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qual, al llarg d’un intens matí, es van debatre en una plèiade de 
sessions de treball la munió de continguts que giraven al voltant 
del lema de la Jornada: El capital de Catalunya: suficiències 
i mancances. Enguany el nombre d’inscrits va superar el miler, 
amb una notable assistència d’estudiants. La valoració de les 
sessions per part dels assistents ha estat excel·lent.

Jornada anual a les seus territorials de Girona, Lleida i Tar-
ragona. La Jornada té un caràcter descentralitzat i, per això, se 
celebra, a més de Barcelona, a tots els altres àmbits 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, Present i futur de les energies renovables. A Lleida, Em-
preses i cooperatives agroalimentàries enfocant estratègies de 
futur. I, a Tarragona, El capital econòmic de Tarragona: el que es 
queda i el que s’escapa.

Conferència inaugural. El professor David Vegara, amb una di-
latada experiència internacional i europea, va centrar la seva sòli-
da, rigorosa i entenedora conferència en la nova arquitectura ins-
titucional sorgida com a resposta a la crisi financera. A Europa, la 

crisi ha significat més integració en la crisi, que no 
pas crisi en la integració. Tot i així, l’entramat fiscal 
compact/MEDE/unió bancària planteja reptes 
importants que cal resoldre. En aquest sentit, cal 
posar en relleu l’informe dels cinc presidents, pre-
sentat el 22 de juny, que preveu un ambiciós pla 
per reforçar la unió econòmica i monetària euro-
pea a partir de l’1 de juliol de 2015 i completar-la 
el 2025 a més tardar. Les mesures concretes que 
hauran d’engegar-se en tres etapes tenen per ob-
jecte passar d’un “sistema de normes” a un “sis-
tema basat en institucions” perquè així la UEM 
s’assenti sobre una base sòlida i transparent. Cre-
ació d’institucions com ara un sistema d’autori-
tats de competitivitat de la zona de l’euro; la po-
sada en funcionament d’un Sistema Europeu de 
Garantia de Dipòsits; un Consell Fiscal Europeu 
consultiu; una representació exterior única, i un 
futur Tresor de la zona euro. Per això, entre les 

diferents expressions de capital amb què compta Catalunya no 
podem obviar la pertinença a la Unió Europea i a la zona euro.

Sessions professionals i estratègiques. Entremig de les dues 
guindes que van suposar les conferències inaugural i de cloenda, 
van transcórrer les 13 sessions (una doble) de treball. 

Les sessions de caire professional, amb l’afegit d’un altre actiu clau 
per a Catalunya, com és el sector agroalimentari, es van centrar a 
l’entorn de l’empresa —pimes, dimensió i finançament—; dels des-
patxos professionals —amb una sessió doble: reforma del Codi pe-
nal i regularització de béns a l’estranger—; dels indicadors per ana-
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l compendi d’actes inherent a la Jornada anual dels 
Economistes abasta el següent: 

Nota d’opinió. El dilluns 2 de novembre es va fer 
una roda de premsa per tal de presentar l’habitual 

Nota d’opinió del Col·legi, que es presenta a un bon nombre de 
mitjans de comunicació amb motiu de la Jornada anual dels Eco-
nomistes. Enguany es va posar l’èmfasi en el fet que la recupera-
ció és una realitat, però encara és discontínua, heterogènia i fràgil 
i, a més, desequilibrada econòmicament i socialment. També es 
constata que Catalunya disposa d’importants “capitals”, que ha 
d’identificar millor i quantificar per tal preservar, sense deixar d’in-
sistir en els valors socials i humans, en el lideratge de la societat 
civil, en la confluència de voluntats —sumant esforços públics i 
privats— i en el fet d’amortir les desigualtats. En això el sector 
públic, sol, no serà suficient sense el conjunt de la societat i la 
generosa col·laboració ciutadana.

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 és la distinció 
tant de Col·legiat de Mèrit com la de 
Col·legiat d’Honor. Un altre és el Premi 
Joan Sardà Dexeus de la Revista Eco-
nòmica de Catalunya, que premia el 
millor llibre d’economia i la millor trajec-
tòria professional. Tanmateix, els Pre-
mis de Reconeixement de cada any que 
el Col·legi atorga posen nom i cara pú-
blicament, per les seves aportacions i 
vàlua, al Millor Despatx Professional, a 
l’Economista d’Empresa i als Millors 
Currículums Universitaris.

Jornada anual del Col·legi a Barce-
lona. La ciutat de Barcelona va acollir, 
divendres 6 de novembre, la Jornada 
dels Economistes, en el transcurs de la 

La recuperació  
és una realitat,  
però encara  
és discontínua, 
heterogènia  
i fràgil i, a més, 
desequilibrada 
econòmicament  
i socialment”

E
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litzar el funcionament empresarial —EBITDA, una magnitud útil per 
a la presa de decisions?— i en el camp de l’exercici professional de 
l’economista auditor —Com afecta als auditors la nova Llei d’audi-
toria—; en el terreny de l’assessorament empresarial —Actuacions 
professionals de l’economista en el Registre Mercantil—, i, també, 
abordant la controvèrsia entre els diferents models comercials.

Les sessions estratègiques i més transversals de la 20a Jornada 
tenien per objecte fer un recorregut pels diferents actius (i passius) 
amb què compta l’economia catalana. Entenent els “actius” com 
aquelles formes de “capital” acumulables en el temps i que conjun-
tament determinen la capacitat d’una economia: el seu potencial, 
la seva productivitat, la seva eficiència i la seva resiliència en situa-
cions de tensió. Es va fer una mena de mapa, de radiografia, de les 
suficiències (actius) i de les mancances (passius) de les sis expres-
sions o formes de “capital” amb les quals compta l’economia de 
Catalunya, és a dir: QUÈ tenim, QUÈ ens fa falta i COM en podem 
treure el millor profit. 

Més endavant figura el relat de cadascuna de les sessions fet per 
l’introductor, peça cabdal per al bon funcionament de la Jornada, 
amb els principals punts que van sorgir en el decurs de la sessió, 
així com de les conclusions i propostes que se n’hagin pogut ex-
treure. A més de la ressenya de la sessió també es pot fer clic a les 
presentacions que van utilitzar els ponents en la seva dissertació.

Conferència de cloenda. Per finalitzar la brillant 20a Jornada dels 
Economistes, una cloenda d’excepció: l’Internet de les coses, 
amb demos espectaculars, amb Andreu Veà, un veritable mentor 
d’Internet. Una bona part del laboriós treball del Dr. Veà, i que vam 
tenir l’oportunitat d’escoltar de viva veu i veure en directe, ha cristal-
litzat en el seu darrer llibre Cómo creamos Internet, la biografia 
d’Internet que preservarà la seva història. Un llibre que es pot llegir, 
mirar, però també escoltar, tota una aventura vital. 

ANTON GASOL
Director tècnic  
de la Jornada 
dels Economistes

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 
positiva valoració per part dels assistents, té una estimable reper-
cussió en els mitjans de comunicació i dóna al Col·legi la màxima 
visibilitat per la seva contribució a l’anàlisi i a la nostra competència 
professional pel que fa a la capacitat de reflexió i proposta en ma-
tèria econòmica i empresarial. La Jornada anual a Barcelona, i 
també a cadascuna de les seus territorials, va estar coberta per un 
bon desplegament de mitjans de comunicació –premsa, ràdio i 
televisió– desplaçats a cobrir el desenvolupament de l’acte i que 
es van traduir en una munió d’impactes mediàtics així com en un 
nombre elevat de tuits amb l’etiqueta #economistes.cat15, i força 
fotos de la Jornada publicades a les xarxes socials.

Tot plegat figura a continuació en aquest número especial digital 
sobre el desenvolupament i continguts de la 20a Jornada anual del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. n
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Nomenaments col·legiats

En aquesta edició, els noms que el Col·legi d’Economistes de Catalunya  
ha volgut destacar són Salvador Alemany i Manuel Castells, la trajectòria 
dels quals serveix d’exemple per als professionals d’avui i els del futur

SALVADOR ALEMANY, 
NOU COL·LEGIAT DE MÈRIT

L a Comissió Gestora del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya va 
acordar nomenar el col·legiat 
Salvador Alemany Col·legiat de 

Mèrit 2015 per la seva trajectòria professio-
nal, que abasta des de l’auditoria de comp-
tes fins a la d’alt executiu, passant per tècnic 
i gestor de sistemes d’informació, tant en 
l’empresa com en institucions financeres. El 
reconeix també pels seus mèrits com a con-
seller delegat d’Abertis Infraestructuras, SA, 
liderant el canvi des de l’originària ACESA 
fins a la gènesi d’una corporació de les més 
importants del món, líder en la gestió d’infra-
estructures de transports i comunicacions.

