territorial de Girona: 
Esteve Gibert Utset
President territorial de Lleida: 
Joan Turmo Montanuy
President territorial de Tarragona: 
Pere Segarra Roca
Secretària: Montserrat Casanovas Ramon
Interventor: Anton Gasol Magriñà
Tresorer: Eduard Soler Villadelprat
Vocals: Jordi Albiol Plans, Emilio Álvarez Pérez-
Bedia, Xavier Amargant Moreno, Lluís Bigas  
de Llobet, Jordi Caballé Vilella, Rodrigo Cabedo 
Gregori, Manuel Cámbara Moreno,  
José Ignacio Cornet Serra, Modest Guinjoan 
Ferré, Albert Jover Roig, Lluís Mas Villellas, 
Josep Maria Riu Vila, Joan Rojas Graell,  
Xavier Segura Porta, Xavier Subirats Alcoberro  
i Avelino Vázquez Parcero
Consellers: Manuel Barrado Palmer, Raimon 
Casanellas Bassols, Carlos Puig de Travy, 
José Luis Sánchez Cristóbal  
i Esteve Sarroca Punsola

Comitè Editorial
Oriol Amat Salas, Raimon Casanellas Bassols, 
Joan B. Casas Onteniente, Àngel Hermosilla 
Pérez, Maurici Olivé Riu, Robert Pons Caballero, 
Carlos Puig de Travy, Lluís Santaló Bel 

Edita

Fotografia: Col·legi d’Economistes 
de Catalunya
Publicitat: Gecap, SL 
comercial@coleconomistes.cat 
Disseny i producció editorial: 
ZETACORP-Public@cions Corporatives  
(Grupo Zeta), Consell de Cent, 425. 08009 
Barcelona. Tel. 93 227 94 16
Distribució: Ediciones Reunidas, SA
Dipòsit legal: B-36694-89

El Col·legi no assumeix ni es fa responsable del 
contingut dels anuncis publicats. Les opinions 
recollides en els textos publicats a l’Informatiu 
pertanyen exclusivament als seus autors. L’opinió 
oficial del Col·legi l’expressa la Comissió Gestora 
com a òrgan de govern de la institució.

Barcelona Plaça Gal·la Placídia, 32. 
08006 Barcelona. Tel. 93 416 16 04 
cec@coleconomistes.cat
Girona Joan Maragall, 44, entl. 3a 
17002 Girona. Tel. 972 21 45 33
girona@coleconomistes.cat
Lleida Pere Cabrera, 16, 1r G 
25001 Lleida. Tel. 973 21 06 33
lleida@coleconomistes.cat
Tarragona Rambla Nova, 58-60, 5è A 
43004 Tarragona. Tel. 977 21 70 42
tarragona@coleconomistes.cat

Per accedir a les 
galeries de fotos.

Guia de continguts afegits en aquesta edició digital

Per accedir a la sessió 
corresponent.

Per accedir al 
vídeo de la sessió.

6
Josep Oliver i Marta Sanz-Solé, 

nous Col·legiats de Mèrit  
i d’Honor, respectivament

ED 02-03 sumari cf.indd   2 13/12/17   13:46



6
Premis als Millors 
Treballs de  
Final de Grau

10
Santiago Garcia-Milà,  

Premi al Millor Economista 
d’Empresa

14
Sopar dels  
Economistes 2017

38
Nota d’opinió  
del Col·legi  
d’Economistes

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 7  • 3

18
Crònica de  
la Jornada dels 
Economistes 2017

ED 02-03 sumari cf.indd   3 13/12/17   13:46



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 7

Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya, que premia 
el millor llibre d’economia i la millor trajectòria professional en la 
difusió de l’economia. 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. Del 
sopar i de tots els reconeixements i premis, se’n fa ressò aquesta 
edició especial de l’Informatiu.

L’any passat el Col·legi d’Economistes va instaurar, en col·laboració 
amb les facultats d’Economia i Empresa, el Premi Jornada dels 
Economistes al Millor TFG. Doncs bé, amb motiu de la celebració 
de la Jornada 2017 a les diferents seus del Col·legi, un cop valorats 
pel jurat els treballs, s’han adjudicat els premis als millors treballs 
final de grau (TFG), presentats per alumnes de final de carrera. 

Jornada anual del Col·legi a Barcelona. La ciutat de Barcelona 
va acollir, el divendres 27 d’octubre, la 22a Jornada dels Econo·
mistes, 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: Intel·
ligència artificial i transformació digital 4.0 a l’economia, a les em·

E D I T O R I A L
desembre 2017

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

Nota d’opinió. Enguany la Nota d’opinió sobre la 
Jornada venia precedida d’un preàmbul sobre l’ac·

tualitat a Catalunya en la qual manifestàvem la preocupació per la 
situació política que viu Catalunya i la resta de l’Estat i els seus in·
evitables efectes econòmics. El Col·legi, deia la nota, malda per 
definir un projecte integrador que sigui engrescador i respectuós 
per a tothom.

Enguany es va posar l’èmfasi en els canvis que la transformació 
digital produeix a la societat, a l’economia i a l’empresa. Uns canvis 
que, d’una manera ràpida, intensa i profunda, afectaran la genera·
ció de riquesa i la seva distribució, la qual cosa fa convenient asso·
lir un nou i ampli contracte social. 

Sopar dels Economistes. Constitueix l’aspecte festiu de la Jor·
nada, de retrobament entre els companys de professió, alhora que 
s’aprofita per fer reconeixement i distinció de la professió des de 
diferents vessants. Un dels rellevants és la distinció tant de Col·
legiat de Mèrit com de Col·legiat d’Honor. Un altre és el Premi Joan 

E

Crònica de la 22a Jornada 
dels Economistes
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preses i a la societat. Hem tornat a batre un rècord amb 1.374 
inscrits: 716 col·legiats, altres 391 persones de la societat i 267 
estudiants d’Economia i Empresa. Cal destacar, doncs, a més dels 
col·legiats, la nombrosa assistència d’estudiants com també de 
centenars d’altres professionals d’àmbits ben diversos. Tot i batre 
el rècord d’inscrits, l’assistència a la Jornada va ser similar a la de 
l’edició anterior. Cal fer notar que el divendres 27 d’octubre tant al 
Parlament de Catalunya com al Senat va haver·hi sessions espe·
cials amb decisions singulars.

Tot i així, enguany ha augmentat força l’assistència d’estudiants a 
causa del centenar d’estudiants de totes les universitats catalanes 
i estudiants de la majoria d’escoles de negoci que han vingut per 
primera vegada. I també per l’important nombre d’estudiants de la 
UdG que acudeixen any rere any amb mitjà de transport col·lectiu 
proporcionat per la mateixa universitat.

La Jornada ha estat, una edició més, altament valorada per part 
dels assistents, sobretot pel que fa a organització, programa de la 
Jornada i també per facilitar el contacte amb altres col·legiats i 
assistents. La valoració mitjana ha estat millor que mai i, particular·
ment, l’organització. Un dels aspectes que reflecteixen les enques·
tes és l’encert d’haver allargat les sessions de treball dels 75 minuts 
d’edicions anteriors als 90 minuts d’enguany, la qual cosa també 
ha fet que es valori molt bé el temps assignat al col·loqui. Totes les 
sessions han estat valorades de notable cap amunt, fins i tot algu·
nes amb excel·lent.

Jornada anual a les seus territorials de Girona, Tarragona i 
Lleida. 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: Tecnologia i ocupació: impactes de la digitalització i la 
robòtica en els models de treball. A Tarragona: L’economia en l’era 
de la robotització i la intel·ligència artificial. I a Lleida: La inexcusable 
transformació digital i tecnològica de les empreses.

Conferència inaugural. Luca de Meo, president de SEAT, l’em·
presa que va posar sobre rodes la societat espanyola. Luca de 
Meo, tot fent honor a la seva condició de persona de l’automòbil, 
va posar la vista en el retrovisor per veure com hem evolucionat 
tecnològicament els darrers anys. Va reclamar que calia posar en 
marxa un mercat únic digital a la Unió Europea que permeti reforçar 
la competitivitat digital en l’àmbit europeu i que totes les indústries 
europees, no importa ni el sector, ni la localització, ni la mida, pu·
guin beneficiar·se plenament de les innovacions digitals.  

Sessions professionals i estratègiques. A continuació, des·
prés d’una bona estona per prendre cafè i conversar els uns amb 
els altres, van transcórrer les 14 sessions de treball, en dues tandes 
de set sessions simultànies. 

Al nostre lema, al servei dels professionals de l’economia i de l’em·
presa, 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 com la revolució digital alterarà la nostra 
manera de viure, de treballar i de relacionar·nos. Tanmateix, les 
sessions de caire més professional enguany també van posar el 
focus en com un nou món digital tindrà repercussions en la fiscali·
tat, la comptabilitat, les finances, l’auditoria i, en definitiva, en les 
professions.

Ressò de la Jornada. El conjunt d’actes que componen la Jor·
nada anual, a més de tenir una gran capacitat de convocatòria i de 
valoració positiva per part dels assistents, té una estimable reper·
cussió en els mitjans de comunicació. 

Tant a la Jornada a Barcelona com a les altres seus territorials 
l’etiqueta #JornadaCEC2017 va suposar un considerable nombre 
d’impressions i va marcar tendència. Enguany també s’han pogut 
seguir íntegrament per streaming totes les sessions de les quatre 
seus territorials, i les gravacions estan disponibles a la pàgina web 
de la Jornada dels Economistes.

Tot plegat figura a continuació en aquest número especial digital 
sobre el desenvolupament i continguts de la 22a Jornada anual del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. n

ANTON GASOL
Director de la 
Jornada dels 
Economistes

Hem tornat a batre 
un rècord amb 1.374 
inscrits: 716 col·legiats, 
altres 391 persones de la 
societat i 267 estudiants 
d’Economia i Empresa
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Nomenaments Col·legiats  / Premis Millors Treballs de Grau TFG

L’esforç dels futurs professionals de l’economia per superar  
la seva trajectòria formativa amb un treball de final de grau  
ha portat el Col·legi d’Economistes a crear aquest nou guardó

Millor Treball de Final de Grau 
Política monetària, mercat de ca-
pitals i globalització. Estudi de la 

influència de la Reserva Federal en el mercat 
de renda variable espanyol, d’Izabella Bota, 
graduada per la Facultat de Dret, Economia 
i Turisme de la Universitat de Lleida.

L’objectiu d’aquest treball és veure els efec·
tes i la possible influència de la política mo·
netària dels Estats Units en el mercat inter·
nacional de capitals, fent especial referència 
al mercat de renda variable espanyol durant 
el període precrisi, durant la crisi i en l’actu·
alitat. El treball s’estructura en quatre parts. 
En la primera part s’explica el funcionament 
de la política monetària, fent una breu refe·

Millor Treball 
de Final de Grau

TREBALLS GUARDONATS PEL PREMI JORNADA  
DELS ECONOMISTES AL

PRIMERA EDICIÓ CURS 2016-2017

La Comissió Gestora del Col·legi d’Economistes de Catalunya, ampliada amb els presidents i 
vicepresidents de les Comissions i Grups de Treball, va acordar aquests nomenaments

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

JOSEP OLIVER,  
NOU COL·LEGIAT DE MÈRIT

E l nomenament del col·legiat Josep 
Oliver va ser adoptat per unanimi·
tat dels assistents a la reunió de la 

Comissió Gestora en reconeixement de la 
seva extensa trajectòria professional i en 
particular per les seves aportacions en el 
camp de l’economia, en especial els seus 
estudis sobre l’economia catalana i sobre 

el mercat de treball i la immigració; pel seu 
mestratge en l’ensenyament de l’econo·
mia i en la formació de nous economistes, 
i finalment per la seva col·laboració desin·
teressada amb el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, col·laborant amb allò que se 
li ha demanant des de l’inici de la seva col·
legiació a finals de l’any 1979. n

rència als seus instruments, com es trans·
met a l’economia real, les actuacions que 
han fet la FED i el BCE per fer front a la crisi 
financera del 2007 i, finalment, s’exposen 
algunes diferències entre les polítiques dels 
dos bancs centrals. En el segon apartat 
s’explica la globalització de la política mone·
tària i la seva transmissió internacional. En el 
tercer apartat s’analitza la globalització dels 
mercats financers per poder entendre així la 
connexió que hi ha entre els dos conceptes. 
En l’últim apartat es treballa la part pràctica, 
que tracta de demostrar la influència de la 
política monetària mitjançat el tipus d’interès 
oficial en el mercat de renda variable espa·
nyol. En aquesta última part, també es pre·
senten alguns indicadors macroeconòmics 

avançats per la seva importància en les de·
cisions de política monetària i pel seguiment 
per part dels inversors. 

Treball finalista A study of the determi-
nants of household saving in the Euro-
pean countries, de Marc Horta Lladó, 

graduat per la Facultat de Ciències econòmi·
ques i Empresarials de la Universitat de Girona.

Aquest treball analitza els determinants em·
pírics de les taxes d’estalvi de les famílies 
amb dades de 21 països europeus per al 
període 2000·2014 amb la finalitat de revi·
sar i ampliar el conjunt habitual de variables 
explicatives que s’utilitzen per explicar el 
comportament d’estalvi, estudiar els efec·
tes que la crisi tenia en les taxes d’estalvi de 
les famílies i contrastar·ho amb un altre de·
terminant possible dels patrons d’estalvi de 
les famílies: el clima. 

Per tal d’estudiar els efectes meteorològics 
en l’estalvi, es van triar les següents varia·
bles: sunny days, rainy days i ice days. El 
treball es pregunta si a països amb millors 
llars les famílies serien més propenses a 
gastar diners o si la pluja o el fred podrien 
reduir els incentius de les persones per sortir 
i gastar ingressos disponibles. Les hipòtesis 
i les implicacions de cadascun dels determi·
nants de l’estalvi de les llars es contrasten 
realitzant un model de dades de panell. L’es·
tudi inclou variables prèviament assenyala·

A l’Informatiu de l’Economista núm. 162 podreu 
consultar la versemblança i entrevista.
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Treballs de final de grau amb menció específica
l ¿La brecha salarial se acentúa con las po-
líticas de conciliación actuales?, d’Iris Cal-
derón Maldonado, graduada per la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials de 
la Universitat de Girona.
l L’auditoria en els ens públics locals: hau-
ria de ser obligatòria en alguns ajunta-
ments?, de Juan Carlos Carvallo Vigara, 
graduat per la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de la Universitat de 
Girona.
l Aproximació a l’esforç fiscal que suporten 
els residents de les comunitats d’Andalusia, 
Catalunya, Extremadura, Galícia i Madrid, 
de Javier Fajardo Fajardo, graduat per la Fa-

mers passos d’una hipotètica creació així 
com demostrar que Catalunya, com a Estat 
independent, no quedaria en desavantatge 
en aquest àmbit, tot el contrari, les previsi·
ons que he vist són d’una millora i un poten·

cultat de Ciències Econòmiques i Empresa-
rials de la Universitat de Girona.
l La banca islámica, ¿una nueva alternati-
va?, de Sonia El Kharbachi, graduada per la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de la Universitat de Girona.
l The last wave of asylum seekers. An Eco-
nomic Perspective, d’Ángela Linares Voces 
i Daniel M. Bautista, graduats  per la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials de 
la Universitat Pompeu Fabra.
l La agroindustria en Cataluña como eje 
vertebrador económico y social del sector 
agropecuario, de Cristina López Villar, gra-
duada per la Universitat Abat Oliba.

cial extraordinari. Et convido que visitis els 
annexos al treball per poder veure els nú·
meros en plenitud, ja que en el seu contin·
gut he comprimit la informació i he donat 
dades en forma d’imatge estàtica”. n

Col·legiats de 
Mèrit  
(1987-2014)
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 Mas 
Teresa Garcia·Milà Lloveras

Col·legiats 
d’Honor  
(1979-2014)
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 Olivan 
Salvador Anton Clavé

des a tenir un paper important en la definició 
dels patrons d’estalvi, una variable que exa·
mina els efectes de la crisi econòmica i les 
variables climàtiques.

Treball finalista Borsa catalana, reali-
tat o ficció?, de Ruben Molina Andreu 
graduat per la Facultat de Ciències 

econòmiques i Empresarials de la Universitat 
Pompeu Fabra.

L’autor comentava que el seu treball “neix 
amb la idea de poder donar respostes con·
cretes al sector financer de cara a una hipo·
tètica Catalunya independent. Buscava 
poder estudiar la realitat borsària en països 
ja independents i amb una dimensió eco·
nòmica similar a la nostra. Veure que po·
dem millorar el que ja tenim i sobretot com 
havia de ser la nostra relació de cara als 
agents econòmics internacionals. Crec 
que he pogut abastar tots els temes cab·
dals que s’haurien d’assegurar en els pri·

MARTA SANZ-SOLÉ, NOVA 
COL·LEGIADA D’HONOR

El nomenament de Marta Sanz·Solé 
com a Col·legiada d’Honor del Col·
legi d’Economistes de Catalunya 

l’any 2017 s’emmarca en la voluntat de reco·
nèixer professionals de professions vincula·
des amb la de l’economista o amb incidència 
per a l’economia, però de disciplines diferents 
que han ajudat a impulsar àrees de coneixe·

ment i de l’exercici professional dels econo·
mistes. El nomenament té en compte la tra·
jectòria professional i les aportacions 
científiques a l’anàlisi estocàstica, que és la 
branca de la teoria de la probabilitat que mo·
delitza fenòmens aleatoris que evolucionen 
en el temps i equacions en derivades parcials 
estocàstiques, que tenen un paper predomi·
nant en la teoria matemàtica de les finances i 
en l’anàlisi del comportament de la borsa. n

Recollida dels guardons dels treballs de menció específica per 
part dels estudiants de la UdG durant el Sopar dels Economistes 
en la seu territorial de Girona.

Recollida dels guardons de treballs finalistes i mencions 
específiques durant el Sopar dels Economistes de Barcelona.

A l’Informatiu de l’Economista núm. 162 podreu 
consultar la versemblança i entrevista.
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Alba Ruiz Carregal, gra·
duada en International 
Business Economics per 
la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresa·
rials de la Universitat 

Pompeu Fabra amb una nota mitjana de 
9,24. Destaca que va participar en un inter·
canvi d’estudis de sis mesos a la Warwick 
Business School a Conventry (Regne Unit), 
que va participar en el programa d’intercanvi 
Projecte Comenius a Skopelos (Grècia) i la 
seva participació en accions de voluntariat.

Sofía Betania Sierra 
Vásquez, graduada en 
Economia per la Facultat 
d’Economia i Empresa 
de la Universitat de Bar·
celona amb una nota mit·

jana de 9,24. Els darrers dos anys d’estudi 
va formar part del grup EUS i va fer un se·
mestre de pràctiques dins del gabinet tèc·
nic de la Fundació Coneixement i Desenvo·
lupament.