El Col·legi també destaca el paper d’Ale-
many com a president del Consell Asses-
sor per a la Reactivació Econòmica i el 
Creixement (CAREC) creat per la Generali-
tat de Catalunya i en el qual ha mostrat la 
seva categoria en saber gestionar i generar 
consens entre 15 persones, acadèmics, 
professionals i empresaris de diverses sen-
sibilitats. Les aportacions del CAREC en 
forma d’informes i recomanacions consti-
tueixen actualment una valuosa informació 

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

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

econòmica al servei de la societat catala-
na. També se’l considera mereixedor del 
nomenament com a Col·legiat de Mèrit per 
la seva faceta social i esportiva en haver 
estat president de la Creu Roja de Barcelo-
na, vicepresident de la Creu Roja de Cata-
lunya i membre del Comitè Nacional de la 
Creu Roja a Espanya, així com per haver 
presidit la Secció de Bàsquet del Futbol 
Club Barcelona i haver estat membre del 

El degà del 
Col·legi, Joan 
B. Casas,  
el conseller 
d’Economia, 
Andreu 
Mas-Colell,  
i el nou 
Col·legiat de 
Mèrit, Salvador 
Alemany. 

consell consultiu de l’Associació de Clubs 
de Bàsquet (ACB). Finalment, es vol desta-
car la constant col·laboració de Salvador 
Alemany amb el Col·legi i la professió.
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Del doctor Castells, 
la Comissió Gestora 

destaca les seves 
aportacions a la 

sociologia urbana

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

Salvador Alemany és llicenciat en Ciències 
Econòmiques per la Universitat de Barcelo-
na, professor mercantil, censor jurat de 
comptes i diplomat per l’IESE. Actualment 
és president d’Abertis i de Saba Aparca-
ments, així com patró de la Fundació Bancà-
ria ”la Caixa”. També és president honorari 
del Gremi de Garatges de Barcelona i de 
l’Associació Espanyola d’Aparcaments i 
Garatges (AEGA). Actualment Alemany pre-
sideix el Consell Social de la Universitat de 
Barcelona i el Consell de Mecenatge del 
Gran Teatre del Liceu, i és vicepresident del 
patronat de la fundació privada de l’Institut 
de Neurorehabilitació Guttmann.

Salvador Alemany és Medalla d’Or al Mèrit 
Cívic per l’Ajuntament de Barcelona i Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 
com a reconeixement a la seva aportació a 
l’economia i la societat catalanes. A més 
posseeix el títol honorífic de Commendato-Commendato-
re dell’Ordine al Merito i Grande Ufficiale 
dell’Ordine de la Stella de la Solidarietà, que 
concedeix el Govern italià.

MANUEL CASTELLS, 
NOU COL·LEGIAT D’HONOR

E l nomenament de Manuel Cas-
tells com a Col·legiat d’Honor 
2015 s’emmarca en la volun- 
tat de la Comissió Gestora del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya de 
reconèixer aquells professionals de profes-
sions vinculades amb la de l’economis- 
ta com la sociologia, que han ajudat a im-
pulsar àrees de coneixement i l’exercici 
professional dels economistes. En con-
cret, la Comissió Gestora destaca del doc-
tor Castells les seves aportacions a la soci-
ologia urbana i les seves publicacions de 
referència en economia territorial i urbana. 
El Col·legi també el reconeix per les seves 
investigacions, en què relaciona l’activitat 
econòmica i les transformacions políti-
ques, socials i culturals en el marc d’una 
teoria integral de la informació que s’ha 
plasmat a la trilogia traduïda a multitud 

d’idiomes L’era de la informació: econo-
mia, societat i cultura. D’altra banda, el Col-
legi destaca el paper de Manuel Castells en 
l’impuls del Projecte Internet Catalunya 
(PIC), un programa d’investigació interdis-
ciplinari sobre la societat de la informació a 
Catalunya que dirigeix conjuntament amb 
la catedràtica de Comunicació i doctora en 
Ciències Socials Imma Tubella.

Castells és catedràtic de Sociologia i presi-
dent de la Comissió Científica de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya (UOC), director 
d’investigació del Departament de Sociolo-
gia de la Universitat de Cambridge, profes-
sor universitari i catedràtic de comunicació 
titular de la Càtedra Wallis Annenberg de 
Tecnologia de Comunicació i Societat a 
l’Annenberg School of Communication de 
la Universitat del Sud de Califòrnia (Los An-
geles), així com catedràtic emèrit de planifi-

Manuel 
Castells no va 
poder assistir  
i en el seu nom 
va recollir el 
diploma de 
Col·legiat 
d’Honor  
Imma Tubella, 
codirectora  
de Projectes  
de Recerca 
Conjunts.

cació urbana i regional i de sociologia de la 
Universitat de Berkeley (Califòrnia).

Manuel Castells és també acadèmic nume-
rari de la Reial Acadèmia de Ciències Eco-
nòmiques i Financeres i doctor honoris 
causa per més de 18 universitats de tot el 
món. Ha rebut nombrosos reconeixements 
i distincions d’àmbit estatal, europeu i inter-
nacional, entre els quals el Premi de l’Insti-
tut Català de Tecnologia o el Premi Robert i 
Helen Lynd per la seva contribució excep-
cional a la sociologia urbana. 

Finalment, el sociòleg Manuel Castells ha 
rebut també l’Ordre de les Arts i de les Lletres 
del Govern francès que atorga el Ministeri de 
Cultura de França, la Creu de Sant Jordi de 
la Generalitat de Catalunya i el Premi Nacio-
nal de Sociologia i Ciència Política atorgat pel 
Centre d’Investigacions Sociològiques. n
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Posar en valor  
la feina feta per  

gestors i directius 
sanitaris, crec que  

és de justícia

dria “repensar” el model, posar-lo al dia, 
d’una manera objectiva i sense prejudicis, 
però no sembla que ara sigui el moment en 
què això sigui possible.

Creu que continua sent un model d’èxit 
de referència al món?
Sí, encara. Si ens comparem en termes de 
resultats en salut en, per exemple, esperan-
ça de vida o mortalitat infantil, per càncer, 
per infart de miocardi o per ictus tenim dels 
millors resultats d’Europa i del món. Pel que 
fa a la recerca biomèdica, estem en primer 
nivell mundial i amb uns professionals de 
primera línia.

El nostre sistema sanitari és d’una gran capil-
laritat, amb una xarxa d’hospitals comarcals 

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 5
Entrevista

El Col·legi d’Economistes de Catalunya l’ha distingit amb el Premi de 
Reconeixement a l’Economista d’Empresa. Director general de la Fundació 
Althaia des del 2004 i president de la Unió Catalana d’Hospitals des del 2011, 
destaca per ser un dels gestors que ha donat forma al model sanitari català

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

Primer, una gran sorpresa perquè no me 
l’esperava en absolut. Però, seguidament, 
una gran satisfacció perquè és un reconei-
xement de la importància de la gestió sani-
tària, que té la seva complexitat i que durant 
els últims anys ha tingut unes dificultats afe-
gides que l’han fet més complexa encara. 
Posar en valor la feina feta per gestors i di-
rectius sanitaris, crec que és de justícia i 
quelcom a agrair al Col·legi d’Economistes 
i a la Comissió que em va atorgar el premi.

Quina valoració fa de l’estat actual de 
la sanitat catalana?
Crec que vivim una profunda crisi i que no 
és només econòmica, encara que aquesta 
és molt important i caldria aconseguir un 
finançament més just i suficient per a la sa-
nitat. També tenim una crisi del model sani-
tari català, ja que molts dels seus principis i 
valors estan sent qüestionats des de posi-
cionaments molt ideologitzats. Tanmateix 
algunes normatives, o la interpretació que 
se’n fa, dificulten i fins i tot impossibiliten el 
seu normal funcionament. Creiem que cal-

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

PREMI AL MILLOR ECONOMISTA D’EMPRESA

Manel Jovells

que ajuden a garantir l’equilibri territorial. És 
també dels sistemes més transparents, ja 
que comptem des de fa anys amb una Cen-
tral de Balanços i més recentment amb una 
Central de Resultats, que són d’accés obert 
a tothom. És, en definitiva, un sistema públic 
d’accés universal que fomenta la cohesió 
social. I tot això s’aconsegueix malgrat tenim 
una despesa per habitant més baixa que la 
mitjana espanyola i que l’europea.

Des de la presidència de la Unió Cata-
lana d’Hospitals, què diria que distin-
geix la gestió de la sanitat privada de la 
pública?
D’entrada m’agradaria destacar que la 
Unió Catalana d’Hospitals la conformen 
empreses públiques i consorcis públics, 
empreses privades sense ànim de lucre, 
així com centres privats mercantils bàsica-
ment del sector sociosanitari, d’atenció a 
la dependència, de la salut mental i de ser-
veis de diagnòstic i rehabilitació. Des 
d’aquesta diversitat pensem que cal que 
les diferents naturaleses jurídiques que 
configuren el nostre sistema sanitari i soci-
al siguin avaluades pels seus resultats, i no 
tant pel que són. Des de la Unió defensem 
que tots tinguin els instruments i l’autono-

“El model sanitari 
català continua sent  
un referent al món”
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Economista d’Empresa
Ramon Ajenjo-2014

Benito García-2013

Àngels Vallvè-2012

Despatx Professional
Josep Ros-2014

Eduardo Espejo-2013

Jordi Bech-2012

Manel Jovells, director 
general de la Fundació 
Althaia, guardonat  
com a millor Economista 
d’Empresa 2015.

Creiem que caldria 
repensar el model 

sanitari, posar-lo al  
dia, d’una manera 

objectiva i sense 
prejudicis

sanitari i social, sense els quals hauria estat 
impossible disposar de l’excel·lent sistema 
que tenim, malgrat els aspectes que calgui 
millorar.

La Fundació Althaia que vostè dirigeix 
representa la unificació dels centres 
sanitaris de Manresa. Creu que aquest 
hauria de ser un model a seguir?
Cada situació és diferent en funció de cada 
lloc, realitat i història, però és veritat que la 
Fundació Althaia ha estat possible per raons 
que són bastant transversals. Una primera 
és tenir uns polítics de diferents colors i en 
diferents administracions amb la visió i el co-
ratge necessaris per prendre unes decisions 
difícils malgrat el desgast per assegurar una 
institució més sòlida i capaç d’afrontar els 
difícils reptes de futur. Una segona, tenir unes 
institucions a la ciutat amb la generositat de 
posar el seu nom i patrimoni al servei de la 
nova institució que naixia i que ja no era d’uns 
o altres, sinó de tots. I una tercera, l’esforç i 
fins i tot sacrifici de gestors i directius amb la 
voluntat de tirar endavant i d’apostar per un 
futur il·lusionant. n

mia de gestió necessaris així com un trac-
te equitatiu i transparent per part de l’Ad-
ministració.

Quins són els principals reptes de fu-
tur dels centres sanitaris privats de 
Catalunya?
Per als centres privats que només treballen 
per a la sanitat privada, el principal repte 
serà veure com s’articulen en el futur des-

prés d’un procés de concentració molt 
gran com el que s’està produint. En aquest 
sentit caldria assegurar que Catalunya con-
tinuï tenint una sanitat privada important 
com ha tingut sempre.

Pel que fa als centres privats que treballen 
per al sector públic, el repte serà defensar 
que han estat, són i han de continuar sent 
uns actors fonamentals del nostre sistema 
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Per primera vegada es 
premia un col·legiat de les 
comarques tarragonines, 
circumstància que valoro 

molt positivament

laboradors i l’experiència assolida. Com a 
conseqüència d’aquests inputs hem aconse-
guit crear un vincle de confiança i de fidelitza-
ció de la majoria dels nostres clients que ens 
han permès tenir en cartera clients de fins a 
tercera generació, fet que considerem un èxit 
a nivell personal i empresarial.

De la suma d’aquests fets se’n deriva a la ve-
gada una reputació professional que donat el 
tipus de servei que prestem ens permet estar 
ben posicionats en el nostre sector. Aquest 
reconeixement que ara hem rebut ho ratifica.

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 5
Premis Reconeixement Millor Despatx Professional

Mereixedor del Premi de Reconeixement al Millor Despatx Professional, Lluís Mezquida és titular 
i fundador de Mezquida Consultors i Associats de Tarragona, que lidera des de fa més de 25 anys la 
prestació de serveis d’assessoria i consultoria a empreses i particulars a la demarcació de Tarragona

Quina valoració fa del reconei-
xement del Col·legi d’Eco- 
nomistes de Catalunya?
Donada la meva llarga i fructífera 

vinculació amb el Col·legi des de fa molts 
anys, la valoració que faig és doble. En primer 
lloc, ho entenc com el reconeixement per part 
del Col·legi a un membre del col·lectiu d’exer-
cici lliure que en el transcurs dels anys i gràci-
es a la feina ben feta, ha assolit un nivell d’im-
plantació notable a les nostres comarques 
tant a nivell individual com a nivell de soci fun-
dador de la societat que represento. 

He de fer menció que per primera vegada es 
premia un col·legiat de les comarques tarrago-
nines, circumstància que valoro molt positiva-
ment. Des d’aquí expresso la meva satisfacció 
pels testimonis de felicitació i amistat que he 
rebut de molts companys de professió. 

En segon lloc, se’m reconeix la meva vincu-
lació amb el Col·legi des de fa més 36 anys 
on he desenvolupat totes les tasques possi-
bles, des d’impulsar el Col·legi a Tarragona, 
fins a participar activament en la creació dels 
Registres d’Economistes Auditors (REA) i en 
el d’Assessors Fiscals (REAF) en els anys 
que vaig pertànyer al Consell General d’Eco-
nomistes. 

Aquest premi és un estímul molt important 
per seguir treballant intensament, perseve-
rant en l’atenció al client i en la seva satis-
facció i adaptant-nos a les noves deman-
des del sector imposades no només per les 
reiterades modificacions legislatives, sinó 
també pels canvis socials i econòmics.

Quin diria que és el secret de l’èxit de 
Mezquida Consultors i Associats?
En poques paraules li dic que les claus de l’èxit 
són el servei integral a les empreses i particu-
lars, l’alta exigència professional a nivell intern, 
el fet de comptar amb un bon equip de col-

El seu despatx fa molts anys que es dedi-
ca a la consultoria i assessoria d’empre-
ses i particulars de Tarragona. Quines 
són les seves principals demandes i com 
han anat evolucionant en el temps?
Vàrem fundar el despatx l’any 1977, coinci-
dint amb la reforma fiscal del ministre Fer-
nández Ordóñez. En aquella època tot era 
nou. Vàrem ajudar a implantar la reforma 
fiscal als nostres clients, així com a consti-
tuir moltes societats mercantils. Vàrem aju-
dar a establir i desenvolupar l’estructura de 
les empreses en els aspectes mercantils, 
comptables, fiscals i laborals.

Amb el temps hem anat passant de la simple 
assessoria externa a donar serveis de consul-
toria en tots els aspectes econòmics-finan-
cers i legals que afectin tant a les societats 
mercantils com als seus socis. Darrerament 
ha crescut força la demanda de particulars.

He d’afegir que, donada la meva condició 
d’advocat, prestem també serveis d’as-
sessorament jurídic i per tant podem oferir 
un assessorament integral als nostres cli-
ents que és una de les seves principals ac-
tuals demandes. 

Vostè fou un dels principals impulsors 
i el primer president territorial de la seu 
del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya a Tarragona. Quin paper juga el 
Col·legi a Tarragona? 
Amb la consolidació de l’estructura interna 
de les diferents seus, bons locals i bona 
estructura administrativa hem consolidat 
els serveis als col·legiats. La participació 
del col·legiat es limita als temes exclusius 
de formació individual. El reconeixement 
que té la professió a nivell social no es trans-
met a tot el col·lectiu representat pel Col-
legi. Ens manca més participació en les 
tasques col·legials i més relació personal 
entre tots els membres del col·lectiu. n

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

MILLOR DESPATX PROFESSIONAL

Lluís Mezquida
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taca haver estat escollida membre de The 
International Honor Society Beta Gamma 
Sigma de reconeixement als millors estudi-
ants de les Business Schools acreditades 
per part de The Association to Advance Co-
llegiate Schools of Business. 

Anna Olivera
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la Facultat de Ciènci-
es Econòmiques i Em-
presarials de la Universi-

tat de Girona amb una nota mitjana de 9,01. 
La sol·licitud del premi destaca pràctiques 
curriculars al Departament de Control de 
Gestió a Miquel Alimentació Grup, SAU i les 
seves activitats internacionals, participant 
en diversos àmbits com l’European Taxati-
on and Accounting in Practice.

Cristina Plana
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la Universitat Oberta 
de Catalunya amb una 
nota mitjana de 9,67. La 

sol·licitud del premi destaca haver pogut 
compaginar els seus estudis amb una feina 
a jornada complerta.

Susana Suárez
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la Facultat d’Econo-
mia i Empresa de la Uni-
versitat de Barcelona 

amb una nota mitjana de 9,1. La sol·licitud 
del premi destaca la seva estada a l’estran-
ger per dur a terme una part dels seus es-
tudis a la European Business School a Lon-
dres i les pràctiques al J& A Garrigues, SLP.

Oriol Vives
Graduat en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la Universitat Interna-
cional de Catalunya amb 
una nota mitjana de 8,18. 

La sol·licitud del premi destaca haver com-
paginat pràctiques en empreses amb esta-
des a l’estranger a la Westmininster Busi-
ness School de Londres. n
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Premis Currículms

Antonio García-Galán
Llicenciat en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
i en Dret per la Facultat 
d’Economia i Empresa de 
la Universitat Autònoma 

de Barcelona amb una nota mitjana de 9,30. 
La sol·licitud del premi destaca haver cursat 
la doble llicenciatura en sis anys, compagi-
nant els estudis amb col·laboracions en el 
tercer sector i en pràctiques a empreses. 

Rodica Ioana 
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per la Facultat de Dret i 
Economia de la Universi-
tat de Lleida amb una 

nota mitjana de 8,82. La sol·licitud del premi 
destaca la seva participació en les activitats 
organitzades per la Facultat i el seu treball 
de fi de carrera, Trayectorias laborales de las 
persones jóvenes entre 2008 y 2003.

Elena Ladera
Graduada en Economia 
per la Facultat d’Econo-
mia i Empresa de la Uni-
versitat Rovira i Virgili amb 
una nota mitjana de 9,21. 