Anna Soler Torras, gra·
duada en Direcció d’Em·
preses per ESADE amb 
una nota mitjana de 8,87. 
A més, destaca per la re·
alització d’unes pràcti·

ques de sis mesos a The Boston Consulting 
Group, va participar en un programa d’inter·
canvi a la Universitat Nacional de Singapur i 
va rebre el Premi a l’Excel·lència 2013/14 
d’ESADE i la beca al talent en els cursos 
2014/15 i 2015/2016.

Mireia Sopena Canosa, 
graduada en Administra·
ció i Direcció d’Empreses 
per la Facultat de Dret, 
Economia i Turisme de la 
Universitat de Lleida amb 

una nota mitjana de 8,74. Destaca per haver 
estat becària d’Introducció a la Investigació 
per la Universitat de Lleida i haver presentat 
el treball de final de grau La integració verti-
cal com a eina per a la millora de la rendibili-
tat econòmica en el sector agroalimentari 
espanyol al VII Congrés Català de Compta·
bilitat i Direcció organitzat per l’ACCID. n

Premis Reconeixement CV

cicle formatiu de grau superior, va combinar 
els estudis amb la feina i com a treball de final 
de grau va fer un estudi excel·lent que porta 
per títol Anàlisi del sector lleter boví europeu 
i espanyol.

Cristina López Villar, 
graduada en Direcció 
d’Empreses per la Univer·
sitat Abat Oliba CEU amb 
una nota mitjana de 8,67. 
Destaca per simultaniejar 

els estudis amb el Grau en Economia i Ges·
tió (International Business) i per l’estada in·
ternacional a la Hochschule Augsburg Uni·
versity of Applied Sciences a Alemanya.

Pol Montemayor Cejas, 
graduat en Comptabilitat i 
Finances per la Facultat 
d’Economia i Empresa de 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona amb una 

nota mitjana de 9,52. De les 37 assignatures 
cursades va obtenir 24 matrícules d’honor i 9 
excel·lents i va fer una estada de vuit mesos 
de pràctiques al Nestlé Globe Center Europe 
GmbH a Frankfurt, Alemanya.

Aida Oca Temprado, 
graduada en Administra·
ció i Direcció d’Empreses 
per la Facultat d’Empresa 
i Comunicació de la Uni·
versitat de Vic amb una 

nota mitjana de 8,27. De la seva estada a la 
universitat destaca haver simultaniejat el 
Grau de Publicitat i Relacions Públiques i 
l’estada Erasmus a Alemanya a la Fach·
hochschule Bielefeld.

Marc Roig Alfonso, gra·
duat en Administració i 
Direcció d’Empreses per 
l’Institut Químic de Sarrià 
de la Universitat Ramon 
Llull. En el seu expedient 

consten 11 matrícules d’honor en assigna·
tures d’Economia, Comptabilitat i Finances. 
Va ser escollit com a membre de la Interna·
tional Honor Society Beta Gamma Sigma, 
integrat pels millors estudiants de les busi-
ness schools acreditades per l’AACSB.

Premiar els currículums  
dels estudiants d’Economia  
i Empresa més brillants és 
una aposta de la Jornada  
dels Economistes

En el marc de la Jornada dels 
Economistes, el Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya vol re·
conèixer també el millor estudi·

ant de cadascuna de les facultats 
d’Economia i Empresa de les Universitats 
de Catalunya.

Ana Bistué Muñoz, gra·
duada en Administració i 
Direcció d’Empreses per 
la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials de 
la Universitat Internacional 

de Catalunya amb una nota mitjana de 8,67. 
Destaca la seva participació en el Fòrum UNIV, 
congrés universitari organitzat per l’Istituto per 
la Cooperazione Universitaria (ICU) que es va 
celebrar a Roma, i les pràctiques en el Depar·
tament de Comptabilitat de Moventia.

Helena Bosch Roura, 
graduada en Administra·
ció i Direcció d’Empreses 
per la Universitat Oberta 
de Catalunya amb una 
nota mitjana de 9,31. 

Destaca per l’esforç que li ha suposat finalit·
zar els estudis de grau compaginant altres 
responsabilitats professionals i familiars.

Ricard Felip Ciurana, 
graduat en Economia per 
la Facultat d’Economia i 
Empresa de la Universitat 
Rovira i Virgili amb una 
nota mitjana de 9,36. 

Destaquen les pràctiques curriculars a 
BASF Española, SA.

Irene López Tubau, gra·
duada en Comptabilitat i 
Finances de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Uni·
versitat de Girona amb 

una nota mitjana de 9,26. Procedeix d’un 

Els millors universitaris
D’ECONOMIA I EMPRESA DEL 2017 A CATALUNYA
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L’ètica professional i la 
formació contínua són 

els valors que ens han fet 
lliures durant tota  

la nostra trajectòria

Premis Reconeixement Millor Despatx Professional

Mayo Consultors és un despatx d’economistes, advocats i auditors situat a Tortosa amb 
una trajectòria de més de 32 anys. Els seus actuals socis són l’economista, auditor i soci 
fundador Emili Mayo Marmaneu, l’economista i sòcia fundadora M.ª José Gas Riera i la sòcia, 
economista i auditora Maite Martí Tomàs. Entrevistem el soci fundador Emili Mayo

Com valora el reconeixement 
amb què el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya ha dis-
tingit el seu despatx? 

Tots els que formem l’equip humà de Mayo 
Consultors ens sentim molt orgullosos i hon·
rats per aquest premi i ens ha fet molta il·
lusió, especialment perquè és atorgat per 
una institució de prestigi que representa els 
nostres companys de professió de tot Cata·
lunya, i és un gran estímul perquè el nostre 
despatx continuï formant·se i superant·se 
sempre per prestar uns serveis professionals 
d’alta qualitat a les empreses, entitats i par·
ticulars del nostre territori.

Quin diria que és el secret de l’èxit de 
Mayo Consultors Associats? 
Crec que la clau del nostre èxit és treballar en 
equip i està fonamentada en dos valors que 
ens han fet lliures durant tota la nostra trajec·
tòria: l’ètica professional i la formació contí·
nua del nostre equip humà.

El seu despatx fa molts anys que es de-
dica a la consultoria i assessoria d’em-
preses i particulars a les Terres de 

cap a exigir una seguretat jurídica més alta, 
ajuda en la presa de decisions i una flexibilitat 
més gran en el compliment de les obligaci·
ons tributàries.

Com veu l’evolució dels despatxos 
professionals? 
En la meva opinió, els despatxos professio·
nals hauran d’adaptar·se a oferir serveis més 
especialitzats de consultoria i direcció estra·
tègica, ja que l’Administració posa a l’abast 
dels empresaris cada cop més eines i infor·
mació perquè puguin realitzar per ells matei·
xos les tasques de gestió i purament mecà·
niques de complir amb determinades 
obligacions tributàries mitjançant l’ús de les 
noves tecnologies informàtiques i digitals.

Com valora la marxa del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya? 
Valoro com a molt positiva i necessària la 
tasca que duu a terme el Col·legi d’Econo·
mistes de Catalunya, principalment respec·
te d’oferir als seus col·legiats informació 
puntual sobre novetats i canvis legislatius, 
doctrina administrativa, etcètera, així com 
respecte de facilitar una formació contínua 
amb ponents i professors altament qualifi·
cats, sobre un gran ventall de matèries i 
sobre els aspectes més controvertits de la 
normativa. Cal remarcar la tasca descen·
tralitzadora de la formació que s’ha dut a 
terme últimament, apropant aquesta for·
mació al nostre territori del Camp de Tarra·
gona i les Terres de l’Ebre. Agraïm molt la 
tasca feta en aquest sentit per la Delegació 
del Col·legi d’Economistes de Tarragona. n

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

PREMI AL DESPATX PROFESSIONAL DE L’ANY 2017

La clau del nostre èxit 
és treballar en equip

MAYO CONSULTORS ASSOCIATS

l’Ebre. Quines són les seves principals 
demandes i com han anat evolucionant 
en el temps? 
Les empreses, entitats i particulars sempre 
han vingut demandant menys pressió fiscal i 
menys càrregues socials, i amb el temps 
aquestes demandes han anat evolucionant 
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Entrevista

Aprecio la neutralitat  
i el sentit d’equilibri del 
Col·legi en l’anàlisi de la 
societat i l’economia, fet 

que li dóna solvència

mia, fet que li dóna solvència i solidesa. En 
aquest sentit properament tindrà lloc el 3r 
Congrés d’Economia i Empresa en el qual 
posarem sobre la taula un total de 13 eixos 
de debat amb aquest objectiu d’anàlisi ob-
jectiva tan necessari. Es tracta d’una iniciati-
va fantàstica en la qual col·laboraré, concre-
tament en l’eix número 10, que té a veure 
amb les infraestructures i en el qual reflexio-
narem sobre com es decideixen, financen i 
governen les infraestructures. Un debat im-
portant en un país en el qual tenim aeroports 
sense avions, trens d’alta velocitat sense 
passatgers o autopistes sense cotxes. És 

Subdirector general de l’Autoritat Portuària de Barcelona i responsable de les seves 
àrees estratègica i comercial, Santiago Garcia-Milà també és president de l’Associació 
Internacional de Ports (IAPH) i expresident de l’Organització Europea de Ports  
(ESPO) i actualment membre del seu comitè executiu

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

Fa especial il·lusió que siguin els teus com-
panys de professió els que et reconeguin 
amb un guardó com aquest. La il·lusió és 
doble perquè el premi és a l’economista 
d’empresa i per tant també reconeix l’em-
presa a la qual pertanyo, el Port de Barce-
lona, i a tots els meus companys. 

Quin creu que ha de ser el paper del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
en la societat actual?
El Col·legi d’Economistes té dues vessants: 
la interna i l’externa. Tant pel que fa a l’activi-
tat interna de formació com per a l’externa 
d’integració a la societat estem fent molt 
bona feina. És important no oblidar que el 
Col·legi pot ajudar la societat a entendre mi-
llor el món actual i a veure com és i serà l’eco-
nomia del futur. Personalment també apre-
cio la neutralitat i el sentit d’equilibri del 
Col·legi en l’anàlisi de la societat i l’econo-

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

PREMI AL MILLOR ECONOMISTA D’EMPRESA

Santiago Garcia-Milà

clau que cada dia els economistes partici-
pem més en l’àmbit de les infraestructures 
tenint clar que aquestes han de respondre a 
les demandes de la societat i no al revés. 

Barcelona se situa en un lloc estratègic 
en el comerç mundial gràcies a la seva 
activitat portuària?
L’activitat portuària està adreçada a apor-
tar valor i contribuir a la competitivitat de 
l’economia que l’envolta per ajudar que les 
empreses exportin més. Si fem més efici-
ents els costos logístics i de transport de 
les empreses contribuïm al fet que aques-
tes rebaixin costos i siguin més competiti-
ves en un món global. El Port de Barcelo-
na, al igual que la resta de ports, ha d’estar 
molt atent a les necessitats del teixit indus-
trial i productiu del seu entorn perquè 
aquest sigui competitiu a escala mundial, 
ja que el factor transport és un cost molt 
important alhora que estratègic. Tot plegat 
emmarcat en la sostenibilitat econòmica, 
social i mediambiental: els tres pilars que 
guien la nostra feina.

“El Mediterrani juga 
un paper clau en el flux 
de comerç mundial”
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El Port de Barcelona 
ha d’estar molt atent a 
les necessitats del teixit 
industrial i productiu 

del seu entorn

quins són els fluxos que l’economia neces-
sita proporcionant una logística eficient. 
Cal remarcar que per entorn ens referim a 
Catalunya però també a la resta de la pe-
nínsula Ibèrica, a França, a Itàlia o al nord 
d’Àfrica. A banda de la connectivitat maríti-
ma, la connectivitat terrestre i ferroviària és 
imprescindible per connectar eficientment 
aquestes àrees de producció i consum.

Des del primer pla estratègic de finals dels 
anys 90, el Port de Barcelona treballa sota 
tres pilars: ampliar la capacitat del port se-
gons les necessitats de l’economia, dotar-
lo de connectivitat i orientar-lo al client i al 
mercat. 

El corredor mediterrani resulta indis-
pensable en aquest objectiu?
El Parlament Europeu va aprovar la Xarxa 
Europea de Transport (Transeuropean Ne-
twork of Transport, TEN) el 2013, on definia 
nou corredors ferroviaris fonamentals per a 
Europa, un dels quals el mediterrani, del 
qual el Port de Barcelona forma part. El fet 
que es contempli el corredor mediterrani 
com a imprescindible no és perquè sí. Els 
fluxos mundials de comerç s’han desplaçat 
cap al sud i l’est. El sud-est asiàtic s’ha con-
vertit en el principal exportador i importador 
mundial. El comerç transatlàntic es manté 
en les mateixes xifres des de fa decennis, 
però la ruta Europa-Àsia a través del Medi-
terrani i Àsia-Amèrica a través del Pacífic 
han mantingut uns forts creixements. No-
saltres hem d’aprofitar que tot el comerç de 
la ruta Europa-Àsia entra pel canal de Suez 
i passa pel Mediterrani. Els ports del Medi-
terrani tenim una gran oportunitat perquè 
els nostres centres productius queden més 
ben ubicats que abans respecte als eixos 
de comerç. I per això és important també 
disposar de la connectivitat ferroviària que 
ens aportaria el corredor mediterrani. Una 
connectivitat amb Europa però també amb 
l’interior d’Espanya. n

Com es poden captar nous volums de 
mercaderies per al Port de Barcelona?
Captar nous volums és important per aju-
dar a generar economies d’escala que con-
tribueixen a reduir els costos i fer més efici-
ent la cadena d’aprovisionament dels 
nostres clients. La captació de nous volums 
de mercaderies s’assoleix treballant con-
juntament amb els teixits industrials i de 
consum de l’entorn per tal de detectar 

Segons Santiago 
Garcia-Milà,  
és clau que cada  
dia els economistes 
participin més  
en l’àmbit de les 
infraestructures.
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Premis Joan Sardà

El llibre, que ha estat coordinat 
pels professors Jaume García, 
de la Universitat Pompeu Fa-
bra, José Manuel González-

Páramo, de la IESE Business School, i 
Anna Matas, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, recull contribucions que tracten 
temes que el professor Raymond ha de-
senvolupat al llarg de la seva carrera acadè-
mica, la qual va començar com a professor 
ajudant a la Universitat de Barcelona l’any 
1973 i ha culminat com a catedràtic a la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

El professor Raymond ha escrit més de 
dos-cents treballs científics (inclosos nou 
llibres) en els que ha contribuït a l’anàlisi tant 
del sector públic com d’altres sectors eco-
nòmics, a la macroeconomia, a l’estudi de 
l’estadística oficial i a l’anàlisi de diferents 
qüestions economètriques, com ara la 
identificació i estimació de models amb di-
verses equacions, les implicacions dels 
errors no estacionaris, els contrastos de 
causalitat o els models d’elecció discreta. 
En la seva àmplia producció científica el 
professor Raymond ha posat l’èmfasi en 
l’ús de mètodes economètrics rigorosos 
per a l’anàlisi de l’economia espanyola i és 
precisament en aquest àmbit on ha esde-
vingut una referència imprescindible per a 
tot aquell investigador que vulgui desenvo-
lupar estudis empírics seriosos sobre l’eco-
nomia espanyola.

Els articles d’aquest llibre tracten sobre di-
verses aplicacions economètriques i es di-
videixen en dos blocs: política fiscal i anàli-

Els articles que 
conformen aquest llibre 
suposen contribucions 
rellevants, modernes  

i rigoroses

PREMI JOAN SARDA DEXEUS 2017

sis macroeconòmiques, per una banda, i 
anàlisis microeconòmiques i un capítol so-
bre la qualitat de les estadístiques oficials, 
per una altra. La llista d’autors que col-
laboren en el llibre és realment impressio-
nant, ja que està formada per economistes 
provinents del mon universitari d’indiscuti-
ble prestigi, la qual cosa demostra també 
l’enorme predicament del professor Ray-
mond dins de la professió acadèmica.

Sense ànim de ser exhaustiu, destacaria 
dins d’aquest llibre un article de Rafael Do-
mènech i José Manuel González-Páramo 
sobre els efectes de la recent crisi econò-
mica sobre l’estabilitat pressupostària, un 
altre de Manuel Lagares sobre els mínims 
personals i familiars a l’IRPF, un d’Ezequiel 
Uriel sobre distribució territorial de l’IVA i 
balances fiscals, un de Javier Andrés i Javi-
er Ferri sobre la relació entre el preu de l’ha-
bitatge i l’ocupació a Espanya, un de Josep 
Oliver sobre el lent procés de despalanque-
jament de l’economia espanyola, un de 
Ferran Sancho sobre l’ús de models multi-
sectorials per a l’anàlisi de l’economia es-
panyola, un de Manuel Arellano sobre una 

Aquest llibre recull 17 articles escrits per investigadors en l’àrea de l’economia aplicada 
per homenatjar el professor Josep Lluís Raymond Bara amb motiu de la seva jubilació i el 
seu nomenament com a catedràtic emèrit a la Universitat Autònoma de Barcelona 

JORDI CABALLÉ, economista i catedràtic 
Universitat Autònoma de Barcelona  
i Barcelona GSE

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 7

‘Análisis empíricos 
sobre la economía española’

tècnica molt moderna (la regressió de 
quantils) per a l’estudi de la desigualtat, un 
de Sergi Jiménez, José M.ª Labeaga i Maite 
Martínez sobre salut i edat de jubilació a 
Europa, un de Jaume García sobre la rela-
ció entre despesa i ingressos en les famílies 
espanyoles, un d’Anna Matas, José Luis 
Roig i Adriana Ruiz sobre l’impacte territo-
rial de l’AVE i un d’Àlex Costa sobre la qua-
litat de la producció estadística oficial.

Valorats en el seu conjunt, els articles que 
conformen aquest llibre suposen contribu-
cions rellevants, modernes i rigoroses que, 
sens dubte, seran molt útils per als investi-
gadors en economia aplicada que vulguin 
conèixer l’estat actual de la recerca d’alt 
nivell sobre l’economia espanyola. n

Portada del llibre dels professors 
Jaume García, José Manuel 
González-Páramo i Anna Matas.
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PREMI A LA MILLOR TRAJECTÒRIA 
PERSONAL EN LA DIFUSIÓ DE L’ECONOMIA

El premiat ha traçat la seva trajectòria professional amb el 
seu pas per mitjans de comunicació i gabinets de premsa 
institucionals, però sempre relacionat amb l’economia

El periodista Àlex Font ha rebut el 
Reconeixement a la Millor Tra-
jectòria Personal en la Difusió 
de l’Economia 2017 en reconei-

xement a la seva trajectòria professional 
vinculada a la informació econòmica.

Llicenciat en Humanitats i Periodisme per la 
Universitat Pompeu Fabra i en Empresari-
als per la Universitat Oberta de Catalunya, 
Font va iniciar la seva carrera periodística al 

Àlex Font és llicenciat 
per la Universitat 

Pompeu Fabra  
i per la Universitat 

Oberta de Catalunya

diari Expansión. Entre el 2006 i el 2009 va 
treballar de redactor i presentador a la seu 
de Londres de la multinacional de mitjans 
de comunicació Bloomberg. Posterior-
ment, del maig del 2009 a l’octubre del 
2010 va formar part del Departament de 
Premsa de l’escola de negocis ESADE.