La sol·licitud del premi destaca la seva esta-
da a la Universitat de Cornell, en el darrer curs 
acadèmic, on va entrar en el quadre d’Honor 
amb una nota mitjana de 3,89 (sobre 4).

Cristina Mas
Graduada en Direcció 
d’Empreses per ESADE, 
Universitat Ramon Llull 
amb una nota mitjana de 
8,85. La sol·licitud del pre-

mi destaca la participació activa en associaci-
ons d’estudiants i activitats internacionals, la 
seva estada a la Universitat de Pennsylvania i 
pràctiques a reconegudes empreses.

Laura Oliva
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
per l’Institut Químic de 
Sarrià, Universitat Ra-
mon Llull amb una nota 

mitjana de 3,2. La sol·licitud del premi des-

La Jornada dels Economistes 
aposta pel futur premiant  
els currículums dels 
estudiants d’Economia  
i Empresa més brillants

En el marc de la Jornada dels 
Economistes, el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya també 
vol reconèixer el millor estudiant 

de cadascuna de les facultats d’Economia 
i Empresa de les universitats de Catalunya.

Queralt Aymerich. 
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 8,19 (sobre 10). La sol·licitud 
del premi també destaca entre d’altres la 
seva col·laboració i participació en diverses 
activitats i projectes de la Facultat com, l’as-
sistència al taller del programa de doctorat 
en Dret, Economia i Empresa en el marc del 
3r Anual International Wokshop on Higher 
Education , en el V Congreso Nacional de 
Economia Feminista. 

Raquel Boix
Graduada en Direcció 
d’Empreses per la Univer-
sitat Abat Oliba CEU amb 
una nota mitjana de 9,33. 
La sol·licitud del premi 

destaca la seva estada en el darrer curs a 
Alemanya en que va obtenir el grau en Inter-
national Management per la Hochschule 
Augsburg i també que va fer practiques a 
l’empresa AEROTECm subsidiària d’Airbus 
Group; i el fet d’haver rebut 4 beques 
d’excel·lència acadèmica. 

Gabriel García 
Graduat en Economia per 
la Facultat d’Economia i 
Empresa de la Universitat 
Pompeu Fabra amb una 
nota mitjana de 9,71. La 

sol·licitud del premi destaca el que en el ma-
teix període de temps va cursar els estudis de 
Grau en Matemàtiques a la Universitat de Bar-
celona obtenint una nota mitjana de 9,22 .

Els millors universitaris
D’ECONOMÍA I EMPRESA DEL 2015 A CATALUNYA

ED 10-11 Premis Despatx i CV.indd   2 23/12/15   10:36



1 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 5

Premis Joan Sardà

La periodista Marga Moreno ha 
rebut el Reconeixement a la Mi-
llor Trajectòria Personal en la Di-
fusió de l’Economia 2015.  

Llicenciada en Filologia, Marga Moreno va 
començar a treballar al diari Avui l’any 1986 
com a redactora del suplement de ‘Cultura’. 
De seguida va passar a treballar a la secció 
d’’Economia’ atreta pel repte de difondre 
l’economia de forma didàctica. La seva 
aposta per aquesta disciplina l’ha recom-
pensat amb més de 20 anys de bona feina 
al diari Avui, actualment El Punt Avui, on 
molts hauran vist la seva signatura en múlti-
ples articles, reportatges i entrevistes. 

Tot i que la seva trajectòria professional està molt 
vinculada a la premsa escrita, al seu currículum 
també s’hi pot trobar una col·laboració a la tele-
visió l’any 2004, concretament al programa Fes-
me’n cinc cèntims de Barcelona Televisió. 

Va començar a treballar 
al diari ‘Avui’ el 1986 

a la secció de ‘Cultura’, 
però de seguida va 

passar a ‘Economia’

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

Marga Moreno
l’aposta per la difusió  
de l’economia

Des de l’excel·lència i la tenacitat, la Marga 
segueix treballant al seu diari de sempre co-
brint la informació macroeconòmica, finan-
cera i la vinculada a les institucions econò- 
miques com el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, una entitat que coneix a la perfec-
ció. En recollir el guardó, la Marga va agrair la 
distinció recordant la quantitat de trucades i 
correus electrònics que ha fet a molts econo-
mistes per aclarir conceptes i demanar opi-
nions. Seguirem treballant plegats! n

Marga Moreno,  
periodista del diari  

‘El Punt Avui’.

Amb més de 20 anys 
d’experiència com a 
periodista, aquesta llicenciada 
en Filologia ha dedicat els seus 
darrers anys de professió a la 
informació macroeconòmica, 
financera i la vinculada a les 
institucions econòmiques

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

Dos magnífics textos han posat en un compromís  
al Jurat de la ‘Revista Econòmica de Catalunya’ que al final  
s’ha resolt amb un premi compartit. Tots dos s’ho valen

‘UN ECONOMISTA CLAVE  
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX’
JOAN SARDÀ, economista

El llibre premiat és la primera publicació 
que es centra en la personalitat d’en 
Joan Sardà i Dexeus, figura indubta-

blement de gran significació per a l’economia 
espanyola del segle passat, però força desdi-
buixada d’un temps ençà en avaluar-se la 
seva aportació amb una ambivalència exces-
siva. L’oportunitat del present text d’aclarir el 
paper desenvolupat per JSD es veu reforçada 
pel fet que En Jacint Ros i Hombravella, l’au-
tor, mantingués contacte directe amb ell.

Així el llibre transcendeix l’inevitable caràcter 
de biografia, atès que conté no una descrip-
ció –a partir d’un recull de dades personals, 
àdhuc familiars– sinó una valoració meticulo-
sa del seu recorregut acadèmic i professional. 
Exemple fefaent en aquest respecte és l’anà-
lisi de la participació de Joan Sardà Dexeus 
en el procés de definició de mesures de polí-
tica econòmica que es concretaren finalment 
en el Pla d’Estabilització de l’any 1959.

A més, cal remarcar que el treball és resultat 
d’una metodologia molt rigorosa basada en 
una revisió exhaustiva i, el que és autèntica-
ment rellevant, en una lectura crítica de tots els 
escrits de Joan Sardà Dexeus, no tan sols de 
l’obra publicada –llibres, articles en revistes, 
espanyoles i estrangeres, textos de conferèn-
cies i altres escrits, àdhuc entrevistes– sinó 
també de documents conservats en arxius fa-
miliars. Nogensmenys l’autor no renuncia tam-
poc a recórrer a informació de “tradició oral”, 
àdhuc anècdotes d’amics, de col·laboradors i 
d’alguns deixebles –cal recordar que mai no va 
intentar crear “escola pròpia”– una gran part 
mai no explicitades abans per escrit.

En conclusió, crec que en Jacint Ros  Hom-
bravella aconsegueix excel·lir plenament 

Guardó 
compartit

en aquest llibre, per tal com identifica el fil 
principal del pensament d’una persona tan 
eclèctica com en Joan Sardà i Dexeus i evi-
dencia la profunditat dels seus fonaments 
teòrics, el rigor dels seus plantejaments a la 
pràctica i la coherència de la seva trajectò-
ria professional. 

‘FANTASIA Y REALIDAD  
EN EL EXPOLIO DE 
BARCELONA TRACTION’
AMADEU PETITBÒ, economista

El professor Josep Lluís Sureda Car-
rión acaba de publicar un llibre extra-
ordinari, sublim, sobre un episodi de 

transcendència internacional en el camp 
dels conflictes empresarials. Un text redac-
tat magistralment, contundent, elaborat 
amb l’art d’un orfebre i perfectament articu-
lat en la línia de la moderna anàlisi econòmica 
del dret. En efecte, el text revela que, com va 
dir R.A. Posner (Economic Analysis of Law, 
([1972]1986), Little, Brown & Co), “l’econo-
mia és un poderós instrument per analitzar 
multitud d’assumptes de naturalesa jurídica 
i política”. Però deu utilitzar-se amb mestria, 
com ha fet el professor Sureda.

En definitiva, una referència obligada per a 
qui vulgui endinsar-se en la història de la so-
cietat canadenca Barcelona Traction, Light 
and Power Co. Ltd. i, també, en la platafor-
ma que sustenta l’anàlisi i interpretació de 
conflictes empresarials d’envergadura i 
d’abast internacional. Per aquesta raó, ha 
sigut just que el professor Sureda hagi rebut 
el premi al millor llibre de l’any concedit pel 
Col.legi d’Economistes de Catalunya. 

El llibre té dues parts clarament diferenciades. 
La part nuclear, la més extensa, té com a ob-
jectiu principal el desmantellament de la faula 
de l’espoli de la Barcelona Traction. El propò-

sit del professor Sureda (pp. 25 i 26) ha sigut 
demostrar que els debats al Tribunal Interna-
cional de Justícia de les Nacions Unides, re-
colzats en l’abundant documentació con-
temporània facilitada al Tribunal, van revelar 
que les costures de la faula “no van resistir la 
seva confrontació amb la realitat del que va 
succeir”. Amb aquesta referència, en el llibre 
es porta a terme una anàlisi exhaustiva i rigo-
rosa amb el fi de culminar l’esmentat propòsit.

La faula consistia en l’obstinat disseny d’un 
pretès pla concertat entre Juan March i el go-
vern espanyol per “eliminar l’interès dels acci-
onistes en els actius de Barcelona Traction i per 
adquirir aquests béns en benefici dels obliga-
cionistes i del govern” (p. 73). Amb aquesta 
estratègia, el conflicte es desplaçava de l’esfe-
ra privada a l’esfera dels conflictes dels Estats 
i al domini de l’opinió pública. Però les faules 
no són més que construccions artificioses per 
encobrir una veritat. En aquest context, el tre-
ball minuciós del professor Sureda té com a 
objectiu desmantellar l’artificial trama argu-
mental de les ficcions divulgades amb l’ànim 
de confondre als tribunals i a l’opinió pública.

La segona part, que no arriba a les 20 pàgines, 
inclou unes breus però robustes reflexions so-
bre el conflicte de Juan March amb la Compa-
nyia Arrendatària de Tabacs Societat Anòni-
ma. Text breu que suposa una forta bufada de 
veritat i rigor argumental per dissipar la densa 
cortina de fum que ha encobert i distorsionat 
aspectes rellevants de l’esmentat conflicte. 

En definitiva, el premiat llibre del professor 
Sureda és un text magnífic per endinsar-se 
en el desenvolupament d’un capítol interes-
sant de la recent història empresarial d’Es-
panya i en l’aplicació de la moderna anàlisi 
econòmica dels mercats. La seva lectura 
exigeix atenció, donada la densitat del text, 
i és una bona inversió intel·lectual. Totalment 
recomanable per a economistes i juristes. n
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Crònica del Sopar

L’Hotel Majestic de Barcelona va 
acollir com cada any el Sopar dels 
Economistes 2015 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 agraint el seu suport a una 

institució que vol continuar sent “un fòrum 
d’opinió obert a la societat en general”. 

Millor Llibre d’Economia
Després del sopar es va iniciar l’entrega dels 
diversos reconeixements de la nit. En primer 
lloc es van lliurar els Premis Joan Sardà De-
xeus 2015 atorgats per la Revista Econòmica 
de Catalunya. En la modalitat de Millor Llibre 
d’Economia es van premiar ex aequo les 
obres de dos reconeguts i prestigiosos mes-

tres, Jacint Ros Hombravella i Josep 
Lluis Sureda. D’una banda per al llibre Joan 
Sardà Dexeus. Un economista clave en la 
España del siglo XX, del professor �os Hom-del professor �os Hom-
bravella, el qual repassa la trajectòria profes-
sional i vital d’un dels economistes més des-
tacats del segle XX a Espanya, que a més 
dóna nom al premi. I d’altra banda, el llibre 
Fantasía y realidad en el expolio de Barcelona 
Traction, del professor Sureda, que analitza 
exhaustivament la batalla que es va lliurar da-

            el Sopar 
dels Economistes 
EL COL·LEGI 

CELEBRA

Més de 200 persones van assistir al Sopar dels Economistes que 
el Col·legi d’Economistes de Catalunya celebra anualment i que 
enguany va comptar amb la presència del conseller d’Economia  
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell 

CLARA BASSOLS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat
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vant el Tribunal Internacional de Justícia per 
l’empresa Barcelona Traction. Tal com dóna 
a entendre el subtítol del llibre (Apunte para 
una biografía de Juan March Ordinas), és 
també una biografia d’un dels mallorquins 
més importants i amb més projecció interna-
cional del segle passat. Jacint �os va recollir 
el seu guardó i també el del professor Sure-
da, que no va poder ser present al sopar. 
 
Millor Trajectòria Professional  
en la Difusió de l’Economia
A continuació es va procedir a fer entrega del 
guardó Joan Sardà Dexeus a la Millor Trajec-
tòria Personal en la Difusió de l’Economia a 
la periodista del diari El Punt Avui Margarida 
Moreno. Llicenciada en Filologia, Moreno 
treballa des de l’any 1986 com a periodista 
al diari Avui, actualment El Punt Avui. Inicial-
ment redactora del suplement de Cultura, fa 
20 anys que forma part de la secció d’Eco-
nomia del diari cobrint la informació macro-
econòmica, financera i vinculada a les insti-
tucions econòmiques. També va ser durant 

Salvador Alemany  
va agrair la distinció  
de Col·legiat de Mèrit 
subratllant l’honor 

d’haver presidit el Consell 
Assessor per a la 

Reactivació Econòmica  
i el Creixement

l’any 2004, col·laboradora del programa 
Fes-me’n cinc cèntims de Barcelona Televi-
sió. Moreno va agrair el premi recordant les 
“incomptables vegades que he perseguit 
molts dels economistes que ara em reconei-
xen la meva feina per preguntar i aclarir con-
ceptes amb l’objectiu sempre de fer arribar 
l’economia de la manera més entenedora 
possible als lectors”. 

Millors Currículums Universitaris
Seguidament, el conseller d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalu-
nya, Andreu Mas-Colell, i el degà del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. 
Casas, van fer entrega dels diplomes als 
millors expedients universitaris, que en-
guany van ser per a Queralt Aymerich, de 
la Universitat de Vic; Raquel Boix, de la 
Universitat Abat Oliva; Gabriel García, de 
la Universitat Pompeu Fabra; Antonio 
García-Galán, de la Universitat Autòno-

Sobre aquestes 
línies, el conseller 
d’Economia i 
Coneixement de la 
Generalitat de 
Catalunya, Andreu 
Mas-Colell.
A l’esquerra, 
Margarida Moreno 
recull el Premi a  
la Millor Trajectòria 
Personal en  
la Difusió de 
l’Economia. 
A sota, foto dels 
guardonats  
amb els Millors 
Currículums 
Universitaris.
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ma de Barcelona; Cristina Mas, d’ESA-
DE; Laura Oliva, de l’Institut Químic de 
Sarrià; Cristina Plana, de la Universitat 
Oberta de Catalunya; Susana Suárez, de 
la Universitat de Barcelona, i Oriol Vives, 
de la Universitat Internacional de Catalu-
nya. D’altra banda, Anna Oliveras, de la 
Universitat de Girona; Rodica Ioana 
Bochileanu, de la Universitat de Lleida, i 
Elena Ladera, de la Universitat �ovira i 
Virgili, van rebre el seu reconeixement en el 
marc de les jornades que van tenir lloc a les 
diverses seus del CEC.

Economista d’Empresa
Després de l’entrega dels diversos diplomes 
als millors currículums universitaris va ser el 
torn del lliurament del Premi de �econeixe-
ment a l’Economista d’Empresa d’aquest 
2015, el qual es va atorgar a Manel Jovells, 
director general de la Fundació Althaia, Xar-
xa Assistencial de Manresa, Fundació Priva-
da, des del 2004 i president de la Unió Cata-

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 5
Crònica del Sopar

Manel Jovells recull el Premi de Reconeixement a l’Economista d’Empresa  
de mans del conseller Mas-Colell i el degà del CEC, Joan B. Casas.

Lluís Mezquida rep el Premi de Reconeixement  
al Millor Despatx Professional.

Jacint Ros Hombravella durant la seva intervenció  
després de recollir el Premi al Millor Llibre d’Economia.

El conseller d’Economia 
i Coneixement, Andreu 

Mas-Colell, va agrair 
al Col·legi el seu paper 

d’impulsor del debat i el 
coneixement econòmic

lana d’Hospitals des del 2011. El jurat del 
guardó va reconèixer la seva etapa com a 
director general de la Fundació Althaia, Xar-
xa Assistencial de Manresa, Fundació Priva-
da en la qual ha aconseguit consolidar la 
unificació de centres sanitaris de Manresa i 
convertir-la en una xarxa assistencial univer-
sitària de referència. També va valorar la seva 
representativitat com a membre d’un col-
lectiu de gestors que ha donat forma al mo-
del sanitari català i que ha estat i continua 
sent un model d’èxit reconegut dins i fora de 
casa nostra. Finalment, el jurat també va te-
nir en compte la seva presidència a la Unió 
Catalana d’Hospitals, desenvolupada en ple 
període de crisi econòmica i des d’on ha de-
fensat els interessos dels membres de la 
Unió, mantenint a la vegada una bona relació 
amb l’Administració. Finalment, el jurat va 
destacar la seva col·laboració amb el Col-
legi d’Economistes de Catalunya, des que 
es va col·legiar l’any 1981, acabat de llicen-
ciar en Ciències Econòmiques i Empresari-
als. A banda d’agrair la concessió d’aquest 
premi, Jovells va voler destacar que aquest 
és un “reconeixement de la importància de 
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El grup vocal In Crescendo va amenitzar el final de la gala.

la gestió sanitària” després d’anys en què 
“ha estat especialment complexa”.