Finalment l’octubre del 2010 va iniciar la 
seva etapa al diari Ara, on actualment és 
cap de la secció d’Economia. n

‘Análisis empíricos 
sobre la economía española’

Un periodista vinculat 
a la informació econòmica

Àlex Font  

Àlex  Font, segon 
per la dreta, en  
el  moment de 

recollir el premi.
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Crònica del Sopar

L’Hotel Majestic de Barcelona va 
acollir com cada any el Sopar dels 
Economistes 2017 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, va ser 
l’encarregat de donar la benvinguda als més 
de 200 assistents al sopar elaborat per Nan-
du Jubany. Els assistents van poder gaudir 
de les veus de la soprano Eulàlia Fontova i el 
baríton Joan Garcia-Gomà acompanyats al 
piano per Miquel Garcia-Gomà al final del 

sopar. A continuació es va n entregar els di-
versos reconeixements de la nit per part del 
degà del CEC Joan B. Casas i d’altres auto-
ritats en un acte conduït per la periodista  
Esther Sardans. 

Premis Joan Sardà Dexeus 2017
En primer lloc es van lliurar els Premis Joan 
Sardà Dexeus 2017 atorgats per la Revista 
Econòmica de Catalunya i entregats pel degà 
del CEC Joan B. Casas i els doctors Martí 
Parellada, director de la Revista Econòmica 
de Catalunya, i Teresa Garcia-Milà, mem-
bre del consell d’administració del Banc Sa-
badell. El premi en la modalitat Millor Llibre 

            el Sopar 
dels Economistes 
EL COL·LEGI 

CELEBRA

Més de 200 professionals de l’economia  
i l’empresa van assistir al Sopar dels Economistes 
que el Col·legi d’Economistes celebra anualment 

Sobre aquestes línies, la soprano Eulàlia 
Fontova i el baríton Joan Garcia-Gomà.

CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat
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d’Economia va ser per a Análisis empíricos 
sobre la economía española. Ensayos en ho-
menaje a Josep Raymond Bara, dirigit per 
Jaume García, José Manuel González-
Páramo i Anna Matas. El llibre premiat és 
una obra col·lectiva que afronta l’estudi de 
diferents aspectes del funcionament de 
l’economia espanyola a nivell macro i micro-
econòmic basat en l’ús de tècniques econo-
mètriques. En recollir el premi, Jaume García 
va destacar que “Raymond Bara és un refe-
rent per a l’econometria”.

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 
cap d’Economia del diari Ara, Àlex Font, el 
qual va voler compartir el premi amb tota la 
secció d’Economia del diari. Font va explicar 
que té dues obsessions: “Que l’economia 
s’entengui per part de la gent corrent i expli-
car-la amb el mínim d’apriorismes possibles”. 
Finalment va queixar-se de “la precarietat dels 

Josep Oliver va opinar que 
els economistes han de fer  

el màxim esforç per fer  
una prospectiva al màxim 
d’objectiva possible sobre  

els escenaris que es dibuixen 
per al futur de Catalunya

Jaume García, un dels directors 
de l’obra premiada com a Millor 
Llibre d’Economia.

Àlex Font, cap d’Economia del diari 
Ara, Premi a la Millor Trajectòria 

Personal en la Difusió de l’Economia.

Els guardonats amb  
el nou Premi al Millor Treball 
de Final de Grau.

Foto de grup dels  
premiats pels Millors 

Currículums Universitaris.

treballadors dels mitjans de comunicació que 
posa en perill la qualitat de la informació i en 
conseqüència la capacitat dels ciutadans per 
ser exigents amb el poder”.

Millor Treball de Final de Grau
Enguany es va estrenar el premi que reconeix 
el Millor Treball de Final de Grau, el qual va fer 
entrega el president del Consell General 

mic Perspective, presentat per Ángela Li-
nares Voces, de la Universitat Pompeu Fa-
bra, La agroindustria en Cataluña como eje 
vertebrador económico y social del sector 
agropecuario, presentat per Cristina López 
Villar, de la Universitat Abat Oliba, Borsa ca-
talana, realitat o ficció, presentat per Ruben 
Molina Andreu, de la Universitat Pompeu 
Fabra, i A study of the determinants of hou-
sehold saving in the European countries, 
presentat per Marc Horta Lladó, de la Uni-
versitat de Girona. El guanyador del Premi al 
Millor Treball de Final de Grau va ser per a 
Política monetària, mercat de capitals i glo-
balització. Estudi de la influència de la Reser-
va Federal en el mercat de renda variable 
espanyol, presentat per Izabella Bota, de la 
Universitat de Lleida.

Millors Currículums Universitaris
Seguidament, Pich i Casas van fer entrega 
dels diplomes als millors expedients univer-
sitaris, que enguany van ser per a Ana Bistué 

d’Economistes, Valentí Pich, juntament 
amb el degà del CEC. Un cop analitzats els 
nou treballs presentats i de comprovar que 
tots els treballs de final de grau (TFG) presen-
tats assolien un excel·lent nivell, els membres 
del jurat van decidir atorgar una menció es-
pecífica a tots els presentats. A la jornada de 
Barcelona van recollir la menció els treballs 
The last wave of asylum seekers. An Econo-
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Muñoz, de la Universitat Internacional de 
Catalunya; Helena Bosch Roura, de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya; Cristina López 
Villar, de la Universitat Abat Oliba; Pol Mon-
temayor Cejas, de la Universitat Autònoma 
de Barcelona; Aida Oca Temprado, de la 
Universitat de Vic; Marc Roig Alfonso, de 
l’Institut Químic de Sarrià-Universitat Ramon 
Llull; Alba Ruiz Carregal, de la Universitat 
Pompeu Fabra; Sofía Betania Sierra Vás-
quez, de la Universitat de Barcelona, i Anna 
Soler Torras, de l’Escola Superior d’Admi-
nistració d’Empreses-ESADE. D’altra ban-
da, Ricard Felip Ciurana de la Universitat 
Rovira Virgili, Irene López Tubau de la Univer-
sitat de Girona i Mireia Sopena Canosa de la 
Universitat de Lleida van rebre el seu reco-
neixement en el marc de les jornades que 
van tenir lloc a les diverses seus del CEC.

Despatx Professional
Després de l’entrega dels diversos diplomes 
a les universitats va ser el torn del lliurament 

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 7
Crònica del Sopar

Joan B. Casas va recordar 
que aquest ha estat  

el seu darrer Sopar dels 
Economistes com a degà  
i va agrair els deu anys  
de feina a tots aquells  

amb qui ha col·laborat

Terres de l’Ebre, ajudant a reforçar la imatge 
corporativa del Col·legi i de la professió 
d’economista a l’esmentat territori.

Els tres socis del despatx, Emili Mayo, Ma-
ria Teresa Martí i Maria José Gas, van 
pujar a l’escenari per recollir el guardó. En els 
agraïments, Emili Mayo va destacar els valors 
que els han acompanyat des dels inicis: “l’èti-
ca professional i la formació continuada de 
les persones”.

Economista d’Empresa
A continuació, Casas i Colom van entregar el 
Premi de Reconeixement a l’Economista 
d’Empresa 2017 a Santiago Garcia-Milà, 
subdirector general de l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, president de l’Associació Interna-
cional de Ports, president de PortIC (Port 
Community System del Port de Barcelona), 
membre del Comitè Executiu de l’Organitza-
ció Europea de Ports de la qual va ser presi-
dent des de l’any 2012 fins al 2016 i conseller 

Mayo Consultors Associats, 
Premi de Reconeixement al 
Despatx Professional de l’Any.

La distinció de Col·legiada d’Honor  
per a Marta Sanz-Solé la va recollir
Carles Casacoberta en el seu nom.

Santiago Garcia-Milà,  
Premi de Reconeixement a 

l’Economista d’Empresa.

Josep Oliver recull  
la seva distinció com a  

Col·legiat de Mèrit.

del Premi de Reconeixement al Despatx Pro-
fessional de l’Any, un guardó atorgat pel 
degà del CEC, Joan B. Casas, i pel regidor 
d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Bar-
celona, Agustí Colom. Enguany el premi va 
ser per a Mayo Consultors Associats, 
amb el qual s’ha volgut reconèixer un des-
patx de les Terres de l’Ebre amb una antigui-
tat de més de 30 anys que ha sabut consoli-
dar-se amb prestigi oferint als clients un 

assessorament altament qualificat, que ha 
demostrat una sensibilitat per la formació 
constant i millora contínua dels seus profes-
sionals i una fidelitat cap a l’organització pro-
fessional dels economistes a Catalunya. El 
jurat també va voler destacar la seva identifi-
cació, participació i col·laboració en la dinà-
mica econòmica i social del territori de les 
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delegat de la Terminal Marítima Interior del Port 
de Barcelona a Saragossa. El Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya reconeix la seva trajec-
tòria professional dins del Port de Barcelona, 
que ha estat clau per a l’assoliment dels èxits 
actuals, així com també la bona valoració 
d’empresa ben gestionada que actualment té 
el Port de Barcelona. El jurat d’aquest premi 
també destaca la seva col·laboració constant 
amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
Garcia-Milà va comentar que “rebre un premi 
de col·legues és especialment important i 
emocionant” i va remarcar que “darrere del 
Port hi ha un projecte sòlid i potent”. Garcia-
Milà també va explicar que “en el sector de la 
gran infraestructura hi hem de posar criteri per 
obtenir un benefici per a la societat que ens 
envolta buscant la sostenibilitat social, ambi-
ental i econòmica”.

Col·legiada d’Honor
Els dos grans premis de la nit es van entregar 
a la part final del sopar per part del degà del 
CEC i del secretari d’Economia de la Genera-
litat de Catalunya, Pere Aragonès. En primer 
lloc es va nomenar Col·legiada d’Honor Mar-
ta Sanz-Solé, catedràtica de la Facultat de 
Matemàtiques de la Universitat de Barcelona 
i coordinadora del Comitè Científic de la Bar-
celona Graduate School of Mathematics 
(BGSMath). Especialista en la teoria de la pro-
babilitat i directora del grup de processos es-
tocàstics, Sanz-Solé ha centrat la seva activi-
tat investigadora en l’anàlisi estocàstica. El 
Col·legi reconeix Sanz-Solé per la seva trajec-
tòria professional i les seves aportacions cien-
tífiques a l’anàlisi estocàstica, l’espai Wiener i 
càlcul de Malliavin, les quals tenen un paper 
predominant en la teoria matemàtica de les 
finances i en l’anàlisi del comportament de la 
borsa. El nomenament de Marta Sanz-Solé 
com a Col·legiada d’Honor 2017 s’emmarca 
en la voluntat de la Comissió Gestora del Col-
legi de reconèixer aquells professionals de 
professions vinculades amb la de l’economis-
ta, com les matemàtiques, que han ajudat a 
impulsar àrees de coneixement i l’exercici pro-
fessional dels economistes.

Marta Sanz-Solé no va poder assistir al sopar 
per motius professionals i el degà de la Facul-
tat de Matemàtiques de la Universitat de Bar-
celona, Carles Casacuberta, va recollir el 
guardó en el seu nom i va agrair el reconeixe-
ment a les matemàtiques i subratllar que 
“l’atzar juga un paper fonamental en els mer-
cats financers”.

Col·legiat de Mèrit
Finalment Casas i Colom van fer entrega de 
la distinció de Col·legiat de Mèrit, que aquest 

2017 va ser per a Josep Oliver, catedràtic 
d’Economia Aplicada de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Les seves investigaci-
ons s’han centrat a estudiar el comporta-
ment de les llars, centrant-se en l’anàlisi del 
consum i de la inversió en el capital humà de 
les famílies; en l’anàlisi de les economies ca-
talanes i espanyola i en especial els desajus-
tos entre oferta i demanda de treball. Els seus 
darrers treballs estan relacionats amb els 
problemes de l’economia espanyola i del seu 
encaix a la zona euro, així com els problemes 
generats sobre la crisi de l’euro i les seves 
possibles solucions.

En rebre el premi, Oliver va admetre que “avui 
em domina la tristor, la inquietud i la desespe-
rança amb un país esquinçat per la meitat”. 

El degà del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya, Joan B. Casas,  

durant la seva intervenció.

També va apuntar que “econòmicament 
aquesta situació ja ha fet mal”. Oliver va afir-
mar que “estem en un camí que no sembla 
que s’hagi de reconduir” i en aquest sentit va 
opinar que “els economistes hem d’intentar 
millorar el futur de les persones i fer el màxim 
esforç per fer una prospectiva al màxim d’ob-
jectiva possible sobre els escenaris que es 
dibuixen per al futur de Catalunya”.

El degà del CEC, Joan B. Casas, va ser l’en-
carregat de cloure el sopar recordant que 
aquest ha estat el seu últim sopar com a degà 
i agraint els deu anys de feina a tots aquells 
amb qui ha col·laborat. n
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CEC va subratllar que “l’impacte que tindrà 
la transformació digital 4.0 en la distribució 
de la renda i del poder és un dels grans rep·
tes que s’apunten” i va opinar que “com a 
societat hem de tenir present que impor·
tants capes de la població no poden quedar 
al marge”. Casas va recordar que segons 
una enquesta interna del Col·legi d’Econo·
mistes de Catalunya, “tres de cada quatre 
col·legiats tenen la convicció que la revolu·
ció digital afectarà el creixement i l’ocupació 
i pràcticament la meitat consideren que es 
destruiran més llocs de treball dels que es 
crearan”. Segons la mateixa enquesta, “el 

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 7
Crònica de la Jornada

L’Hotel Crowne Plaza Barcelona 
Fira Center de Barcelona va aco·
llir el 27 d’octubre la 22a edició 
de la Jornada dels Economistes 

que organitza anualment el Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya i que enguany es va 
centrar a analitzar el paper de la intel·
ligència artificial i la transformació digital 4.0 
a l’economia, a les empreses i a la societat. 

La inauguració de la jornada, amb més de 
1.300 assistents, va anar a càrrec del degà 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
Joan B. Casas, i del president del Consell 
General d’Economistes, Valentí Pich.

Casas va explicar que “el Col·legi intenta 
posar cada any sobre la taula aspectes que 
són fonamentals per al futur de la nostra 
economia i del nostre país”. El degà del CEC 
va afirmar que “estem davant d’uns proces·
sos digitals que ho canviaran tot” i va afegir 
que “hem d’admetre que el coneixement se 
situa a l’epicentre de la creació de valor i que 
una societat sense una aposta pel coneixe·
ment és una societat que segurament està 
condemnada a no participar en el món que 
ve”. Casas també va destacar que “el pro·
cés de selecció natural es veu superat pel 
disseny intel·ligent i això obre enormes pos·
sibilitats però també dubtes ètics, econò·
mics i de  distribució de poder”. A més va 
apuntar que “incorporar·nos al món del que 
parlarem avui no és opcional, ja que si no hi 
som acabarem sent marginals”. El degà del 

49% pensa que les aptituds essencials per 
al futur són la creativitat, la capacitat per re·
soldre problemes complexos, la presa de 
decisions, la gestió de les persones, la intel·
ligència emocional i la flexibilitat cognitiva”. 
El degà del CEC va voler donar un missatge 
optimista de cara al futur, ja que “per prime·
ra vegada estem davant la fi de la utopia 
d’obtenir millor benestar si som capaços de 
gestionar bé la tecnologia i perquè si mirem 
la història de Catalunya sempre hem estat 
capaços d’apuntar·nos amb un èxit més 
que notable a totes les grans revolucions de 
caràcter disruptiu de la història”.

Més de 1.300 professionals de l’economia  
i de l’empresa van assistir a la 22a edició  

de la Jornada dels Economistes a Barcelona 
centrada a analitzar el paper de la  

intel·ligència artificial i la transformació digital 
4.0 a l’economia, a les empreses i a la societat

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

El paper de la 
intel·ligència artificial 
i la transformació 
                                digital 4.0

ELS ECONOMISTES ANALITZEN

Joan B. Casas, Luca de Meo i Valentí Pich.
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El president de SEAT, Luca de Meo, demana que es posi 
en marxa un mercat únic europeu digital que crearia 

250.000 nous llocs de treball abans del 2020 i que la 
Unió Europea fomenti la constitució de ‘hubs’ digitals

D’altra banda, el degà del CEC va voler su·
bratllar que és el primer cop en deu anys 
que la inauguració de la Jornada dels Eco·
nomistes no compta amb cap representa·
ció institucional. En aquest sentit va afirmar 
que és evident que “l’actual inestabilitat i 
incertesa té un impacte sobre l’economia” 
i va explicar que “el CEC s’ha posicionat 
amb una participació activa a favor d’inici·
atives que promouen solucions pactades, 

L’Hotel Crowne Plaza Barcelona va acollir la 22a edició de la Jornada dels Economistes.

mitjana europea del 2%”, mentre que “no·
més el 8% de les indústries espanyoles 
consideren que es troben en un nivell de 
digitalització avançat”. Amb relació als obs·
tacles a la digitalització, De Meo va subrat·
llar “el cost, la resistència al canvi, la falta de 
cultura digital, la falta de plans estratègics 
de digitalització a les empreses, l’escassa 
iniciativa privada i l’escàs suport públic”. 

De Meo també va explicar que “a SEAT es·
tem transformant el nostre model de nego·
ci tenint en compte que el cotxe serà la 
segona plataforma després del mòbil” i 
considerant que “un vehicle digitalitzat pot 
generar fins a deu vegades més ingressos 
que un de connectat”.

D’altra banda, el president de SEAT va  
afirmar que “la digitalització exigeix una 
actuació coordinada de l’administració del 
govern, les organitzacions sectorials i 
l’empresa privada”. Finalment va demanar 
que es posi en marxa “un mercat únic eu·
ropeu digital que crearia 250.000 nous 
llocs de treball abans del 2020” i que la 
Unió Europea fomenti “la constitució de 
hubs digitals”.

Sessions de treball 
La jornada també va combinar diverses 
sessions professionals i estratègiques en·
tre les quals destaquen Els reptes de la 
fiscalitat davant l’era digital, Els impactes 
econòmics, ambientals i socials en l’era de 
la robotització, Impactes de la digitalitza·
ció en els models i formes de treball, Can·
vi tecnològic, pobresa i desigualtat, Rep·
tes del retail en l’era de la transformació 
digital, de la diversificació i de l’economia 
col·laborativa o Salut i benestar de les per·
sones en l’era de la robòtica i de la intel·
ligència artificial. n

Conferència inaugural
A continuació, el director de la Jornada dels 
Economistes, Anton Gasol, va presentar 
el president de SEAT, Luca de Meo, res·
ponsable de la conferència inaugural. De 
Meo va iniciar la seva intervenció apuntant 
que “la transformació de la societat els úl·
tims anys no té precedents en la història” i 
va afegir que “la digitalització ha permès 
que tot sigui més accessible per a tothom i 
ha fet que mai ens hagi anat tan bé com 
ara”. El president de SEAT va afirmar que 
“la Indústria 4.0 ja és una realitat amb les 
noves tecnologies com la robòtica o la rea·
litat augmentada i permet que les indústries 
sobrevisquin en un entorn cada vegada 
més exigent”. 