Despatx professional
Tot seguit va tenir lloc l’entrega del Premi al 
Millor Despatx Professional, que enguany va 
recaure en Lluís Mezquida, titular i fundador 
del despatx Mezquida Consultors i Associats 
de Tarragona, una organització que el jurat va 
destacar com a altament eficaç i reconeguda 
a la demarcació de Tarragona durant més de 
25 anys. Mezquida Consultors i Associats es 
distingeix per ser, segons el jurat dels premis, 
un dels millors despatxos en la prestació de 
serveis d’assessoria i consultoria a empreses 
i particulars, especialment en temes laborals, 
fiscals, mercantils, de mediació, de contra-
ctació i en qüestions patrimonials i personals 
a Tarragona. A més, el jurat del premi va tenir 
en compte que Lluís Mezquida, col·legiat 
núm. 584 des de fa 43 anys, ha tingut una 
constant col·laboració amb el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya i especialment amb 
la seu de Tarragona, de la que va ser un dels 
principals impulsors i el seu primer president 
territorial. Precisament Mezquida va agrair el 
premi especialment a la seu de Tarragona.

Col·legiat d’Honor
Els dos grans premis de la nit es van entre-
gar a la part final del sopar amb la conces-
sió, en primer lloc, del reconeixement com 
a Col·legiat d’Honor, que reconeix professi-
onals de disciplines que no són la de l’eco-
nomia però que fan aportacions destaca-
des per a la millora de la professió i de la 
ciència econòmica. Enguany el premi va ser 
per al sociòleg Manuel Castells, guardo-
nat per les seves aportacions a la sociologia 
urbana i les seves publicacions de referèn-
cia en economia territorial i urbana. El seu 
nomenament s’emmarca en la voluntat del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya de 
reconèixer aquells professionals de profes-
sions vinculades amb la de l’economista 
com la sociologia que han ajudat a impulsar 
àrees de coneixement i l’exercici professio-
nal dels economistes. Imma Tubella, co-
directora de Projectes de �ecerca conjunts 
a la Universitat Oberta de Catalunya, va re-
collir el guardó en el seu nom fent arribar als 
assistents les paraules del premiat tot des-
tacant que “l’economia és un model a se-
guir per tots els científics socials”. 

Col·legiat de Mèrit
Finalment es va concedir la distinció de Col-
legiat de Mèrit, que aquest 2015 va ser per 
a l’economista Salvador Alemany, presi-
dent d’Abertis i de Saba Aparcaments, qui 
va rebre el guardó per la seva trajectòria 

El conseller d’Economia i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-
Colell, va ser l’encarregat de cloure el so-
par agraint al Col·legi la seva tasca de for-
mació i reciclatge dels economistes, així 
com per ser sempre un espai on debatre i 
reflexionar sobre tot allò que envolta el món 
de l’economia i l’empresa des del sector 
públic i privat. Mas-Colell va afegir que 
“s’han superat moments difícils però que 
encara queda molta feina per fer”.

El Sopar dels Economistes es va tancar 
amb una actuació musical del grup In 
Crescendo, guanyador de la darrera edi-
ció del programa de Televisió de Catalunya 
Oh Happy Day, que va oferir als assistents 
una variada selecció de cançons de diver-
sos gèneres musicals. n

La periodista Esther Sardans va conduir el Sopar dels Economistes.

professional, destacant els seus mèrits 
com a conseller delegat d’Abertis Infraes-
tructuras, SA, liderant el canvi des de l’ori-
ginària Acesa fins a la gènesi d’una corpo-
ració de les més importants del món, líder 
en la gestió d’infraestructures de transports 
i comunicacions. Un reconeixement que 
també destaca el paper d’Alemany com a 
president del Consell Assessor per a la �e-
activació Econòmica i el Creixement (CA-
�EC) creat per la Generalitat de Catalunya i 
en el qual ha mostrat la seva categoria en 
saber gestionar i generar consens entre 15 
persones, acadèmics, professionals i em-
presaris de diverses sensibilitats. Alemany 
va agrair la distinció subratllant l’honor 
d’haver presidit el CA�EC i felicitant el Col-
legi d’Economistes de Catalunya per la 
seva gran tasca.
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explicar que la voluntat de la Jornada és 
aportar “una anàlisi dels capitals de Catalu-
nya per tal d’aportar als gestors i responsa-
bles polítics una mesura de com posicionar 
l’economia catalana al món després del tsu-
nami de la crisi del 2008” i va destacar que 
l’economia catalana i espanyola presenta 
“una recuperació feble, vulnerable, desigual 
i molt heterogènia” amb unes taxes d’atur 
encara “indigeribles”. Per la seva banda, el 
president del Consell General de Col·legis 
d’Economistes, Valentí Pich, va destacar 
que “l’objectiu dels economistes és sempre 
el foment de l’activitat econòmica sostenible 
i inclusiva socialment” i va demanar “defugir 
les actituds pessimistes en relació amb 
l’economia catalana i espanyola, ja que el 
creixement del PIB i de la recaptació d’im-
postos donen peu a l’optimisme”. 

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 5
Crònica de la Jornada

La 20a edició de la Jornada dels 
Economistes a Barcelona va 
combinar una jornada d’actua-
lització fiscal amb un total de 12 

sessions professionals i estratègiques amb 
els sis capitals de l’economia catalana (el 
capital humà, físic, científic i tecnològic, 
empresarial i organitzatiu, social i institucio-
nal) com a eix vertebrador i configurades 
alhora a l’entorn de l’empresa, dels despat-
xos professionals, dels indicadors per ana-
litzar el funcionament empresarial, en el 
camp de l’exercici professional de l’econo-
mista auditor, en el terreny de l’assessora-
ment empresarial o al voltant de la contro-
vèrsia entre els diferents models comercials.

A la inauguració, el degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, Joan B. Casas, va 

La inauguració de la jornada també va comp-
tar amb la participació d’Agustí Colom, re-
gidor d’Ocupació, Empresa i Turisme de 
l’Ajuntament de Barcelona, que va afirmar 
que “Barcelona presenta forts desequilibris 
en atur i distribució de la renda que impliquen 
una pèrdua de talent i un problema social”. 
En aquest sentit, Colom va defensar que “la 
igualtat i la cohesió social són factors clau per 
a la creació d’activitat econòmica” i que el 
repte de Barcelona és “aconseguir nivells de 
prosperitat compartits”. 

Seguidament, el conseller d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
Felip Puig, va intervenir defensant que “la 
recuperació econòmica de Catalunya és 
una realitat sòlida i sostenible tot i que tam-
bé desigual”, i va afirmar que “la diversifica-

Més de 1.100 professionals 
de l’economia i de l’empresa 
van assistir a la 20a edició de 
la Jornada dels Economistes a 
Barcelona centrada a  
abordar les suficiències  
i les mancances de sis 
diferents expressions del 
‘capital’ amb el qual compta 
l’economia catalana

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

El capital de Catalunya 
des d’una perspectiva 
econòmica 

ELS ECONOMISTES ANALITZEN
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El capital de Catalunya 
des d’una perspectiva 
econòmica 

David Vegara va destacar  
que el projecte d’integració 

europea surt reforçat 
després de la crisi amb 
mesures com el ‘fiscal 

compact’, el MEDE  
i la unió bancària

ció, la recuperació de la indústria, la forta 
capacitat d’atracció d’inversió estrangera i 
la potència exportadora de l’economia ca-
talana permeten ser optimistes”. En contra-
posició va comentar que hi ha “alguns fac-
tors com la inversió pública de l’Estat, les 
polítiques energètiques i les d’infraestruc-
tures que no estan prou ajustats a les ne-
cessitats de l’economia catalana”. Final-
ment, Puig va apostar per “repensar el 
model de cohesió social, de representativi-
tat política i d’estat” per tal que les instituci-
ons i la societat “es posin al servei de l’eco-
nomia productiva”. 

Conferència central: governança  
econòmica de la Unió Europea 
El director tècnic de la Jornada dels Econo-
mistes 2015, Anton Gasol, va ser l’encarre-
gat de presentar la conferència central  
a càrrec de l’exsecretari d’Estat d’Economia, 
sotsdirector gerent responsable de Banca 
del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) 
i professor d’Economia i Finances d’ESADE 
Barcelona, David Vegara, que es va centrar 
a abordar les suficiències i mancances de la 
nova arquitectura institucional europea sor-
gida de la crisi econòmica. Vegara va defen-
sar que “malgrat el que pugui semblar en 
aparença, el projecte europeu surt reforçat 
de la situació viscuda els últims anys amb lli-
gams que faran difícil fer passos enrere en el 
futur”. Vegara va afirmar que des del 2009 
Europa s’ha dotat d’un mecanisme de fiscal 
compact per reforçar la disciplina fiscal a la 
zona euro i ampliar els procediments sancio-
nadors quan els estats membres mostren 
dèficits excessius. Segons Vegara, amb el 
nou esquema de revisió pressupostària “la 
capacitat de la Unió Europea d’incidir en els 
pressupostos estatals és molt més elevada i 
efectiva que abans de la crisi” però va adme-
tre que “no s’ha avançat en la creació d’una 
veritable política fiscal federal”. 