Segons Luca de Meo, “el teixit industrial 
espanyol no pot donar l’esquena a la digi·
talització i ha d’estar en l’avantguarda de 
l’adopció de la Indústria 4.0” tot subratllant 
que el sector de l’automoció a l’Estat espa·
nyol té un paper important. En aquest sen·
tit va explicar que “Espanya només inver·
teix l’1,2% del PIB en R+D, per sota de la 

preses han après a viure sense el finançament 
bancari clàssic”. “Això ens permet veure el 
futur amb alegria”, va concloure Pich. Final·
ment va comentar que “davant la situació 
actual la millor recepta és dedicar·se obses·
sivament a l’empresa, institucionalment no·
més participar en debats de sentit comú i 
políticament exigir reduir les incerteses”.

consensuades, integradores i respectuo·
ses per a tothom”. Finalment el degà va 
recordar que aquesta és l’última jornada 
del seu mandat i va concloure que “a mi em 
trobaran sempre al costat de les instituci·
ons i representants de Catalunya”.

Per la seva banda, el president del Consell 
General d’Economistes, Valentí Pich, va opi·
nar que “estem vivint uns moments particu·
lars a nivell social, institucional i també des·
graciadament empresarial”. Pich va afegir 
que, “quan semblava que estàvem agafant la 
drecera de superació d’una terrible crisi eco·
nòmica, entitats com la Cambra de Comerç 
de Barcelona, l’AIREF o Foment del Treball 
comencen a fer previsions a la baixa”. Segons 
Pich, “això és especialment delicat perquè la 
crisi econòmica ens ha deixat dues xacres: un 
impresentable nivell d’atur i un monstruós in·
crement del dèficit públic”. En qualsevol cas 
el president del Consell General d’Economis·
tes va afirmar que “la crisi també ha deixat tres 
coses positives: l’estat del benestar ha 
aguantat raonablement bé, els professionals 
han adquirit experiència a l’estranger i les em·
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Sessions de Treball

La immersió tecnològica dels professionals de l’economia 
va crear una altíssima expectació entre els participants en 
les sessions de treball que, a més a més, les han valorat amb 
notes de notable cap amunt, algunes amb excel·lent

Intel·ligència
artificial
I TRANSFORMACIÓ DIGITAL 4.0 A L’ECONOMIA, 
A LES EMPRESES I A LA SOCIETAT

SESSIÓ 1

Els reptes de la 
fiscalitat davant  
l’era digital
President: Gonzalo García de Castro, 
delegat especial de l’AEAT de Catalunya
Introductor: Juan José Sotelo,* 
membre de la Comissió d’Assessors 
Fiscals del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya
Ponent: Santiago Segarra,* responsable 
a IBM de Desenvolupament de Negoci del 
Sector Públic i exdirector del Departament 
d’Informàtica Tributària de l’AEAT

Santiago Segarra ens va recordar com 
l’AEAT ja fa aproximadament tres dècades 
que es va començar a posar les piles quant 
a la informatització de l’Administració tribu-
tària, en un entorn força més complicat que 
l’actual, ja que a les hores hi havia multitud 
de problemes pels quals s’havien de trobar 
solucions, mentre que l’estat actual de la 
tecnologia ens ofereix multitud de soluci-
ons i el que hem de fer és només buscar les 
aplicacions per tal de guanyar eficiència. En 
aquest sentit destacava les següents tec-
nologies punteres: intel·ligència artificial, 
blockchain i Internet de les coses.

El ponent va voler fer especial èmfasi en la 
importància creixent que en qualsevol em-
presa o organització han adquirit les relaci-

Primer torn de sessions
ons amb els clients, proveïdors i empleats, 
el tractament de la informació i els procedi-
ments, fins al punt que els principals actius 
de les empreses més capdavanteres ja no 
són dins l’immobilitzat material, sinó a l’in-
tangible, i per tal d’il·lustrar-ho ens recorda 
com un dels retailers més gran del món 
(Amazon) no té estocs, una de les compa-
nyies de transport de més valor al món no 
té cap vehicle (Uber) i un dels grans presta-
dors de serveis d’allotjament no té cap im-
moble (Airbnb), en conseqüència, sembla 
evident que el hardcore dels negocis s’està 
orientant cap als actius intangibles, que són 
pels que el mercat està disposat a pagar 

Sembla evident  
que el ‘hardcore’  

dels negocis s’està 
orientant cap als  
actius intangibles

elevats preus mesurats en nombre de ve-
gades el seu benefici.

De la mateixa manera que l’esborrany de 
l’IRPF ha esdevingut la manera més natural 
i habitual de presentar la declaració de la 
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I per últim, ens va manifestar la seva convic-
ció que, per assolir una millor Administració 
tributària, la relació amb els professionals 
tributaris, formalment coneguts com a col-
laboradors socials, és i serà una de les 
claus, suposem que mentre que tinguem 
algun valor que afegir.

Igualment valuoses han estat les aportaci-
ons del nostre delegat especial de l’AEAT, 
Gonzalo García de Castro, qui ens ha 
transmès la satisfacció de l’Administració 
tributària amb la implementació del SII i ha 
donat resposta a les inquietuds i suggeri-
ments exposats per una part de l’audiència.

renda, en poc temps el recentment introdu-
ït subministrament immediat d’informació 
(SII) el percebrem com la manera més nor-
mal de portar els llibres de registres de fac-
tures. Serveixi com a exemple l’assistent 
virtual de l’AEAT per resoldre els dubtes re-
lacionats amb el SII, que ha estat una peça 
clau per tal d’atendre les qüestions infor-
màtiques i tributàries de les empreses.

Per tant, tenint en compte l’estat actual de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, 
raonablement només podem esperar la seva 
constant penetració en cada cop més àmbits 
de l’Administració tributària, ja sigui quant al 
big data, a l’Internet de les coses o en altres 
que tal vegada avui no podem ni tan sols albi-
rar. En aquest sentit, el ponent va exposar 
diversos exemples d’aplicació de les noves 
tecnologies a l’Administració tributària.

SESSIÓ 2

L’impacte de la 
revolució 4.0 en la 
comptabilitat i el 
control de les empreses
President-ponent: Ignasi Vidal,* gerent 
de Desenvolupament de Negoci de Canal 
Assessories Socis de Negoci de SAGE
Introductor: Josep Maria Gallart,* 
economista i vicepresident de la  
Comissió d’Organització i Sistemes 
d’Informació del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya
Ponents: Sergi Lemus,* soci de Deloitte, 
especialista en RPA
Agustí Brañas,* aconsellador 
en Màrqueting i Comunicació * 
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comporta que els serveis professionals 
s’hagin de transformar en una aportació de 
valor més enllà d’aquestes tasques. Es van 
explicar casos reals i exemples de serveis 
de comptabilitat on ja trobem els robots i la 
IA. Es va parlar del machine learning, el big 
data i els chatbots. També ens va avançar 
el proper gran canvi en el tractament de la 
informació: el blockchain.

Finalment Agustí Brañas, aconsellador en 
Màrqueting i Comunicació, ens va fer aturar 
i fer reflexionar sobre l’estat de la situació. 
Tenim moltes eines al nostre abast per co-
municar-nos, però veritablement ens co-
muniquem com cal? Ens va posar de mani-
fest la necessitat de millorar la comunicació 
entre les persones. Hi ha moltes innovaci-
ons al nostre voltant però no disposem del 
temps necessari per digerir-les i utilitzar-les 
d’una manera productiva. Hi ha moltes 
oportunitats per innovar, no s’ha de tenir 
por al canvi. “La innovació consisteix a 
qüestionar-se el perquè no i crear el perquè 
sí”. Hem de parlar més, desenvolupar el 
pensament crític, coordinar-se amb d’altri i 
disposar d’una flexibilitat cognitiva. Per 
concloure amb una de les seves cites més 
populars: “L’ordinador més perfecte: la 
persona. El seu hardware, l’actitud. El seu 
software, l’aptitud”.

La participació dels assistents va traslladar 
el protagonisme de la taula al públic, amb 
preguntes i reflexions que van enriquir la 
sessió i entrar en el debat real de l’impacte 
d’aquests canvis sobre el preu dels serveis 
professionals, així com del paper de la uni-
versitat en la formació de nous professio-
nals per afrontar els reptes que suposen 
aquesta nova realitat, el paper d’altres tec-
nologies com la computació quàntica en 
matèria de seguretat i confidencialitat.

Cal agrair a totes les persones que van fer 
possible l’organització de la sessió i espe-
cialment als ponents per la seva implicació 
i participació, així com als assistents per la 
seva presència i participació. 

Podeu veure la sessió completa accedint a 
https://youtu.be/q3hBWSlBlZY. 

L’ordinador més 
perfecte és la persona. 

El seu ‘hardware’, 
l’actitud. El seu 

‘software’, l’aptitud

El passat 27 d’octubre vam gaudir d’una 
jornada de reflexió en què es va evidenciar 
que som davant d’una nova revolució in-
dustrial i com aquesta està transformant 
l’economia, les empreses i la societat. La 
primera revolució la podríem situar a finals 
del segle XVIII amb l’aparició de la màquina 
de vapor; el canvi en els processos pro-
ductius i el pas del taller artesanal a la ca-
dena de producció va suposar la segona 
revolució industrial. A finals del segle XX, 
amb la popularització dels ordinadors i la 
informàtica, la tercera revolució va donar 
pas a l’Internet i al treball en xarxa, desem-
bocant en la intel·ligència artificial i la robò-
tica, entrant en el que anomenem la quarta 
revolució o la revolució (o Indústria) 4.0. El 
temps transcorregut entre cada una 
d’aquestes grans transformacions ha es-
tat cada cop més curt; si per a les dues 
primeres revolucions van transcórrer gaire-
bé 200 anys, per a les dues darreres tot just 
han passat 50 anys, i conseqüentment el 
termini d’adaptació a aquests canvis cada 
cop ha estat més curt. 

Així es va posar de manifest a la segona 
sessió de la jornada d’enguany, on es va 
poder evidenciar com aquesta nova indús-
tria, la dels robots i la intel·ligència artificial, 
té un impacte ja imminent en la comptabili-
tat i el control de les empreses.

Sergi Lemus, soci de la firma Deloitte, ens 
va explicar en quina situació es troben les 
empreses enfront d’aquest nou repte. Va 
ser important l’aclariment de conceptes, 
trencant amb la imatge clàssica que un ro-
bot és hardware i que, quan parlem de ro-
bots, estem parlant de software. També 

ens va explicar l’evolució de la robòtica cap 
a la intel·ligència artificial (IA): del reconeixe-
ment de la informació i l’autoaprenentatge a 
partir de dades estructurades cap a dades 
desestructurades. Actualment ja es disposa 
de la tecnologia d’IA, però encara no és prou 
estable perquè es generalitzi la seva utilitza-
ció en les empreses, però és qüestió que en 
molt i molt poc temps estigui implementada. 
Es van exposar aquells sectors i departa-
ments d’empreses més susceptibles de ser 
desenvolupats per robots, concloent que 
qualsevol tasca que es fa davant un ordina-
dor és susceptible de ser feta per un robot. 
Cal alliberar, doncs, les persones de fer tas-
ques repetitives i evolucionar cap a tasques 
de valor afegit, amb un alt component d’ima-
ginació i creativitat.

Ignasi Vidal, director de Desenvolupa-
ment de Negoci de la firma Sage, va fer una 
exposició molt pragmàtica sobre la neces-
sitat d’incorporar la tecnologia en les pimes 
i els despatxos professionals. En funció del 
QUÈ fem, COM ho fem i per a QUI ho fem, 
tindrem un impacte diferent en el compte 
de resultats. Els despatxos professionals 
tenen un gran component de treball repeti-
tiu propi d’un procés de producció suscep-
tible de ser sistematitzat per robots, fet que 
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van donar la seva opinió referent a les qüesti-
ons que el moderador anava plantejant: Da-
niel Lancho (KH Lloreda), Jordi Ros (Gas 
Natural), José Antonio González (Arquima) 
Víctor Vicens (Abi Global Healthcare).

M.ª Ángeles Tejada, presidenta de la tau-
la, va presentar l’estudi de Randstad La 
digitalització crea o destrueix llocs de tre-
ball?, on es conclou que la digitalització in-
flueix molt en el món laboral i ja està destru-
int llocs de treball de remuneració mitjana, 
no obstant això, és una oportunitat per re-
configurar-ne de nous en sectors altament 
tecnològics i molt productius (ocupació 
STEM, científica, tecnològica, enginyeria i 
matemàtica). Quan parlem de digitalització 
es parla d’una nova manera d’organitzar els 
mitjans de producció on la tecnologia és 
clau. Es preveu que en cinc anys a Espanya 
es necessitaran 1,25 milions de llocs de 
treballs potencials vinculats a l’STEM. 

Josep Lladós Masllorens, moderador de 
la sessió, va aportar les idees següents:
l No hi ha força més poderosa per al poder 
econòmic i social que la incorporació de 
nous coneixements a l’activitat econòmica. 
El canvi tecnològic és l’eina més poderosa 
que genera més renda i productivitat.

l Ens trobem en un moment on la tecnolo-
gia està accelerant un canvi al mercat. No 
és nou que, davant de qualsevol canvi tec-
nològic, la societat ha mostrat els seus te-
mors. Comportant destrucció, substitució i 
creació de llocs de treballs.

l Els canvis tecnològics no només afecten 
els processos productius, d’organització 

Ens trobem  
en un moment  

on la tecnologia  
està accelerant un 

canvi al mercat

SESSIÓ 3

Els impactes 
econòmics, 
ambientals i socials 
en l’era de la 
robotització
Presidenta: M.ª Ángeles Tejada,* 
directora general de Public Affairs  
de Randstad España
Introductora: Ana García,* 
vicepresidenta segona de la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
Ponents: José Antonio González,* 
CEO a Arquimia
Daniel Lancho,* director Tècnic 
i d’Operacions de KH Lloreda
Jordi Ros,* responsable de Projectes 
Tècnics, Innovation Smart, Client  
de Gas Natural Fenosa
Víctor Vicens,* director mèdic 
i cofundador d’Abi Global Healthcare
Moderador: Josep Lladós,* professor 
agregat dels Estudis d’Economia  
i Empresa de la Universitat Oberta  
de Catalunya

En aquesta edició de la Jornada dels Econo-
mistes, la Comissió d’Economia i Sostenibili-
tat i el Grup de Treball per una Economia So-
cial vam organitzar una taula rodona 
moderada per Josep Lladós, professor 
agregat dels Estudis d’Economia i Empresa 
de la Universitat Oberta de Catalunya, on re-
presentants d’empreses de diferents sectors 

sinó que afecten les competències i les ha-
bilitats que necessitarem per ser més efica-
ços i efectius.

l L’automatització substitueix activitats ru-
tinàries i repetitives (tasques), les que són 
més fàcils de programar a l’economia. 
S’han reemplaçat habilitats cognitives.

L’automatització té una potencialitat més 
disruptiva que pot afectar l’àrea laboral, el 
medi ambient, empresarial, que necessitarà 
dels canvis regulatoris. Justament els quatre 
temes que es van tractar a la sessió.

Dimensió laboral 
A la indústria s’observa que l’experiència 
deixarà de tenir un grau rellevant, ja que les 
màquines substituiran l’experiència dels 
operaris. És un canvi de paradigma. Com a 
exemple, el sector de la construcció, que 
s’ha hagut d’industrialitzar, ser més soste-
nible i més eficient, està demandant gent 
més tècnica. La digitalització, automatitza-
ció i noves tecnologies faran que els tècnics 
siguin més especialitzats. La revolució 4.0 
afectarà professions liberals, però no desa-
pareixeran, la intel·ligència artificial pot aju-
dar a reconèixer malalties greus, però sem-
pre es necessitarà una persona que ajudi el 
pacient a decidir com pot abordar la seva 
situació.

Es planteja una política de reducció de jor-
nada laboral amb l’objectiu de millorar l’efi-
ciència. 

Dimensió mediambiental
Amb la directiva de la UE de complir els ob-
jectius 20-20-20 els projectes que es promo-
uen impulsen mesures i models amb inci-
dència a l’eficiència energètica amb l’objectiu 
d’aconseguir una més gran rendibilitat eco-
nòmica i sostenibilitat ambiental (climatitza-
ció, il·luminació, transport, etcètera). 

A la indústria els nous projectes, ja siguin de 
noves fàbriques, línies de producció, etcè-
tera, s’han simulat abans amb l’ajuda de 
tecnologia que facilita la presa de decisions 
a llarg termini.* 
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Els avenços de hardware i software que 
ofereixen una capacitat de càlcul anterior-
ment impensable han fet possible que ac-
tualment es torni a parlat d’IA. El desenvo-
lupament d’equips informàtics de gran 
potència s’ha abaratit considerablement i 
disposar de grans volums de dades (big 
data), és a dir, la matèria prima digital que 
permet alimentar els motors d’IA.

Respecte a la captació de fons, inversió i ope-
racions d’M&A (Fusions i Adquisicions), el 
2016 s’ha invertit en IA al voltant de 30.000 
milions de $ dels quals el 80% és inversió feta 
per les grans companyies (giants) i el 20% res-
tant és la inversió feta en start-ups. La inversió 
en IA des del 2013 s’ha multiplicat per tres i 
l’increment d’operacions d’M&A també ha 
crescut com a sortida a la manca d’innovació 
de companyies que han recorregut al talonari 
per incorporar via adquisicions talent i tecno-
logies a les seves corporacions.

La conclusió és que la IA ha vingut per que-
dar-se, no és una tecnologia temporal sinó 
més aviat tot el contrari, impregnarà tota 
l’economia i els sectors. En general, per a 
les empreses, s’espera que la IA continuï 
aportant intel·ligència de negocis i anàlisis 
predictives per anticipar-se a la demanda i 
innovar depenent de les noves demandes 
o requeriments dels usuaris/consumidors.

Les principals aplicacions de la IA per a les fi-
nances les trobem en la banca personal: as-
sistència virtual, verificació d’identitats, reco-
manació de productes, models de risc, 
calendaris de pagament, alertes, gestió i as-
sessorament de carteres. Concessió de prés-
tecs i detecció de frau. Canals d’asseguran-
ces. Fons de cobertura i empreses d’inversió.

La IA ha vingut per 
quedar-se, no és una 
tecnologia temporal, 

impregnarà tota 
l’economia i els sectors

Dimensió regulador-institucions
Depenent del sector, el tema de la regulació 
es complica. Les empreses s’avancen a 
l’Administració escollint l’opció més ètica. 
Amb la revolució 4.0 la gent canvia els hà-
bits i les companyies han d’adaptar-se al 
mercat de manera ràpida per poder arribar 
als clients utilitzant els nous canals tecnolò-
gics (xarxes socials).

Dimensió innovació-tecnologia
Les tecnologies ajuden els models predic-
tius, l’anàlisi de dades dóna valor a la infor-
mació per poder abastar millors projectes i 
oferir al client el millor ús. La finalitat és inte-
grar les tecnologies essencials, fet que obli-
ga a tenir una capacitat d’adaptació flexible 
al canvi tecnològic.

SESSIÓ 4

Com la intel·ligència 
artificial pot canviar 
el món de les finances

President: Jordi Calbet, director de l’Àrea 
d’Operacions de Zurich
Introductor: Josep Pere Gutiérrez,* 
economista, president del Grup  
M&A del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya i soci d’AddVANTE
Ponents: Aleix Valls,* expert 
en Digital Business
Ramon Trias,* economista 
i president d’AIS
Montserrat Guardia, directora de  
Digital Challenge del Banc Sabadell

Estem acostumats a associar intel·ligència 
artificial (IA) amb robots, androides o quel-
com amb aparença humana, en realitat la 
IA és molt més. 

La IA es defineix com la simulació de pro-
cessos d’intel·ligència humana per part de 
màquines, especialment sistemes informà-
tics. Aquests processos inclouen l’apre-
nentatge, el raonament i l’autocorrecció. 
Sistemes que pensen i actuen racional-
ment com els humans.

El 1956 es va crear el terme intel·ligència artifici-
al per part de John McCarthy, Marvin Minsky i 
Claude Shannon en la conferència de Darth-
mouth, congrés ones van fer previsions triomfa-
listes a deu anys vista que mai no es van acom-
plir, cosa que va provocar l’abandonament 
quasi total de les investigacions durant 15 anys. 

Respecte com s’aplica la IA a la banca, una 
de les paradoxes actuals és que la tecnolo-
gia moderna, com més avançada és, 
menys perceptible. 

Per tant, ens adaptem a la tecnologia o 
l’adoptem. 

Com treballa la banca  
per optimitzar la IA? 
l L’adapten. Adaptar vol dir acompanyar 
el desenvolupament de la tecnologia gra-
dualment, conscients del seu grau de ma-
duresa, molt propers al que demanda el 
mercat i propers amb l’entorn col·laboratiu 
com els centres de recerca d’universitats, 
proveïdors de solucions i desenvolupa-
dors, i essent efectius amb el que demanda 
el client, que és en definitiva per a qui disse-
nyem, proves de concepte.

l L’adopten. La banca adopta la IA esta-
blint un procés.
1. Roadmap.
2. Metodologia d’aprenentatge iterativa. 
3. Aprenent del producte amb totes les àre-
es implicades. 
4. Establint el business case. 
5. Llancen el projecte d’implementació, 
conservant la coherència de l’evolució de la 
plataforma digital.
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deix en el fet que siguem conscients que la 
tecnologia no és una finalitat, sinó només 
un mitjà que millorarà les nostres vides”, 
eren les paraules de final de sessió de Jo-
sep Aragonés, director general de Wol-
ters Kluwer. 

També es va mostrar optimista Xavier 
Marcet, president de Lead To Change, que 
va afirmar que “no crec en les posicions 
pessimistes, però hem de canviar, haurem 
d’aprendre a relacionar-nos amb les mà-
quines i a sumar la nostra intel·ligència a la 
intel·ligència artificial”. Va posar èmfasi que 
l’impacte genera un nou lideratge basat en 
la transparència total, en la qual el líder “ha 
d’aportar una gran visió i, sobretot, exem-
plaritat”.

“Davant de la vida en canvi permanent que 
ens espera, la clau serà la formació. No im-
porta l’edat i l’experiència que tinguem. I el 
millor seria aprendre fent les coses en el lloc 
de treball”, va sentenciar Joana Sánchez, 
presidenta d’Incipy & Inesdi, que va afirmar 
també que “la transició digital no és un rep-
te tecnològic, sinó de gestionar un canvi de 
cultura” i que una de les claus més impor-
tants és “aprendre a aprendre”. Així mateix 
va assenyalar que a Espanya anem molt 
endarrerits, només un 19% d’empreses 
han iniciat el procés de la transició i tot just 
un 4% l’han acabat.

A continuació, es van presentar els casos 
pràctics de dues empreses que estan fent 
la transició digital des del punts de vista de 
recursos humans i de la cúpula. Teresa 
Niubó, directora de Recursos Humans 
d’Affinity Petcare, va resumir la seva expe-
riència en una transició en tres fases. “Cal 

Casos d’ús a la banca per tipologia 
i maduresa de la tecnologia
1. Interacció amb l’usuari final (p. ex.: chatbots).
2. Reconeixement d’arxius multimèdia (p. 
ex.: factoring, comerç exterior, validacions...).
3. Anàlisi de documents de text (p. ex.: ges-
tió de mails desestructurats, FAQ...).
4. Gestió del coneixement (p. ex.: ciberse-
guretat, anàlisi i creació del gestor de conei-
xement per tipificar casos de frau, automa-
tització, coneixement en testing...).

Per parlar d’aquest tema la sessió va comp-
tar amb la participació d’Aleix Valls, expert 
en Digital Business, amb Ramon Trias, 
economista i president d’AIS, i Montserrat 
Guardia, directora de Digital Challenge del 
Banc Sabadell. Jordi Calbet, director de 
l’Àrea d’Operacions de Zurich, va actuar de 
president de la sessió.

SESSIÓ 5

Impactes de  
la digitalització  
en els models  
i formes de treball

President: Josep Aragonés, director 
general de Wolkers Kluwer
Introductor: Jordi Goula,* economista
Ponents: Xavier Marcet,* president de 
Lead To Change
Joana Sánchez,* presidenta 
d’Incipy & Inesdi
Teresa Niubó,* directora de Recursos 
Humans d’Affinity Petcare
Ramon Martin,* CEO de Ricoh España 
i Portugal

Ple fins a la bandera i cadires addicionals. 
Sens dubte, el tema –L’impacte de la digi-
talització en els models i formes de treball– i 
la qualitat dels ponents van interessar als 
economistes. Saben que moltes persones 
estan preocupades amb el que llegeixen i 
comencen a notar en les seves empreses. 
La digitalització avança i, a curt termini, el 
que s’adverteix és la pèrdua de llocs de tre-
ball. Els pessimistes davant de la digitalitza-
ció plantegen un escenari dantesc, mentre 
que els optimistes preveuen que es crearan 
més llocs de treball dels que se substitui-
ran. Això sí, seran diferents i hi haurà gent 
que quedarà despenjada.

Moltes preguntes i poques respostes, en-
cara. “La por no té raó de ser. La clau resi-
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Davant de la vida en 
canvi permanent que 

ens espera, la clau serà 
la formació. No importa 

l’edat ni l’experiència

començar per veure si tens la gent idònia 
per fer el canvi cultural. Cal fer un esforç en 
l’engagement. Nosaltres muntem equips 
transversals i multitasques. Després, cal 
aprofitar les ganes d’aprendre de la gent. 
Ens ha permès captar talent intern i extern. 
És la fase de l’expertise digital i la tercera ja 
és l’aplicació”.

“A Ricoh hem fet un canvi molt important. 
Avui tenim 2.000 empleats, dels quals 
1.000 són titulats i un 50% són millenni-
als”. Amb aquestes paraules va introduir el 
cas de Ricoh el seu CEO per a Espanya i 
Portugal, Ramón Martin. Va assenyalar 
els canvis que han realitzat. “El primer va 
ser crear una xarxa social corporativa. La 
gent es va adaptar lentament, però en dos 
anys arribem al 80% dels empleats. Cada 
iniciativa que apareix m’arriba directa-
ment, es redueix la distància organitzativa 
i permet conèixer i visibilitzar el talent. Un 
altre pas va ser incentivar els hàbits de col-
laboració. Per exemple, s’obliga els caps 
que treballin un dia a la setmana en remot, 
fora de l’oficina. Veus quins equips no fun-
cionen sense cap. Hem guanyat en pro-
ductivitat. També hem fet un xat entre els 
directius per preparar els comitès i ara són 
més eficients, ja que no perdem el temps i 
només decidim”.
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dena de valor (R+D, manufacturing, màr-
queting, proveïdors i clients sofisticats). 

Per parlar d’aquest tema vam comp- 
tar amb la presència dels ponents Oriol Al-
coba, director general d’ESADE Creà-
polis; Josep Paradells, director fundador 
d’I2CAT; Francesc Garcia Cuyàs, director 
de la Fundació TICSalut, i Joan Guasch. 
Va presidir la sessió Juan Antonio Fernán-
dez, conseller delegat d’UNIT4

SESSIÓ 7

Reptes del ‘retail’  
en l’era de la 
transformació digital, 
de la diversificació  
i de l’economia 
col·laborativa

President: Albert Figueras, 
sotsdirector general de Banca  
de Particulars de Banc Sabadell
Introductor: Santiago Pagès,* economis-
ta i president del Grup de Treball de ‘Retail’ 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Ponents: Genís Roca,* president de Roca 
Salvatella
Maravillas Rojo,* presidenta d’Abacus
Gemma Domènech,* assessora 
en Regulació i Polítiques Públiques de  
les TIC de la Generalitat de Catalunya

Cal preguntar-se si els objectius inicialment 
previstos, una vegada escoltats els po-

Una simple cadira 
podria proporcionar 

informació sobre el pes 
i el potencial estat de 
salut del seu usuari

connexió global accelera els cicles de de-
senvolupament del coneixement i la tecno-
logia: un nou coneixement emergeix i és 
propagat instantàniament per tot el món, 
pot ser utilitzat per qualsevol agent per 
construir nou coneixement sobre ell. En se-
gon lloc, la llei de Moore comença a afectar 
els processos empresarials: la productivitat 
augmenta exponencialment, seguint la fa-
mosa llei segons la qual cada dos anys es 
dobla la capacitat de càlcul dels processa-
dors. En tercer lloc, els costos marginals 
tendeixen a ser cada cop més baixos. 

La digitalització i la interconnexió global ge-
neren nous i inesperats models de negoci. 
50.000 milions de nous dispositius es con-
nectaran a Internet fins al 2020. Tots els 
dispositius manufacturats estaran dotats 
d’electrònica de control i seguiment: una 
simple cadira podria proporcionar informa-
ció sobre el pes i el potencial estat de salut 
del seu usuari. En entorns industrials, la di-
gitalització està generant un nou paradig-
ma: el d’Indústria 4.0. Una indústria dirigida 
per dades, i amb capacitat de competir si-
multàniament en diferents dimensions: fle-
xibilitat, adaptació, customització i cost. El 
sector de la salut també es digitalitza de 
manera creixent, utilitzant bases massives 
de dades per millorar els diagnòstics i els 
pronòstics mèdics, amb utilització creixent 
de la intel·ligència artificial.

La interconnexió dels agents no es limita 
només als ecosistemes digitals. La innova-
ció és més eficient en la proximitat, en eco-
sistemes físics (clústers territorials d’inno-
vació) que permeten la interacció entre els 
agents innovadors i els elements de la ca-

SESSIÓ 6

Un món connectat
President: Juan Antonio Fernández, 
conseller delegat d’UNIT4
Introductor: Xavier Ferràs,* degà 
de la Facultat d’Empresa  
i Comunicació de la Universitat de Vic
Ponents: Oriol Alcoba,* director general 
d’ESADE Creàpolis
Josep Paradells,* director fundador d’I2CAT 
Francesc Garcia Cuyàs,* 
director de la Fundació TICSalut
Joan Guasch,* director de Programes 
Públics, Eurecat

Segons la consultora McKinsey, en el seu 
llibre No Ordinary Disruption: the 4 Forces 
Breaking All the Trends, actualment exis-
teixen quatre grans forces que estan “re-
escrivint el sistema operatiu de la societat 
i de l’economia mundial”. Aquestes forces 
són: a) Urbanització. Més de 65 milions 
de persones migren cada any del camp a 
la ciutat, bàsicament a la Xina, i es conver-
teixen instantàniament en ciutadans i con-
sumidors globals. 

b) Globalització financera. Els fluxos de 
capital s’han multiplicat per 30 des de prin-
cipis dels 80. 

c) Envelliment. Tots els continents (excep-
te l’Àfrica) paren de créixer demogràfica-
ment i tenen proporcions creixents de po-
blació per sobre dels 65 anys. 

d) Canvi tecnològic. Dotze tecnologies 
disruptives (big data, intel·ligència artificial, 
robòtica, Internet de les coses, impressió en 
3D, realitat augmentada...) arriben a l’hora i 
es realimenten mútuament, fet que impacta 
en tots els sectors de l’economia i la socie-
tat. A la base de totes aquestes transforma-
cions hi ha la digitalització accelerada del 
món: el món es digitalitza i s’interconnecta. 
Els efectes són transformadors. Lleis de na-
turalesa digital alteren les dinàmiques del 
progrés econòmic. En primer lloc, la inter-
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nents, s’havien aconseguit. Si hem de ser 
curosos hauríem de dir que en part sí i en 
part no, però un no que vol dir que ens tro-
bem en el moment del canvi de paradigma, 
de la transformació, del trànsit i, per tant, cal 
esbrinar nous conceptes, noves actituds i 
inclús, com va apuntar Gemma Domè-
nech, cal “desapendre”, ja que el que ens 
havien ensenyat pot ser que hagi passat a 
millor vida. 

Dit d’una altra manera, la transformació di-
gital és el camí cap a una nova era: en el 
món de l’empresa, en el de les actituds dels 
consumidors, en el de les relacions entre 
oferta i demanda, on les plataformes digi-
tals jugaran un paper clau i és possible, 
també, que el dret de l’ús agafi protagonis-
me sobre el dret a la propietat. 

D’altra banda, tal com va exposar Mara-
villas Rojo, ens trobem en un món més 
connectat, més global i més desigual en el 
que tot avança més ràpid i afecta totes les 
disciplines; en el que la comunitat és molt 
diferent i on la diversitat és creadora de 
riquesa. Per tant, les maneres de treballar 
seran diferents i caldrà fer front als estere-
otips, que són elements negatius.

Els canvis socials del segle XXI, i especial-
ment els produïts per la digitalització, repre-
senten una font d’oportunitats per al retail. 
En relació amb les eines i amb la interacció 
entre el punt de venda i el consumidor, cal 
tenir en compte els tres components clàs-
sics, el què, el quan i el com. En definitiva, 
el concepte de valors, producte i serveis. 
Així el retail del futur, de l’era digital, es ba-
sarà en cinc punts:

L’activitat de compartir sortosament no és 
nova. El que defineix l’economia col-
laborativa és el canvi de paradigma i, per a 
alguns, un nou model productiu. El que és 
nou és l’entorn en què ara es comparteix: 
Internet, un entorn obert i connectat i les 
plataformes tecnològiques que fan possi-
ble la relació entre iguals. Hem d’entendre 
la lògica col·laborativa com la relació entre 
iguals (P2P) en una societat en xarxa de 
ciutadans connectats, amb pràctiques i 
models econòmics basats en estructures 
horitzontals i comunitats que transformen 
la nostra manera de viure, treballar i crear. 
Un ciutadà que es connecta en xarxes avui 
centralitzades, algunes descentralitzades, 
amb voluntat de ser distribuïdes. 

La lògica col·laborativa, un nou llenguatge 
amb nova mirada. Airbnb i Uber són una 
nova manera de configurar oferta, de 
construir catàleg. Moments d’aprendre 
molt, i de “desaprendre” encara més. La 
transformació digital té molt poc a veure 
amb la tecnologia i molt a veure amb els 
nous comportaments. Un context amb un 
model mental diferent; amb un nou llen-
guatge. 

En aquest sentit, cal destacar el concepte 
pentagrowth definit per Javier Creus, 
després d’analitzar les principals empre-
ses d’aquest nou entorn; en què ens fa 
referència a les seves palanques de crei-
xement exponencial: connectar el màxim 
de persones, coses, situacions; agregar; 
apoderar (maximitzar les capacitats dels 
seus usuaris); ser percebuts pels seus 
usuaris com a instrument útil per desenvo-
lupar les seves propostes, i compartir amb 
la seva comunitat els recursos i coneixe-
ments que es trobin a disposició de la pla-
taforma.

En síntesi, es tracta de “deconstruir”, com-
binar i reinventar i això és vàlid per a tots els 
sectors, també per al sector públic i la seva 
regulació. 

La sessió va ser presidida per Albert Fi-
gueras, sotsdirector general de Banca de 
Particulars de Banc Sabadell; en definitiva, 
una sessió que ha de tenir continuïtat en els 
Grups de Treball i en què cal aportar reflexi-
ons i solucions que aconsegueixin que 
l’adaptació i transformació sigui creadora 
de riquesa, que les desigualtats es reduei-
xin i que la competència sigui legal. n

La transformació 
digital té molt poc a 

veure amb la tecnologia 
i molt a veure amb els 
nous comportaments
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1. Importància dels valors, que vol dir em-
preses amb ànima.
2. Mixtura adequada entre el digital i el físic. 
3. Punt de trobada social.
4. Punt de venda dinàmic: experiències i 
solucions.
5. Humanització, les persones per davant 
de tot. 

Pel que fa al consum col·laboratiu, cal plan-
tejar-se de què parlem? I, abans de regular, 
és necessari entendre. Ens hem perdut i es-
tancat en la definició de què és economia 
col·laborativa.... El concepte economia col-
laborativa és una etiqueta, un concepte pa-
raigua, que per a alguns ha passat del 
What’s Mine is Yours (Rachel Botsman and 
Roo Rogers, 2010) al What’s Yours is Mine 
(Tom Slee, 2015). 

Per aquest motiu, per entendre de què es-
tem parlant, ens caldrà diferenciar la lògica 
col·laborativa de l’economia de plataforma.

Els trets característics de l’anomenada 
economia col·laborativa són relació entre 
iguals, que posa a disposició serveis o re-
cursos ociosos o infrautilitzats, mitjançant 
una plataforma o comunitat d’usuaris, que 
connecta oferta i demanda. 
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SESSIÓ 1

Formant els 
professionals del 
futur. Necessitat  
d’un canvi de  
model formatiu
President: Alberto Larrondo, 
director de Relacions Corporatives  
de Lefebvre El Derecho
Introductor: Jordi Olivella,* economista 
i professor de la Universitat Politècnica  
de Catalunya
Ponents: Montserrat Blanes,* directora de 
la Fundació BCN Formació Professional 
Albert Sangrà, director acadèmic de  
la Càtedra UNESCO en Tecnologia  
i Educació per al Canvi Social, director  
de la Universitat Oberta de Catalunya  
i director del Pla de doctorats industrials 
de la Generalitat de Catalunya  
Anna Prades,* gestora de Projectes de 
l’Àrea d’Internacionalització i Generació 
del Coneixement d’AQU

A la sessió es van desenvolupar alguns dels 
principals desafiaments del futur i del pre-
sent immediat en el camp de la formació. 