L’exsecretari d’Estat d’Economia també va 
parlar del Mecanisme Europeu d’Estabilit-
zació (MEDE) com una altra fita destacable 
per augmentar la integració i els lligams en-
tre els estats membres. Vegara va subratllar 
que, “tot i que és un organisme intergover-
namental  i no una institució europea previs-
ta als tractats”, el MEDE “ha permès pro-
porcionar temps i finançament a alguns 
estats membres a un cost raonable i en uns 
volums impensables abans de la crisi”. 
També va afirmar que “la unió bancària i la 
millora dels mecanismes per a la resolució 
ordenada de les entitats financeres és la fita 
més rellevant de la zona euro des de la cre-
ació de la moneda única”. 

Finalment, Vegara va apuntar que, malgrat 
que les mesures preses són “positives”, 
l’entramat que suposen el fiscal compact, el 
MEDE i la unió bancària “planteja interro-
gants que no queden resolts”. Entre els rep-
tes que cal resoldre, Vegara va subratllar 
“l’exercici de nous poders per part dels nous 

David Vegara va 
pronunciar la 

conferència central 
de la jornada.

Andreu Veà va fer volar  
un dron per fer una 

fotografia dels assistents.

supervisors, la coordinació entre les noves 
autoritats creades i les ja existents als estats 
membres, així com el disseny defectuós del 
marc de gestió de futures crisis en els països 
que necessiten assistència financera”. 

La creació d’Internet
La conferència de cloenda va anar a càrrec 
del doctor en Enginyeria en Telecomunica-
cions Andreu Veà, president executiu de la 
Internet Society (ISOC-ES) i Digital Cham-
pion for Spain (Comissió Europea), que va 
explicar com es va crear Internet basant-se 
en l’experiència de les més de 300 entrevis-
tes fetes durant 19 anys de recerca per es-
criure el llibre Cómo creamos Internet. Veà 
va destacar que “Internet empodera les 
persones” i que “el present i futur està mar-
cat per les connexions que es generen en-
tre les persones”. n
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La 20ª edició de la Jornada dels Economistes a Barcelona va comptar  
amb la participació dels ponents més competents del moment en els  
temes de més interès i actualitat del moment

Sessions per  
arribar al fons
DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA CATALANA

Sessió doble 
Reforma del  
Codi Penal. Pla de 
prevenció penal en  
els despatxos 
professionals
President: Josep M. Raventós, 
managing director accountants de SAGE
Introductora: Jordi Bech, membre 
del Comitè Permanent de la Comissió 
d’Assessors Fiscals del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya
Ponents: Cristóbal Martell, soci adminis-
trador de Martell Abogados 
Benjamín Nicolau, corporate compliance de 
Crowe Horwath Legal y Tributario  
Saturnino Suanzes, advocat de Dret Penal 
de Crowe Horwath Legal y Tributario 
Xavier Ribas, fundador de Ribas & Asociados

En la presentació, José María Raventós, 
de SAGE, va presentar als ponents donant 
la paraula a Jordi Bech, el qual va exposar 
la situació actual que afecta a les empreses 
i també als despatxos professionals pel que 
fa a la necessitat de tenir adequats progra-
mes de prevenció de la responsabilitat i del 
compliment normatiu.

També va presentar als ponents i breu cur-
rículum, donant la paraula inicial a Cris-
tóbal Martell.

Per Cristóbal Martell es va fer una exposició 
sobre delicte fiscal, blanqueig de capitals i 
regularitzacions amb especial èmfasi en els 
tipus penals i en l’última jurisprudència sobre 
la matèria. Així mateix, va advertir als oients 
de la necessitat de donar oportú seguiment 

i control a totes les decisions que es prenen, 
guiant sempre als clients pel cauce adequat 
i recordant que l’e-mail, és un instrument de 
prova que podrà fidelment servir de justifica-
ció o, en el seu cas, de culpa de les accions 
i assessorament dels professionals. 

Per Benjamín Nicolau es va fer una espe-
cial exposició sobre prevenció del delicte 
fiscal i el compliment normatiu en despat-
xos professionals que incloïa:

l Els originis de la responsabilitat penal de les 
empreses a nivell internacional i estatal.

l I els requisits per a l’adequat compliment 
normatiu en l’apartat fiscal que suposen el 
compliment estricte de la normativa fiscal, 
incloent el supòsit de conflicte en l’aplicació 
de la norma tributària, i l’ús de consultes 
vinculants a l’administració tributària.

l Es va introduir els requisits generals d’un 
pla de prevenció i compliment normatiu, en 

àmbit general i en especial prevenció de la 
responsabilitat penal i tributària, la necessi-
tat d’actuar amb la diligència deguda i bona 
praxi professional, i la necessitat d’assegu-
rament de les eventuals responsabilitats.

l També es van esmentar els protocols de 
compliment que haurien de tenir els des-
patxos professionals

Per Saturnino Suanzes es va fer una ex-
posició del Pla de prevenció de la respon-
sabilitat penal de les empreses, incidint en 
la necessitat d’implementar-lo en el si de les 
empreses a fi de donar cobertura al degut  
control que se’ls exigeix i evitar la seva ex-
posició al risc de comissió delictiva. Per a 
això s’aprofundeix en el funcionament 
d’aquests plans de prevenció de responsa-
bilitat penal, descrivint el funcionament, 
mecànica i fases que el componen. Es va 
destacar la importància de conèixer al cli-
ent, conèixer l’operació, documentar les 
activitats, elaborar un mapa de riscos i ac-

Taula de la sessió Reforma del 
Codi Penal. Pla de prevenció penal 

en els despatxos professionals.
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D’esquerra a dreta: Luis Manuel Alonso, 
Àngel Sáez, Josep Aragonés, Jordi Bech, 
Sebastián Piedra i Marcos Mas.

SESSIÓ 1

Com afecta als 
auditors la nova  
Llei d’Auditoria
President: Carlos Puig de Travy, 
president del REA+REGA 
Introductor: Emilio Álvarez, 
president de la Comissió d’Auditors de 
Comptes del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya i president del REA-REGA 
Catalunya
Ponent: Enrique Rubio, 
sotsdirector general de l’ICAC 
Encarna Rico, membre del Departament 
Tècnic del REA-REGA +info

El moderador Emilio Álvarez, president 
de la Comissió d’Auditoria REA+REGA va 
obrir la sessió destacant com el fet més 
rellevant per a l’activitat de l’auditor de 
comptes l’aprovació de la nova Llei d’Au-
ditoria de Comptes i per la seva transcen-
dència és el tema seleccionat per a aques-
ta sessió de treball. I per a això s’han 
seleccionat dos ponents: Enrique Rubio 
–ICAC– perquè donés la seva visió des del 
punt de vista del regulador, i Encarnación 
Rico –REA– amb una visió des de la cor-
poració representativa del sector professi-
onal. Així mateix, destaca la importància 
del sector auditor a Espanya ja que es re-

Primer torn de sessions
alitzen més de 60.000 auditories anuals i 
els expedients sancionadors són mínims. 

Inicià la sessió el ponent Enrique Rubio 
Subdirector General de Normas Tècni-
ques d’Auditoria de l’Institut de Compta-
bilitat i Auditoria de Comptes de l’ICAC. 
Iniciant la sessió explicant que la nova Llei 
d’Auditoria de Comptes LAC 22/2015 
neix com una transposició de la Directiva 
comunitària 2014/56/UE del Parlament 
Europeu i del Consell de data 16 d’abril de 
2014, per la qual es modifica la directiva 
2006 /43/CE, relativa a l’auditoria legal 
dels comptes anuals i dels comptes con-

solidats. I del Reglament (UE) 537/2014 
del Parlament Europeu i del Consell de 16 
d’abril de 2014 sobre els requisits especí-
fics per a l’auditoria legal de les entitats 
d’interès públic (EIP). 

Tot el procés legislatiu es desenvolupa, a 
més, en una conjuntura de forta crisi eco-
nòmica i d’alguns escàndols mediàtics 
protagonitzats per algunes firmes d’audi-
toria, sent pocs en nombre encara que de 
gran transcendència mediàtica. 

Enrique Rubio en la seva intervenció des-
tacà que els aspectes principals de la re-

D’esquerra a dreta: Encarna 
Roco, Carlos Puig de Travy, 
Enrique Rubio i Emilio Álvarez.

tivar els protocols d’actuació davant la pos-
sible comissió de delictes.

Per Xavier Ribas, es va aprofundir en la 
necessitat de protegir a les empreses de la 
responsabilitat penal que se’ls pot atribuir, 
fent especial al·lusió a la figura del compli-
ance officer com a peça clau de tot pla de 
prevenció penal, definint-se i precisant 
quins són les seves responsabilitats i funci-
ons de vigilància i control, així com el neces-
sari deure acreditar de forma periòdica 
l’existència i eficàcia del control.