Jordi Olivella va introduir la sessió presentant 
alguns dels reptes en l’àrea, en particular la ne-
cessitant de l’enfocament en competències 
més que en coneixements, la diversitat de ca-

però, que es tenen poc en compte les pers-
pectives d’inserció laboral dels diferents tí-
tols, de manera que es generen desajustos 
en el mercat laboral. Va destacar també com 
hi ha mètodes per avaluar correctament els 
resultats de la formació a distància.

Finalment, Montserrat Blanes va parlar 
de la formació professional. La formació 
professional és encara molt desconeguda 
i, de vegades, insuficientment valorada. Als 
països del centre d’Europa té una gran im-
portància. A Catalunya s’ha fet una gran 
tasca per millorar-la i ampliar-ne l’abast. Els 
estudis de la formació professional tenen 
moltes sortides professionals. Fins i tot hi ha 
graduats universitaris que el segueixen 
com una via per aconseguir un treball espe-
cialitzat. Caldria que aquests estudis tin-
guessin una difusió més gran.

En conjunt, es van destacar els reptes però 
també les oportunitats que es generen ac-
tualment en l’àmbit de la formació. Es va 
remarcar també l’existència d’iniciatives 
d’èxit en l’àmbit català, algunes d’elles re-
presentades pels ponents de la sessió, i les 
bones expectatives de futur.

La sessió va ser presidida per Alberto Lar-
rondo, director de Relacions Corporatives 
de Lefebvre El Derecho. 

SESSIÓ 2

Transformació  
del model productiu  
a Catalunya, cap a la 
Indústria 4.0? Nous 
processos, productes  
i models de negoci

President: Enric Fernández, 
economista en cap de CaixaBank
Introductor: Miquel Barceló,* 
economista i enginyer industrial
Ponents: Vicenç Aguilera,* enginyer 
industrial i president del Clúster de la 
Indústria d’Automoció de Catalunya 
Joaquim Solà,* professor de 
la Universitat de Barcelona 
Jaume Cabaní,* promotor dels 
projectes INDÚSTRIA21 (talent)  
i CATALITZA (serveis B2B)

La sessió dedicada a la Indústria 4.0 va par-
tir de l’origen històric de la invenció del 

La formació 
professional és encara 

molt desconeguda  
i, de vegades, 

insuficientment valorada

Segon torn de sessions
nals de distribució de la formació i la competèn-
cia creixent entre institucions. Va remarcar tam-
bé les possibilitat de Catalunya en aquest àmbit.

Albert Sangrà va destacar les possibilitats de 
la formació en línia. En efecte, la recerca en 
aquest àmbit ens mostra com els resultats de 
la formació a distància són perfectament equi-
parables amb els de la informació presencial. 
L’efectivitat de la formació depèn d’altres fac-
tors diferents que sigui presencial o no. El que 
compta és que el disseny de la formació sigui 
curós i que s’apliquin les eines necessàries per 
assegurar-se que l’estudiant efectivament 
està aprenent i assolint els objectius fixats. Tot 
això té importants repercussions per al futur 
de l’ensenyament.

Anna Prades va presentar els resultats de 
l’enquesta d’inserció laboral de l’Agència 
per la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya. Aquesta enquesta ofereix infor-
mació molt útil per ajudar els futurs estudi-
ants a escollir els estudis que seguiran en el 
futur. La informació de l’enquesta és també 
de molta rellevància a l’hora de definir la po-
lítica universitària. El que està passant és, 
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transistor com a base de la revolució digital 
posterior. Entre aquell moment i ara, hi ha 
hagut una explosió d’innovacions, basa-
des fonamentalment en la llei de Moore, 
que diu que cada 18 mesos es multiplica 
per dos el nombre de transistors que hi ha 
en un xip. A partir d’aquí, avui assistim a 
una explosió de funcions exponencials que 
impliquen un conjunt ampli de noves tecno-
logies, que estan transformant radicalment 
l’economia mundial.

Actualment es calcula que al món hi ha uns 
5.000 milions de dispositius connectats a 
Internet i s’estima que cap al 2030 seran 
més d’un bilió. El 1998 Google va arribar a 
una valoració de mercat de 1.000 milions 
de dòlars després de vuit anys de crear-se, 
Tesla el 2003 va tardar quatre anys i Whats-
App, dos l’any 2009. Aquest món expo-
nencial planteja grans reptes i grans opor-
tunitats, tant a les persones com a les 
empreses com a ciutats i països.

Es pot definir la Indústria 4.0 com el procés 
de transformació digital aplicat a la indús-
tria de la producció; es tractava de veure 
com la introducció de les noves tecnolo- 
gies digitals s’aplica als sistemes produc-
tius del segle XXI. I també de pensar en 
quins nous models de negoci poden apa-
rèixer al voltant de la producció industrial. 
La nova cadena de valor industrial es torna 
més complexa i apareixen noves espècies 
que comporten grans oportunitats.

Per a un país industrial com Catalunya, ens 
vam preguntar quina serà la resposta que 
la nostra indústria serà capaç de donar a 
aquest gran repte i si sabrem aprofitar les 

senta més del 50% del total del PIB (Joa-
quim Solà, professor de la Universitat de 
Barcelona) té una gran oportunitat amb la 
digitalització tant per millorar la competitivi-
tat com per diversificar i generar noves ac-
tivitats econòmiques intensives en conei-
xement. En aquest sentit el factor humà i la 
formació seran fonamentals.

Per altra banda, Jaume Cabaní, promotor 
dels projectes INDÚSTRIA21 (talent) i CA-
TALITZA (serveis B2B), va destacar que ja 
fa molts anys que la indústria catalana im-
planta robots i sistemes automàtics digitals 
i que potser s’ha dramatitzat excessiva-
ment els efectes negatius de la implantació 
de la robòtica. La societat catalana haurà 
de fer canvis institucionals, de polítiques 
formatives i socials per aprofitar la nova 
onada de digitalització en benefici del con-
junt de la població.

També es va insistir en el procés de canvi 
accelerat de la indústria, de manera capda-
vantera per part de la indústria de l’automò-
bil (Vicenç Aguilera, enginyer industrial i 
president del Clúster de la Indústria d’Auto-
moció de Catalunya), en el procés de glo-
balització associat i en les grans oportuni-
tats que es plantegen per a la indústria 
catalana si ho sabem aprofitar. Es va des-
tacar que, en general, el grau de digitalit- 
zació de la indústria catalana és encara  
insuficient en relació amb els països més 
avançats i que caldrà treballar molt en 
aquest sentit.

Finalment es van tractar temes com la inno-
vació en la pime catalana, el problema del 
preu de la formació de postgrau, el canvi 
energètic i el nou model cap a la transició 
energètica, la formació professional i 
l’adaptació del conjunt de la població (tec-
nòlegs i no tecnòlegs) a un canvi econòmic 
radical que requerirà de noves formes d’in-
novació social per preservar la cohesió al 
conjunt del país.

Va presidir la sessió Enric Fernández, 
economista en cap de CaixaBank. 

El grau de digitalització 
de la indústria 

catalana és insuficient 
en relació amb els 

països més avançats

grans oportunitats que aquest nou món 
ens ofereix. En aquesta sessió, vam plante-
jar algunes preguntes i es van avançar algu-
nes respostes a partir de les següents pre-
guntes dirigides als ponents:
l Quina és la base, i l’abast real, d’aquest 
procés de transformació radical basat en la 
digitalització dels processos i en l’emer-
gència de nous models de negoci?

l Quins són els principals factors de canvi 
que cal tenir en compte en un món digital i 
exponencial?

l Com podem adaptar les organitzacions 
actuals cap a organitzacions exponencials 
(vegeu Salim Ismail) i com podem aprofitar 
l’emergència de nous models de negoci 
basats en costos marginals zero?

l Com afectarà en general aquesta nova 
revolució a la indústria catalana? 

l Quina serà la lògica dels nous processos, 
productes o models de negoci?

De les intervencions dels ponents i del de-
bat posterior es podria destacar el següent.
La nova industria catalana, formada per un 
conglomerat d’indústria i serveis que repre-
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SESSIÓ 3

Salut i benestar  
de les persones en  
l’era de la robòtica  
i de la intel·ligència 
artificial
President: Jaume Aubia, 
president del Grup MED
Introductor: Lluís Bohigas,* economista 
i membre de la Comissió d’Economia  
de la Salut del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya
Ponents: Joan Antoni Hueto,* coordinador 
del Procés Quirúrgic de l’Àrea General de 
l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
Pere Ibern,* Centre de Recerca 
en Economia i Salut de la Universitat 
Pompeu Fabra
Montserrat Alavedra,* coordinadora 
de l’Àmbit de Salut de Bioinformàtics 
Barcelona (BIB)

La intel·ligència artificial (IA) i la robòtica han 
entrat en molts aspectes de l’atenció sani-
tària i es preveu que els seus efectes poden 
ser amplis i disruptius. 

La IA permet l’anàlisi de grans bases de da-
des biològiques i extreure’n informació útil per 
al diagnosi i tractament. La primera gran base 
de dades a què s’enfronta el professional sa-
nitari és la mateixa bibliografia mèdica, que és 
immensa i està creixent a ritme frenètic. La IA 
permet extreure informació actualitzada i útil 
per fer diagnosis i aplicar tractaments. Altres 

operi o faci algunes parts del procés opera-
tori de manera autònoma sota la supervisió 
d’un cirurgià, que marcarà els objectius i 
prendrà les decisions. El tema de la robòti-
ca aplicada a la cirurgia el va desenvolupar 
Joan Antoni Hueto, metge cirurgià i coor-
dinador de Procés Quirúrgic, Àrea General, 
Hospital Universitari Vall d’Hebron. La Vall 
d’Hebron és un hospital punter avui dia en 
la cirurgia robòtica i el doctor Hueto va ex-
plicar no tan sols el seu impacte en la cirur-
gia pròpiament dita, sinó també en la forma 
d’organitzar el treball quirúrgic, atès el gran 
cost dels robots quirúrgics.

La medicina ha de reformar-se per incorpo-
rar les eines de la IA. S’han emprat diversos 
noms per descriure aquests canvis de para-
digma: medicina personalitzada, medicina 
de precisió i, el més recent, medicina d’alta 
definició. L’objectiu és passar d’una medici-
na basada en l’evidència a una nova medi-
cina basada en les dades. Aquest canvi de 
paradigma el va presentar Pere Ibern, del 
Centre de Recerca en Economia de la Salut, 
Universitat Pompeu Fabra. Ibern és un eco-
nomista de la salut que ha aprofundit en les 
noves fronteres de la medicina i ens va apor-
tar la visió de l’economia de la salut davant 
aquests canvis. Va presidir la sessió Jaume 
Aubia, president del Grup MED.

SESSIÓ 4

Canvi tecnològic, 
pobresa i desigualtat: 
necessitat d’un nou 
contracte social

President: Eduard Arruga, president 
de la Societat Catalana d’Economia
Introductor: Jordi Caballé,* economista 
i catedràtic de la Universitat Autònoma  
de Barcelona i de la Barcelona GSE
Ponents: Joan Maria Esteban,* 
economista i professor d’Investigació  
de l’Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC)  
i de la Barcelona GSE 
Josep Ramoneda, periodista i filòsof

Aquesta sessió va comptar amb el profes-
sor d’Investigació de l’Institut d’Anàlisi Eco-
nòmica del CSIC i professor de la Barcelona 
Graduate School of Economics (BGSE), 
Joan Maria Esteban, i el filòsof i periodis-
ta Josep Ramoneda com a ponents. 
Eduard Arruga, president de la Societat 
Catalana d’Economia i del Banc d’Aliments 
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En el futur serà possible 
que un robot operi  

de manera autònoma 
sota la supervisió  

d’un cirurgià

bases de dades són creades per la mateixa 
pràctica mèdica: les històries clíniques i els 
paràmetres de monitoratge dels malalts crò-
nics (pols, tensió, glucèmia, etcètera). L’anà-
lisi d’aquestes dades és fonamental per po-
der conèixer l’evolució del malalt. Finalment la 
medicina està analitzant les dades genèti-
ques dels malalts per utilitzar-les per prendre 
decisions clíniques. Cada estudi genètic de 
l’ADN d’una persona ocupa un volum de me-
mòria molt gran i requereix molta capacitat 
informàtica. L’anàlisi d’aquestes bases de 
dades només es pot fer mitjançant eines molt 
potents de bioinformàtica que permeten ex-
treure coneixement a partir de les dades. La 
ponent Montserrat Alavedra, farmacèutica 
i coordinadora de Salut de l’Associació Bioin-
formàtics Barcelona, ens va presentar l’asso-
ciació que pretén promocionar la utilització, el 
desenvolupament i especialment la formació 
en bioinformàtica, una eina essencial per apli-
car la IA a la salut.

L’aplicació més espectacular de la robòtica 
en el terreny sanitari és la cirurgia robòtica, 
on el cirurgià pot fer intervencions quirúrgi-
ques amb molta més precisió gràcies al 
suport d’un robot. En el moment actual és 
el cirurgià qui opera amb l’ajut d’un robot, 
però en el futur serà possible que el robot 
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fins llavors. El ponent va plantejar la tesi que, 
gràcies a aquesta ruptura de caire moral i 
polític, es va obrir una escletxa per la qual es 
va colar la utopia liberal. Aquesta utopia es va 
manifestar amb tota la seva potència amb la 
victòria de Margaret Thatcher en les elecci-
ons generals al Regne Unit l’any 1979. La 
primera ministra britànica va declarar que “la 
societat no existeix, només existeixen els in-
dividus”. Aquesta filosofia va permetre unes 
polítiques econòmiques en les quals la preo-
cupació per reduir la desigualtat de rendes va 
desaparèixer. Aquest procés d’increment de 
la desigualtat arriba a la seva apoteosi durant 
la darrera gran crisi econòmica que comença 
l’any 2008 i en què el mite de la classe mitja-
na s’enfonsa estrepitosament. Aquest feno-
men ve acompanyat i, en certa manera pro-
vocat, pel canvi tecnològic en els àmbits de 
la computació (amb predominança d’actors 
molt poderosos, com Google) i de la biotec-
nologia. Això posa de manifest la crisi de go-
vernança a la Unió Europea i la necessitat  

Des dels anys 70 ha 
desaparegut una gran 

part de la classe mitjana 
i es produeix una 

polarització salarial

que aquesta esdevingui una veritable orga-
nització supranacional.

La crisi del 2008 també queda magnificada 
pel canvi d’expectatives intergeneracionals 
que ha comportat. La resposta a aquesta 
nova situació només pot venir mitjançant 
un nou contracte social consensuat, el qual 
pot ser molt difícil d’implementar ateses les 
limitacions dels processos polítics demo-
cràtics. En tot cas, caldria evitar les soluci-
ons basades en l’autoritarisme 
postdemocràtic, que s’apliquen actual-
ment a països com Rússia i la Xina.

La sessió va concloure amb unes paraules 
del seu president, Eduard Arruga, que va 
posar èmfasi en el paper del Banc d’Ali-
ments com a instrument per alleugerir les 
situacions de pobresa extrema.
 

SESSIÓ 5

La fiscalia de 
l’economia digital: 
una normativa 
obsoleta i solucions 
improvisades
Introductor: José Ignacio Cornet,* 
economista i president de la Comissió 
d’Assessors Fiscals del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya
Ponent: Emilio Pérez Pombo, economista

de Barcelona, va presidir la sessió. Final-
ment, Jordi Caballé, catedràtic d’Econo-
mia de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na i professor de la BGSE va actuar 
d’introductor i moderador de la sessió.

Després de la presentació de la temàtica de 
la sessió i dels ponents per part de l’intro-
ductor, Joan Maria Esteban va mostrar 
com la distribució de la renda ha evolucionat 
en molts països de l’OCDE des de meitat 
dels anys 70. La conclusió d’aquesta anàli-
si és que ha desaparegut una gran part de 
la classe mitjana i que es produeix una clara 
polarització salarial. Un dels factors explica-
tius d’aquest fenomen són el canvis tecno-
lògics que fan que el treball sigui menys in-
dispensable per a la producció i, per tant, el 
pes dels salaris dins el PIB es redueixi. Un 
altre factor que explica aquest fenomen és 
la captura de l’Estat pels grans interessos 
econòmics que han aconseguit que no cai-
gui sobre ells la redistribució de renda.

La seva ponència va acabar amb una refle-
xió sobre els nous mecanismes redistribu-
tius. Va discutir la renda mínima garantida i 
la redistribució de la riquesa basada en un 
impost sobre el capital mobiliari o en un im-
post sobre les herències. 

A continuació, Josep Ramoneda va fer en 
la seva presentació un recorregut històric des 
del 1968, any del Maig francès, però també 
de moviments similars a altres ciutats del 
món. Com a resultat d’aquests moviments, 
es va canviar la moral que era predominant 

Sessió amb la participació d’Emilio Pérez Pombo, economista, com a ponent. 
L’introductor va ser José Ignacio Cornet, economista i president de la Comissió 
d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya. * 
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SESSIÓ 6

L’auditor de comptes 
i la ciberseguretat
President: Carlos Puig de Travy, 
president del REA + REGA
Introductor: Lluís Guerra,* economista 
auditor de comptes i membre del Comitè 
Permanent de la Comissió d’Auditoria  
de Comptes del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya
Ponents: Jordi Serra,* professor 
de la Universitat Oberta de Catalunya
Jordi Escalé, executive partner GARTNER
Enric Vila Majó, CEO de Winterman  
i especialista en prevenció  
de frau i riscos corporatius
Mercè Molist,* periodista 
especialitzada

Els canvis que ha provocat Internet en les vi-
des de les persones i les organitzacions en 
termes de facilitar l’accés a la informació i la 
comunicació instantània també les col-
loquen en situació de vulnerabilitat. Els audi-
tors i els seus clients no en són una excepció.

Durant aquesta sessió ha quedat palès que 
el potencial de la xarxa és gairebé il·limitat 
tot i que, encara, està en ple desenvolupa-
ment. Podem esperar grans transformaci-
ons en les relacions socials, assessora-
ment econòmic i jurídic automàtic, 
comptabilització d’operacions a mesura 

La ciberseguretat 
ja no és només 

responsabilitat dels 
informàtics, sinó de tots 

i dels auditors també

Molist, periodista especialitzada en segu-
retat informàtica, ens va centrar en el tema 
oferint-nos xifres d’atacs i exemples con-
crets. A continuació, Jordi Serra, profes-
sor de la Universitat Oberta de Catalunya, 
ens va demostrar en directe com n’és de 
fàcil assaltar ordinadors i xarxes remota-
ment i accedir a les dades que contenen 
deixant-nos a tots bocabadats. 

En tercer lloc, Jordi Escalé, executive 
partner GARTNER, va explicar la seva ex-
periència des de la posició de la víctima dels 
ciberatacs com a mostra real del que està 
passant realment avui dia. Va acabar el torn 
de presentacions Enric Vilamajó, CEO de 
Winterman, empresa especialitzada en 
gestió de riscos empresarials, i que ens va 
il·lustrar com les empreses incorporen la 
ciberseguretat en els plans estratègics i el 
tipus de mesures que s’emprenen.  

Després de les presentacions i d’un torn breu 
però molt intens de preguntes de l’audiència, 
en la conclusió del president de la taula va 
quedar clar que la ciberseguretat és una vari-
able estratègica més en el món dels negocis 
i que el risc econòmic derivat de l’exposició 
d’informació sensible a la xarxa és crític en la 
vida de les persones i les organitzacions. Els 
auditors no solament n’hem de prendre 
consciència, sinó que cal que incloem aquest 
factor en el mapa de riscos de les empreses 
que auditem i que el tinguem en consideració 
per a la protecció de la gran quantitat d’infor-
mació sobre els nostres clients incorporada 
en els arxius informàtics.

que es produeixen físicament, o càlcul i li-
quidació dels impostos al mateix ritme, ciu-
tats intel·ligents, empreses que ens reposin 
la nevera sense moure’ns del sofà... Tot ple-
gat per fer-nos més productius i la vida més 
fàcil però al mateix temps exposant-nos a 
nous i múltiples riscos encara insospitats. 

Sí, tots aquests canvis vertiginosos i inces-
sants de la tecnologia estan molt bé però és 
imprescindible tenir cura del valor de la in-
formació que publiquem a la xarxa, ja que 
el risc potencial de vulneració de la nostra 
informació més crítica, privada i confidenci-
al és també il·limitat. 

La ciberseguretat ja no és només respon-
sabilitat dels informàtics, sinó de tots, i dels 
auditors també. Aquest és un tema apassi-
onant que per més que t’hi endinses mai no 
en tens prou i més intranquil et quedes. 

En una taula presidida per Carlos Puig de 
Travy, president del Registre d’Economis-
tes Auditors (REA + REGA), vam aprofundir 
en aquest tema de la mà d’un panell excep-
cional d’experts. En primer lloc, Mercè 
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Amb responsabilitat per 
deutes, la llei preveu una 

sèrie de casos greus en 
què exigeix l’automàtica 
dissolució de l’empresa

SESSIÓ 7

La responsabilitat 
dels administradors 
de les societats de 
capital

President: Alfred Albiol, 
president del REFOR
Introductor: Rodrigo Cabedo,* 
economista, advocat i membre  
de la Comissió de Mercantil,
Concursal i d’Experts Judicials del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
Ponent:  Juan Manuel de Castro 
Aragonés,* soci responsable del 
Departament de Dret Processal de 
Rousaud Costas Duran Abogados

La responsabilitat dels administradors de les 
societats mercantils és una qüestió que amb 
els anys ha anat guanyant importància i ac-
tualment resulta ineludible per a qualsevol 
assessor d’empresa conèixer amb profun-
ditat les diferents perspectives de les obliga-
cions de l’administrador (tributàries, mer-
cantils, concursals, penals, mediambientals, 
socials, etcètera) i les responsabilitats que es 
puguin derivar de l’exercici del seu càrrec. 

En primer lloc, cal tenir en compte que la llei 
imposa als administradors que actuïn amb 
diligència i lleialtat a la societat. En concret, 
s’exigeix als administradors que han 
d’exercir el càrrec i complir els deures que 
imposen les lleis i els estatuts amb la dili-
gència d’un ordenat empresari, tenint en 
compte la naturalesa del càrrec i les funci-
ons atribuïdes a cadascun d’ells. De la ma-
teixa manera, constitueix un deure dels 
administradors exercir el càrrec amb la lle-
ialtat d’un fidel representant, obrant de 
bona fe i en el millor interès de la societat.

En segon lloc, pel que fa al sistema d’acci-
ons per exigir la responsabilitat dels admi-
nistradors, la Llei de societats de capital (a 
partir d’ara, LSC) preveu tres supòsits: l’ac-
ció social, l’acció individual i la responsabi-
litat per deutes. Els dos primers supòsits es 
troben regulats als articles 238 i 241 de la 
LSC: en el primer cas, l’art. 238 de la LSC 
se centra en el dany i perjudici ocasionat 
pels administradors socials a la mateixa 
empresa (acció social), mentre que en el 
segon cas, l’art. 241 de la LSC es refereix al 
dany i perjudici causat directament als so-
cis i als tercers (acció individual).

Respecte a la responsabilitat per deutes, la 
llei preveu una sèrie de casos greus en què 
exigeix l’automàtica dissolució de l’empre-
sa. En particular, l’article 363 de la LSC es-
tableix que constitueix, entre altres, causa 
legal de dissolució de la societat: “e) Per 
pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a 
una quantitat inferior a la meitat del capital 
social, fora que aquest s’augmenti o es re-
dueixi en la mesura suficient, i sempre que 
no sigui procedent sol·licitar la declaració 
de concurs.”

En tots aquests casos, els administradors 
tenen obligació de dissoldre la societat si no 
es prenen les mesures correctores que pre-
veu la mateixa llei per evitar-ho. En un altre 
cas, segons l’article 367 de la LSC, respon-
dran solidàriament de les obligacions soci-
als posteriors a l’esdeveniment de la causa 
legal de dissolució. Les mesures que po-
den adoptar per evitar-ho són: (i) un aug-
ment dinerari que capitalitzi la societat o es 
redueixi el capital en quantia suficient (i, en 
els dos casos, sempre que no sigui proce-
dent sol·licitar la declaració de concurs); (ii) 
convocar en el termini de dos mesos la jun-
ta general perquè adopti, en el seu cas, 
l’acord de dissolució; i (iii) sol·licitar la disso-
lució judicial o, si procedís, el concurs de la 
societat, en el termini de dos mesos a 
comptar des de la data prevista per a la ce-
lebració de la junta, quan aquesta no s’hagi 
constituït, o des del dia de la junta, quan 
l’acord hagués sigut contrari a la dissolució.

En aquest marc, la sessió va ser de gran 
interès, atesa l’amplitud i complexitat de la 
matèria i la diversitat de perspectives, i va 

posar en evidència una vegada més que la 
responsabilitat dels administradors de les 
societats mercantils resulta una matèria im-
prescindible per a aquells economistes que 
formin part dels òrgans d’administració 
d’entitats mercantils, tant per delimitar res-
ponsabilitats com per determinar-les a ter-
cers; així com per a aquells professionals 
que prestin els seus serveis d’assessora-
ment econòmic i legal. 

Per parlar d’aquest tema vam comptar 
amb la participació com a ponent de Juan 
Manuel de Castro Aragonés, soci res-
ponsable del Departament Processal de 
Rousaud Costas Duran Advocats, i la ses-
sió va ser presidida per Alfred Albiol, pre-
sident del REFOR. n
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Tarragona

Barcelona

Girona

Lleida

La seu del Col·legi a Tarragona va cele-
brar a Reus el 16 de novembre la Jor-
nada dels Economistes 2017 seguida 

del sopar que se celebra anualment. Ambdós 
actes van comptar amb el patrocini del Port i 
del Banc Sabadell i les col·laboracions de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), el Diari de Tar-
ragona i el suport institucional de l’Ajuntament 
de Tarragona. En aquesta ocasió, els actes 
s’han celebrat a la ciutat de Reus, coincidint 
que és la Capital de la Cultura Catalana 2017. 
Van donar la benvinguda el president territori-
al, Pere Segarra, la delegada del deganat de 
la Facultat d’Economia i Empresa de la URV, 
Carme Molina, i el coordinador de la Jorna-
da, Miquel Àngel Fúster. 

El lema sobre el qual s’ha basat la jornada 
d’enguany era L’economia en l’era de la robo-
tització i la intel·ligència artificial.

La conferència principal va anar a càrrec de 
Genís Roca, consultor i reconegut expert en 
temes relacionats amb la cultura digital. Va 
apuntar que actualment ja s’han produït tres 
revolucions tecnològiques: l’aparició d’Inter-
net el 1995, la implantació del web 2.0 el 2005 
(amb les xarxes socials i els continguts web) i 
la transformació digital el 2015 (que podríem 
considerar la “tercera onada”, on fins i tot “les 
coses” poden generar informació si disposen 
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La Jornada a les seus territorials

dels sensors adients). Va explicar l’evolució i la 
incidència que ha tingut durant aquestes dè-
cades, fins arribar al moment actual, en el qual 
es mou una gran quantitat d’informació, i que 
la necessitat de processar-la en temps real  
per tal de ser segmentada i gestionada de ma-
nera intel·ligent. Tot això implica que cal repen-
sar els models de negoci. Alguns elements 
diferenciadors en aquest context tecnològic 
són els sensors, el disseny de serveis i la trans-
parència.

Genís Roca ens va donar diversos exemples 
dels canvis vertiginosos en els nostres com-
portaments com a usuaris i consumidors (de 
música, turisme, compra d’un cotxe, informa-
ció mèdica, banca...) per demostrar que la 
gestió eficient dels fluxos de dades constitueix 
un avantatge competitiu fonamental.

Cal repensar els models 
de negoci. Alguns 

elements diferenciadors 
són els sensors,  

el disseny de serveis  
i la transparència

TARRAGONA

L’economia en l’era 
de la robotització i la 
intel·ligència artificial

La Jornada, més  
a prop del territori
La Jornada dels Economistes també se celebra  
a les diferents seus territorials: el 9 de novembre 
a la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de Girona; a Lleida, el 23 
de novembre a la sala d’actes del Col·legi 
d’Economistes, i a Tarragona, el 16 de  
novembre al Centre de Lectura de Reus

Tarragona

Inauguració:
Pere Segarra, president territorial de Tarragona 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Carmen Molina, responsable de l’Ensenyament 
de Finances i Comptabilitat de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat  
Rovira i Virgili.
Miquel Àngel Fúster, economista 
i coordinador de la Jornada.

Conferència:
De l’economia analògica a l’economia digital: 
l’abast del canvi
Genís Roca,* soci i president de Roca Salvatella 
i expert en negoci digital.

Taula rodona:
Economia digital.
Digitalització i robotització en la indústria
Raúl Ripoll,* cap de planta de Lear Corporation 
E-Systems a Valls.
El futur de les ‘fintech’
Oriol Sans, director de finançament d’ACCIÓ
Seguretat en la informació i privadesa de dades
Josep Domingo*, catedràtic de Ciència de la 
Computació i investigador a l’ICREA Acadèmia  
de la Universitat Rovira i Virgili.

Moderador:
Daniel Revenga, periodista.

Cloenda:
Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.
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A continuació, Raül Ripoll, cap de planta de 
la companyia Lear Corporation (empresa mul-
tinacional amb una gran presència a la ciutat 
de Valls), va parlar de com la robotització in-
dustrial és ja avui una realitat, i com resulta in-
dispensable en una empresa emblemàtica del 
sector auxiliar de l’automòbil. Va comentar 
que els grans avantatges de la robotització 
són els mínims defectes en la producció i la 
velocitat dels processos, en comparació amb 
la mà d’obra tradicional. Va indicar que el re-
torn de la inversió en robotització per a Lear 
Corporation és d’uns dos anys.

Tot seguit, Oriol Sans, cap de Finances 
d’ACCIÓ, va fer una exposició sobre el món 
de les fintech i la seva implantació en els pro-
cessos de finançament, centrant-se en el 
crowdequity (finançament col·lectiu d’inver-
sions) i el crowdlending (préstecs col·lectius), 
instruments de gran interès per a les start-
ups. Sans ens va aportar alguns exemples 
d’aquestes noves tendències en finances.

El darrer ponent, el doctor Josep Domingo, 
catedràtic de la URV i un dels investigadors 
més prestigiosos en el camp de la seguretat i 
la privadesa de dades, va posar de manifest 

que les dades massives amenacen la privaci-
tat i que cal una ètica en el seu ús. En aquest 
sentit va explicar la nova normativa del Regla-
ment general de protecció de dades que entra 
en vigor el proper any i que pretén incrementar 
la seguretat, la transparència i la protecció de 
l’individu en l’entorn digital.

Va tancar la Jornada el degà, Joan B. Ca-
sas, que va fer esment al procés de des-
trucció creativa i l’ impacte digital al mercat 
de treball, tot emfatitzant els riscos del big 
data (per exemple respecte a la intimitat), 
però també el canvi de paradigma. Va con-
cloure recordant que la intel·ligència artifici-
al ha tombat el concepte econòmic del cost 
marginal zero. 

Després de la Jornada es va celebrar el So-
par dels Economistes, a l’emblemàtic indret 
de la ciutat de Reus Vermut Rofes. Al llarg de 
la vetllada, com es ve fent des de fa ja alguns 
anys, es va atorgar el Reconeixement a la 
Trajectòria Econòmica. Aquesta distinció re-
cau en persones que a través de la seva ac-
titud i esforç professional han contribuït al 
creixement econòmic del territori i al seu apo-
derament. En aquesta ocasió, el reconeixe-

ment va ser per a José María Crespo 
Cano, director i persona referent de Schwartz 
Hautmont Construcciones Metálicas, SA, 
empresa ubicada a Vila-seca destinada a la 
fabricació de grans estructures metàl·liques, 
per la seva contribució al desenvolupament 
de la indústria de béns d’equipament al terri-
tori i pel prestigi de l’empresa en l’àmbit inter-
nacional, amb obres emblemàtiques a tot el 
món, tant de caldereria com d’estructura 
metàl·lica. Crespo ens va recordar la impor-
tància de la indústria com a generadora de 
riquesa a la demarcació, tot reivindicant el 
sector com a autèntic motor econòmic, amb 
formació qualificada i salaris més alts.

Al llarg del sopar, també es van donar les 
distincions al Millor Expedient Acadèmic 
dels Graus d’Economia i Empresa de la 
URV i el reconeixement als companys amb 
25 anys de col·legiació a més dels que com-
pleixen els 65 anys. Va tancar l’acte el presi-
dent territorial del Col·legi a Tarragona, Pere 
Segarra. n

Diversos moments de la Jornada dels 
Economistes i del Sopar dels Economistes  
a la seu territorial de Tarragona.

* 
In

fo
rm

ac
ió

 a
dd

ic
io

na
l.

ED 34-37 seus territorials3 cf.indd   35 13/12/17   16:19



3 6  •  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 7

GIRONA

Tecnologia i ocupació: impactes de 
la digitalització i la robòtica en els 
models de treball

banda, la millor manera de crear ocupació 
és el creixement. 

Joan Vila afirmava que els canvis tecnolò-
gics generen més productivitat, que alhora 
es tradueix en més benestar. Va explicar 
diferents exemples de millora en la produc-
tivitat que a la vegada que feien innecessà-
ries determinades ocupacions, en genera-
ven de noves. La tecnologia fa possibles 
augments de la producció espectaculars, 
millora de la qualitat dels béns i serveis pro-
duïts i també contribueix a la sostenibilitat 
de la producció. 

En el debat posterior a les ponències, els 
interlocutors Mireia Santamaria, gerent 
de la FOEG, Bartomeu Compte, secreta-
ri general de CCOO a Girona, i Jaume Fà-
brega, vicepresident de la Cambra de Co-
merç de Girona, van plantejar diferents 
qüestions en relació amb les repercussions 
dels canvis tecnològics i van orientar el de-
bat a l’entorn de la formació adequada a les 
noves necessitats productives tot desta-
cant la necessària capacitat d’adaptació. 
En aquest sentit, tant els ponents com els 
diferents interlocutors van destacar la ne-
cessitat d’una formació professional públi-
ca i de prestigi i que sigui valorada per l’en-
torn empresarial, social i familiar.

La clausura de l’acte acadèmic va ser a càr-
rec del degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, Joan B. Casas. En el tradicio-
nal i entranyable sopar posterior es van 
entregar els premis als millors currículums 
universitaris, així com les insígnies als col-
legiats d’ara fa 25 anys i, aquest any, dues 
insígnies als col·legiats de fa 50 anys. L’en-
horabona a tots els guardonats! n

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 7
La Jornada a les seus territorials

Ala sala d’actes de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de la UdG, que estava ple-

na, els membres de la Presidència de la 
Jornada van obrir la Jornada dels Econo-
mistes de l’any 2017. Van donar la benvin-
guda a tots els assistents i van presentar els 
ponents Ricard Rigall, vicerector d’Eco-
nomia i Infraestructures, Anna Garriga, 
degana de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials, i Esteve Gibert, 
president territorial de Girona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

El tema de debat d’aquest any, Tecnologia 
i ocupació: impactes de la digitalització i la 
robòtica en els models de treball, tenia com 
a ponents Alfred Pastor, doctor en Cièn-
cies Econòmiques per la UAB i pel MIT, i 
Joan Vila, enginyer industrial i gerent d’LC 
Paper 1881, SA. La Jornada estava coordi-
nada pels economistes Modest Fluvià i 
Manel Serra.

Alfred Pastor va recordar que després de 
les revolucions tecnològiques sempre 
s’han generat més llocs de treball dels que 
hi havia abans. La qüestió és el període de 
transició, més o menys llarg, i els treballa-
dors afectats directament. Es produeix un 
canvi en l’orientació dels llocs de treball i 
especialment en les ocupacions més afec-
tades: les rutinàries i no cognitives. La pre-
ocupació des de l’òptica del treball no hau-
ria de ser el nivell d’ocupació sinó el nivell de 
salaris, que tendeix a ser inferior. D’altra 

Inauguració: 
Ricard Rigall, vicerector d’Economia 
i Infraestructures. 
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.

Coordinadors:
Modest Fluvià, economista i professor 
de la UdG.
Manel Serra, economista.

Ponents:
Alfredo Pastor, Col·legiat de Mèrit del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya; doctor en Ciències 
Econòmiques per la Universitat Autònoma  
de Barcelona i per l’Institut Tecnològic de 
Massachusetts. 
Joan Vila, enginyer industrial, gerent d’LC Paper 
1881, SA.

Interlocutors:
Mireia Santamaria, gerent de la FOEG i enginyera. 
Jaume Fàbrega, vicepresident de la Cambra de 
Comerç i empresari. 
Bartomeu Compte, secretari general de CCOO.

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

Girona
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LLEIDA

La inexcusable transformació digital 
i tecnològica de les empreses

nologia i innovació del grup a escala internaci-
onal, Carles Eres, originari d’Isona (el Pallars 
Jussà), va centrar la seva exposició en el mo-
del de les sis D de les organitzacions exponen-
cials (de Peter Diamandis i Steve Kotler): 1) 
digitalització, 2) desmaterialització, 3) decep-
tion (enganyós), 4) disrupció, 5) desmonetitza-
ció i 6) democratització; i la seva aplicació al 
món de la banca.

Els aspectes disruptius que afecten la banca i 
en els quals GFT col·labora amb els seus cli-
ents van centrar part de l’exposició: l’experi-
ència d’usuari/client que ressitua el client al 
centre, canvis en la manera de cobrar els ser-
veis financers, màquines que assessoren i 
gestionen informació autònomament, apari-
ció de noves unitats de negoci o les noves 
maneres de signar contractes sense paper ni 
signatura, entre d’altres. 

El gran desenvolupament de les fintech, de la 
tecnologia blockchain i de les monedes virtu-
als, com ara el bitcoin, i els reptes que com-
porten per a la banca tradicional són els que 
van donar peu a més preguntes en el col·loqui. 
Va acabar la presentació parlant del Code-n.
org, acte amb 50 fintechs organitzat per GFT 
a Alemanya per connectar amb les start-ups 
del sector i va passar un vídeo del laboratori 
d’innovació de GFT a Sant Cugat.

A la cloenda, Anton Gasol va destacar que 
havia estat un orgull conèixer les aportacions 
dels tres ponents vinculats a les terres de Llei-
da, que anar a l’estranger és una oportunitat 
però que també cal retre homenatge a les per-
sones que han apostat per continuar treba-
llant al territori i va esmentar que la transforma-
ció digital i tecnològica no tindria sentit si no va 
encaminada a fer-nos la vida més feliç. n

La Jornada 2017 a Lleida s’ha centrat 
en tres àmbits d’implantació de la tec-
nologia: l’agricultura de precisió, la 

robòtica aplicada i el sector financer, les fin-
tech i el blockchain.

El director tècnic de viticultura del grup Codor-
níu, al qual pertanyen les bodegues Raimat, 
Joan Esteve, va explicar que “a Raimat la tec-
nologia els permet monitorar i actuar de ma-
nera selectiva a les vinyes reduint els costos 
globals d’explotació en un 27%”. Emprar sis-
temes d’informació geogràfica (GIS), telede-
tecció, fotos aèries en avioneta i per satèl·lit i el 
tractament digital de les dades obtingudes els 
ha permès identificar problemes per zones 
diferenciades, establir, executar i avaluar plans 
d’acció i aconseguir millores com l’estalvi en 
fitosanitaris (15%), cost d’adobat (20%), estal-
vi d’aigua (7%) i quelats de ferro (30%) i gua-
nyar un 31% en uniformitat de les zones de 
cultiu i obtenir paulatinament varietats de ra-

Lleida

Inauguració:
María José Puyalto, degana de la Facultat 
de Dret i Economia de la Universitat de Lleida.
Joan Turmo, president territorial de Lleida 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Xavier Ticó, president de la Comissió 
d’Empresa Agroalimentària i Cooperatives  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya  
i coordinador de la Jornada.

Ponents:
Carles Eres, director general de GFT IT 
Consulting, SL; coordinador de les activitats  
de Tecnologia i Innovació de GFT  
a escala internacional.
Albert Rodríguez, director del Manipulation 
and Mechanisms Lab (MCube) de l’Institut 
Tecnològic de Massachusets (MIT)  
i professor d’Enginyeria Mecànica.
Joan Esteve, director tècnic de Viticultura 
del Grup Codorníu, enginyer agrònom, ETSEA 
de la Universitat de Lleida i màster en Ciències 
per la California State University Fresno (EUA).

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

Cloenda:
Anton Gasol, director de la Jornada 
dels Economistes.

ïms més iguals amb criteris de producció sos-
tenible i respecte al medi ambient.

Els resultats obtinguts els van dur a crear 
l’spin-off Agropixel per prestar serveis a ter-
cers (altres explotacions, comunitats de re-
gants o ajuntaments). 

Per al lleidatà Albert Rodríguez, doctor en Ro-
bòtica i director del Manipulation and Mecha-
nisms Lab-MCube del MIT (Boston, EUA), la 
robòtica “a mitjà i llarg termini transformarà la 
manera d’entendre la feina tal com van fer 
amb els ordinadors”. El laboratori, creat fa tres 
anys, està orientat a les pinces o mans robòti-
ques amb l’objectiu d’incrementar la destresa 
dels robots. El somni d’Albert Rodríguez és 
arribar a dotar un robot de la destresa de la mà 
humana. Ens va parlar d’un projecte amb 
Amazon (tecnologies per agafar objectes en 
magatzems) i un altre amb Delta i Lenovo per 
a la robotització de l’assemblatge de peces 
petites d’aparells electrònics. 

Com a camps d’interès per desenvolupar pro-
jectes de robòtica va esmentar la conducció 
autònoma, l’automatització de magatzems, 
facilitar la vida independent de les persones 
grans, la influència del canvi climàtic i la pro-
ducció agroalimentària (monitoratge de cul-
tius). Va concloure que: 1) la transformació 
digital és inevitable; 2) és un bon moment per 
apostar per la robòtica i hi ha oportunitats 
cada cop mes grans d’interacció entre em-
preses i entre universitat i empreses, i 3) la ro-
bòtica és una oportunitat per a la qualitat de 
vida de les persones i per a un món millor. 

El director general de l’empresa GFT a Espa-
nya de consultoria i solucions d’IT per al sector 
financer i coordinador de les activitats de tec-
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Nota d’opinió

La transformació digital ha arribat com una 
onada que ha submergit tots els àmbits de la 
nostra societat. Des de l’àmbit de l’economia 
podem analitzar l’abast d’aquest canvi  
i cap a quins horitzons ens pot portar

Intel·ligència artificial 
i transformació 
digital 4.0

Quarta Revolució,  
un repte sense precedents

La Quarta Revolució ja és un fet i 
està per quedar-s’hi: el món està 
passant de l’era industrial a l’era 
del coneixement. Som a l’inici d’un 

procés de digitalització que està transformant 
la societat, l’economia i l’empresa de manera 
ràpida i, a la vegada, profunda, convertint allò 
que semblava impossible en possible. Tres 
raons principals justifiquen l’arribada 
d’aquesta revolució: la velocitat dels avenços 
sense precedents; el ritme exponencial i no 
lineal al qual evoluciona, i l’amplitud i la profun-
ditat dels canvis, que transformen sistemes 
sencers de producció, gestió i governabilitat. 
En aquest context, la innovació és una assig-
natura obligada, els productes i serveis es 
tornen obsolets ràpidament, la creació de va-
lor es veu impulsada per les TIC...

La transformació digital es caracteritza per la 
fusió de tecnologies emergents del segle 
XXI, que desdibuixen les línies entre l’esfera 
física, l’esfera digital i l’esfera biològica, vin-
culant el món físic i el digital, i es basa en un 
tema gairebé filosòfic: el binomi ésser humà-
màquina. Podem parlar de moltes famílies 

A L’ECONOMIA,  
A LES EMPRESES 
I A LA SOCIETAT

Amb motiu de la JORNADA DELS ECONOMISTES 2017, el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya vol fer públic el següent:

l La transformació digital està modificant la societat, l’economia i l’empresa d’una 
manera ràpida i profunda, desdibuixant les fronteres entre l’esfera física, la digital i 
la biològica.

l Està provocant canvis a la societat que afecten els seus fonaments ètics i regu-
ladors, i està modificant la distribució de la renda i la generació de drets socials, 
front la qual cosa s’han d’implantar mesures de suport a la renda, establir xarxes 
de seguretat dins de la societat i assolir un nou i ampli contracte social.

l Catalunya posseeix les bases i molts dels elements necessaris per ser un referent 
internacional en l’actual revolució digital, però té l’obligació ineludible d’adaptar-se 
a ella, afavorint la “inclusió i transversalitat digital”, ja que si no hi haurà sectors de 
la societat que en quedaran marginats.

l Cal habilitar polítiques públiques adequades que permetin repartir els beneficis 
de la Quarta Revolució entre tothom, afavorint la inclusió digital i dotant a tots 
d’eines i capacitats per encarar aquesta revolució.
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ment, atès que impulsa tots els processos 
que ja havien començat en aquestes darre-
res. El seu caràcter accelerador obliga a fer 
canvis sistèmics en la cultura i en les institu-
cions. Per exemple, la cultura ha de ser prou 
forta com per crear, impulsar i captar el talent 
i el coneixement.

Impacte de la transformació digital
La transformació digital està alterant la nos-
tra manera de viure, treballar, produir i relaci-
onar-nos, implicant tots els grups d’interès. 
De fet, ens porta a un nou paradigma eco-
nòmic, social i vital: un món permanentment 
connectat. La interconnexió global afectarà 
tot el nostre entorn personal i professional: la 
societat, l’economia, la indústria, la salut,  
el treball...

La Quarta Revolució està distorsionant la dis-
tribució de la renda i la generació de drets so-
cials, front la qual cosa, hores d’ara, només 
comptem amb institucions i criteris heretats 
del segle XX. No obstant això, el nou estil de 
vida digital serà radicalment millor i de més 
qualitat, més col·laboratiu, menys consumi-
dor de recursos naturals i més respectuós 
amb el clima i el planeta, sempre que s’encetin 

Ser o no ser en  
la Quarta Revolució  

no és opcional. Cal estar 
obligatòriament dins 
d’ella i participar-hi

tecnològiques, algunes de les quals són el 
big data and analytics, el cloud computing, 
l’IoT (Internet of Things), la realitat virtual i 
augmentada, la robòtica avançada i col-
laborativa, la ciberseguretat, la simulació i 
prototipatge virtual, la intel·ligència artificial i 
el machine learning, la fabricació additiva 
(3D) i la integració horitzontal i vertical de sis-
temes i processos. Aquestes faran més efi-
cients i flexibles els processos i sistemes, 
optimitzant l’ús de recursos, reduint costos, 
personalitzant tasques... i, a més, permetran 
l’aparició de nous productes i serveis i una 
millora de funcionalitats existents.

La transformació està sent de gran abast i 
complexitat, però no se sap ben bé com 
s’anirà desenvolupant i concretant, cosa 
que crea, com totes les revolucions tecno-
lògiques anteriors durant les primeres eta-
pes, incertesa, preocupació i temor. Fins al 
moment, de fet, ha estat desordenada, de-
sigual i forçada, ja que s’ha estat construint 
sobre les bases de la revolució anterior, 
l’analògica.

En el nou context allò que serà fonamental 
és com es crearà riquesa per part de les em-

preses i de les persones, i quines són les 
polítiques públiques adients per fer-ho. El 
coneixement i els intangibles passen a ser 
protagonistes i a liderar la creació de valor en 
la nova era. Per tant, la gestió estratègica 
d’aquests és important. Paral·lelament, el 
talent de les persones es converteix en una 
clau bàsica, per la qual cosa la seva protec-
ció en sentit ampli resulta molt rellevant.

Ser o no ser en la Quarta Revolució no és 
quelcom opcional, com ho havia estat en 
revolucions passades. Cal estar obligatòria-
ment dins d’ella i participar-hi, atès que del 
contrari un es queda al marge i sense alter-
natives. S’ha de veure l’actual revolució com 
una acceleradora de les anteriors revoluci-
ons que condueix a la societat del coneixe-
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les polítiques econòmiques i socials adequa-
des. Per tal de garantir la cohesió i la sosteni-
bilitat dels models socials i institucionals, cal 
gestionar eficientment la transformació tec-
nològica, maximitzant beneficis i reduint els 
efectes negatius. Així mateix, s’han d’implan-
tar mesures de suport a la renda i establir xar-
xes de seguretat dins de la societat.

La transformació digital està provocant una 
sèrie de desajustos d’abast transversal en 
les bases de la nostra societat, que afecten 
els seus fonaments ètics i reguladors, cosa 
que exigeix un nou i ampli contracte social. 
Treball, lleure, regulació, serveis i finança-
ment públics... són alguns dels fonaments 
de la nostra societat que es veuran profun-
dament transformats per la Quarta Revolu-
ció. Cal esforçar-se a construir una visió hu-
manista del que suposa i suposarà la 
transformació digital en tots els sentits.

Un dels àmbits sobre el qual existeix més 
preocupació i angoixa pel que fa al seu futur 
és el món laboral. Les preguntes són múlti-
ples però gairebé no hi ha cap resposta, 
existint tant estudis de caire optimista com, 
alhora, informes que apunten visions apoca-
líptiques. Un dels aspectes més debatuts i 
polèmics és si el progrés tecnològic des-
truirà o crearà llocs de treball. Segons 
l’Enquesta d’Opinió dels Economistes 
del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, corresponent a la primavera 2017, 
tres de cada quatre col·legiats pensa 
que la revolució digital afectarà l’ocupa-
ció a mitjà termini i la meitat opina que 
destruirà més llocs dels que generarà. 
Des d’una perspectiva àmplia, però, el 
més important és saber quines ocupaci-
ons seran perdedores amb el canvi i quines 
de noves apareixeran, com canviaran els 
models de treball, quines habilitats s’impul-
saran... Un informe del Fòrum Econòmic 

fessions i canvis en les existents, atorgant un 
paper determinant a la formació. Per exem-
ple, la creixent complexitat i exigència de les 
diferents activitats fa impossible el treball tal 
com ha estat concebut en el passat i, conse-
qüentment, són imprescindibles qualitats 
com la creativitat, la resolució de problemes 
complexos, el treball en equip, la comunica-
ció, el judici i presa de decisions, el lideratge i 
l’autoaprenentatge, entre d’altres. En el nou 
context, les persones hauran de participar 
més estretament amb les màquines en els 
llocs de treball i adquirir noves habilitats. Les 
capacitats i les competències personals in-
tangibles, lligades o no a la formació, tindran 
cada vegada més importància. S’ha de re-
pensar l’ensenyament i la formació.

D’altra banda, s’han d’esmentar les noves 
formes organitzatives i els nous models de 
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Nota d’opinió

Habilitats % col·legiats

Creativitat 49,1

Resolució de problemes complexos 43,3

Judici i presa de decisions 34,6

Gestió de persones 28,9

Intel·ligència emocional 28,4

Flexibilitat cognitiva 27,1

Orientació al servei 26,7

Negociació 24,3

Pensament crític 18,7

Coordinació amb altres treballadors 17,2

Font: Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (primavera 2017).

Habilitats 
més demanades
als professionals de l’economia i de 
l’empresa en l’era digital els propers anys

Un dels aspectes més 
debatuts i polèmics  

és si el progrés 
tecnològic destruirà  

o crearà llocs de treball

Mundial apunta que gairebé la meitat de les 
feines del món són susceptibles de ser au-
tomatitzades i al voltant del 60% de totes les 
ocupacions tenen com a mínim un 30% de 
les activitats que es poden automatitzar. 
Malgrat això, hi haurà més feines que canvi-
aran que les que s’automatitzaran.

Juntament amb l’anterior cal parlar de nous 
conceptes i perfils personals i professionals, 
que exigiran canvis en el model formatiu 
(continguts, eines, metodologies...). De fet, 
s’està generant una explosió de noves pro-
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negoci que dinamitzarà la Quarta Revolu-
ció. S’hauran de construir cultures i mèto-
des que permetin realment explotar nego-
cis i explorar noves oportunitats d’una 
manera molt més fluida que en el passat. 
Els aspectes diferencials de les organitzaci-
ons vindran de la mà de la innovació, la ima-
ginació i l’adaptació a les noves tecnologi-
es. Les organitzacions que lideren la 
transformació digital disposen cada vega-
da de més coneixement i, per això, els mè-
todes clàssics de gestió són inadequats. 
Cal dotar-se de nous mètodes.

La Indústria 4.0, entesa com el procés de 
transformació digital aplicat a la indústria i als 
sistemes productius del segle XXI, així com 
a models de negoci que apareixeran al vol-
tant de l’activitat industrial, és capaç de 
competir alhora en cost –amb els avantat-
ges de la producció en massa– i en flexibilitat 
–personalitzant els productes–. Això era in-
compatible fins fa pocs anys. La nova cade-
na de valor industrial es torna més comple-
xa, i incrementa la productivitat amb una 
sostenibilitat mediambiental.

La Quarta Revolució té un impacte important 
en els diversos àmbits professionals de l’eco-
nomia i l’empresa. Fiscalment, cal parlar de 
l’aplicació de les tecnologies de la informació 
en la gestió, la recaptació i la comprovació 
dels tributs, paral·lelament a la simplificació 
del sistema tributari. Així mateix, cal tenir pre-
sents els efectes sobre la fiscalitat del comerç 
electrònic i dels nous negocis sorgits del can-
vi digital. Pel que fa la comptabilitat, l’auditoria 
de comptes i el control de les empreses els 
reptes passen per la irrupció de la intel-
ligència artificial i la robotització. La intel-
ligència artificial també té un protagonisme 
important en el món de les finances.

Catalunya i la Quarta Revolució
Catalunya està ben posicionada en la Quarta 
Revolució, en evidenciar la mateixa fortalesa 
que va mostrar en les revolucions anteriors, i 
posseeix les bases i molts dels elements ne-
cessaris per convertir-se en un referent d’àm-
bit internacional. Compta amb una economia 
potent, àmplia, diversificada i internacionalit-
zada i, a més, disposa d’un ampli i transversal 
sector de tecnologies de la informació i la co-
municació, que s’ha caracteritzat els darrers 
anys per un gran dinamisme.

Segons l’Enquesta d’Opinió del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya corresponent 
a la tardor 2017, els principals efectes de 
l’actual revolució digital sobre la societat ca-
talana seran l’aparició de noves oportunitats 

nectivitat, els canvis en les professions, les 
modificacions en la distribució de la rique-
sa... afecten a tots. Cal afavorir, doncs, la 
“inclusió i transversalitat digital” per tal que 
tothom participi i “pugi al tren” de la transfor-
mació digital. Es tracta d’un repte global de 
gran magnitud que requereix una resposta 
governamental també global i en cap cas 
local. Cal dotar tothom de les eines i de les 
capacitats per participar plenament i amb 
èxit en aquesta revolució.

Com a societat tenim el repte d’habilitar po-
lítiques públiques adequades (fiscals, edu-
catives, socials...) que reparteixin els benefi-
cis entre tothom, evitant la polarització dels 
guanys en determinades capes de la pobla-
ció. Calen polítiques que facilitin la inclusió 
de les persones en la transformació digital, 
atès que en cas contrari s’incrementaran les 
desigualtats socials.

L’Administració pública, tal com està es-
tructurada, no està preparada per respon-
dre als reptes de la transformació digital. 
És massa jerarquitzada i burocratitzada 
com per respondre a canvis que són im-
previsibles i que exigeixen, entre d’altres, 
agilitat, flexibilitat... Per tant, ha d’adaptar-
se per garantir que Catalunya aprofiti amb 
èxit les oportunitats de la Quarta Revolu-
ció, tot facilitant els avenços i evitant les 
barreres. n

Calen polítiques que 
facilitin la inclusió 

de les persones en la 
transformació digital, 

atès que en cas contrari 
s’incrementaran les 
desigualtats socials

de negoci, la creació d’ocupació i de nous 
perfils laborals i l’increment de la productivi-
tat laboral.

Malgrat l’anterior, es pot caure en l’auto-
complaença. Resten molts reptes per enca-
rar i només un actitud proactiva permetrà 
respondre a les fites d’aquesta transforma-
ció digital aprofitant-se de les múltiples opor-
tunitats que ofereix. Per això, entre altres 
aspectes que mereixen la nostra atenció, es 
poden esmentar l’accés al finançament per 
fer inversions, l’existència d’un entorn regu-
lador amigable, l’adaptació dels sistemes 
formatius i l’impuls dels centres i les infraes-
tructures tecnològics.

L’adaptació a la Quarta Revolució és un fe-
nomen complex i s’ha d’afrontar de manera 
conjunta: no ho podrà fer un de sol. La con-
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