En el debat final van sorgir preguntes sobre 
els limitis de la responsabilitat dels despat-
xos professionals i assessors fiscals en ac-
tuacions realitzades per o pels clients, sent 
contestades les mateixes, amb alguna dis-
crepància entre els ponents pel que fa a les 
responsabilitat penal i la responsabilitat tri-
butària. n

Regularització  
de béns a  
l’estranger
President: Josep Aragonès,
director general de Wolters Kluwer 
Introductora: Jordi Bech, membre 
del Comitè Permanent de la Comissió 

d’Assessors Fiscals del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya
Ponents: Ángel Sáez, soci de Ros Petit; 
Luis Manuel Alonso, catedràtic de la 
Universitat de Barcelona; Sebastián 
Piedra, inspector d’Hisenda en excedència 
i soci de Crowe Horwath Legal y  
Tributario; Marcos Mas, advocat de l’Estat
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forma legal són els següents: actitud d’es-
cepticisme professional de l’auditor de 
comptes. Relació amb l’empresa auditada 
i els conflictes d’interès. Estructuració de 
les causes d’incompatibilitat incorporant 
noves situacions personals segons nor-
mativa UE i ajustant l’abast de les extensi-
ons. Prohibicions posteriors. Normas 
d’honoraris professionals. Exigència de 
requisits d’organització dels auditors en 
ordre a evitar conflictes d’interès. 

En resum, va manifestar que la justificació 
de la reforma, és a dir, el fi últim és aconse-
guir una major qualitat dels auditors per 
aconseguir una major confiança en la in-
formació econòmic-financera per part de 
la societat. 

A continuació, Encarnación Rico en la 
seva  qualitat d’adjunta Secretària Tècnica 
del REA+REGA des d’un punt de vista de 
la professió, va exposar algunes reflexions 
sobre la nova Llei d’Auditories de Comp-
tes. Destacant, en primer lloc, que els au-
ditors de comptes serveixen a l’interès 
públic i contribueixen a l’eficàcia de l’eco-
nomia a Espanya. Encara que els auditors 
sempre estan subjectes a debat públic. 

Sent en la seva opinió la problemàtica re-
current de la professió de l’auditor de 
comptes la següent: Independència, In-
compatibilitats, Rotació, Més operadors i 
millor servei, Entitats d’Interès Públic. I, 
per últim, Supervisió i Règim sancionador. 

Sent el camí a seguir per als professionals 
de l’auditoria de comptes la de generar 
confiança i mantenir el prestigi de la pro-
fessió. 

A continuació comentà els principals as-
pectes de la nova Llei d’auditoria de 
comptes. 

Finalment, es va suscitar un animat col·loqui 
entre els assistents a la sessió. Cloent la 
sessió Carlos Puig de Travy com a presi-
dent del REA+REGA. A la seva intervenció 
destacà la importància de la nova llei i, es-
pecialment, el futur Reglament que la de-
senvolupi, encara en fase embrionària. I en 
aquest sentit en nom de la corporació va 
oferir la seva col·laboració per aconseguir el 
major consens possible i d’aquesta forma 
aconseguir un text pactat. n

SESSIÓ 2

L’EBITDA, una 
magnitud útil per a la 
presa de decisions?
President: Josep Bagué, 
director general d’Agbar 
Introductor: Martí Garcia Pons, 
vicepresident de la Comissió  
de Comptabilitat del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya 
Ponent: Emili Gironella, 
doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials i auditor de comptes +info

Xavier Subirats, economista, màster  
en Negocis Internacionals i vocal  
de la Comissió Gestora del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya  +info

Fa uns anys, el professor Ramón Gurriarán 
es preguntava al seu bloc si Pacioli conei-
xia l’ebitda. Tot i que la pregunta era retò-
rica, la resposta evidentment era que no.

Aquest concepte que es comença a utilit-
zar a partir dels anys 80, sobre tot per part 
d’empreses tecnològiques, permet, a 
companyies joves i amb expectatives de 
ràpid creixement, transmetre la capacitat 
de generar recursos a nivell operatiu i 
abans de retribuir als bancs, a l’estat i als 
accionistes. O no? perquè els que es mal-
fien o malpensen d’aquest indicador afir-
men que les empreses que l’utilitzen en 
detriment d’altres indicadors es perquè a 
partir de l’ebitda els resultats són pitjors i 
es converteix en la magnitud preferida de 

les que perden diners. Com diu César 
Castillo, l’ebitda s’ha utilitzat per transme-
tre una idea dels diners que serien capa-
ços de generar les companyies, abans de 
fer front als seus deutes amb tercers, amb 
l’Estat i altres “despeses molestes” per 
l’obtenció de benefici. 

Ara bé, malgrat el debat obert sobre la im-
portància de l’ebitda com a resultat de l’em-
presa en detriment d’altres variables, les 
opinions confrontades sobre la seva bondat 
es centren en qüestions com la seva identi-
ficació amb la “caixa operativa” d’una com-
panyia, ignorant els canvis soferts per les 
Necessitats Operatives de Fons o obviant 
que no tots els ingressos constitueixen cai-
xa. O amb l’ús que se’n fa alhora de valorar 
empreses més enllà de ser considerat una 
metodologia de contrast. 

A tot això, a més, hem d’afegir la polèmica 
sobre el seu ús en diferent ràtios. En 
aquest punt el professor Joan Massons, 
utilitza expressions com “una ràtio perver-
sa” al referir-se a l’ebitda margin, o “ràtio 
escombraria” al parlar de la relació entre 
ebitda i les vendes. 

L’ebitda, és una magnitud útil per a la presa 
de decisions? La postura dels ponents, 
Emili Gironella i Xavier Subirats, va po-
sar de manifest que la pregunta no té una 
resposta unívoca. I entre el sí “arrossegat” 
i el no “tranquil” es feien necessàries mati-
sacions metodològiques, de càlcul i d’apli-
cació.

El doctor Emili Gironella, auditor i membre 
de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalu-

D’esquerra a dreta:
Martí García Pons, Josep Bagué, 
Emili Gironella i Xavier Subirats.
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nya, després d’analitzar el concepte i natu-
ralesa de l’ebitda va fer èmfasi en la neces-
sitat d’un càlcul acurat del mateix, excloent 
totes les partides d’explotació que no tin-
guin incidència en caixa. El doctor Gironella 
va optar per calcular l’ebitda, utilitzant el 
mètode directe o deductiu, i analitzant la 
naturalesa i recurrència dels ingressos i 
despeses d’explotació, a fi i efecte de deter-
minar si han de formar part o no del càlcul 
d’ un ebitda  comparable entre exercicis, i 
sense biaixos “extraordinaris”. 

Al seu torn, l’economista Xavier Subirats, i 
Màster en Negocis Internacionals, des-
prés d’un apunt terminològic per introduir 
expressions com Ebitda Adjusted, Ebitda 
Normalized, Clean Ebitda, Restated Ebit-
da, o Rebitda, va fer un breu recorregut 
històric sobre l’ús i abús del terme. Va 
constatar la utilització que en fan tan admi-
nistradors d’empreses com analistes fi-
nancers i de retruc va apostar per la ne-
cessària estandardització del mateix, 
destacant les iniciatives que en aquest 
sentit estant duent a terme companyies 
com Merrill Lynch, normalitzadors com el 
FASB, o reguladors com la CNMV. n

SESSIÓ 3

Pimes, dimensió  
i finançament: 
supervivència

Presidenta: Marga Gabarró, 
directora Financera de Zurich 
Introductor: Jordi Malapeira, 
economista i membre de la  
Comissió d’Economia Financera  
del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya 
Ponents: Xavier Puig, professor 
de la Universitat Pompeu Fabra, +info

Josep Maria Nus, director general  
i CRO del Grup Santander  
i conseller de Santander Espanya,  
Emili Rousaud, vicepresident  
de PIMEC, Jordi Serret,  
director executiu d’ACCIO 

Sota el títol Pimes, dimensió i finançament: 
Supervivència els ponents van fer les seves 
dissertacions partint de l’anàlisi de la situ-
ació actual i aportant les visions de les Ins-
titucions Financeres, de Sector Empresa- 
rial i de les Administracions Públiques. 
Situació actual:

l Les pimes representen una major propor-
ció de l’ocupació a Catalunya (70,1%) que 
en la majoria de països europeus (66,7%).

l Catalunya és la comunitat que concentra 
una gran proporció de pimes, el 20% del 
total d’Espanya.

l Aquest gran nombre d’empreses s’expli-
ca per la capacitat emprenedora que hi ha 
en el territori català però, una cosa i bona és 
el gran nombre d’empreses i l’altre que 
aquestes empreses tinguin la dimensió 
adequada.

l Sense una dimensió adequada és difícil 
fer front a les necessitats en recerca, de-
senvolupament, innovació, internacionalit-
zació, inversió en tecnologia, costos de 
distribució...

l La xifra mitjana de treballadors per pime 
és de 3,5, en comparació al 7,6 d’Alema-
nya, al 5,6 del Regne Unit o al 4,9 de Dina-
marca.

l Existeix un elevat consens en els avantat-
ges que una major dimensió implica una 
major capacitat competitiva i, també, una 
major productivitat i rendibilitat.

l La major dimensió empresarial també 
està associada a una major propensió ex-
portadora.

l La relació entre dimensió, productivitat i 
internacionalització és bidireccional. La di-
mensió afavoreix la productivitat i la interna-
cionalització afavoreix una major dimensió.

l La internacionalització és la principal via per 
augmentar l’escala del mercat i, com a con-
seqüència, la dimensió eficient de l’empresa.

l El finançament és una variable clau per 
aconseguir creixement. Sense el finançament 
adequat i necessari es fa difícil el creixement.

l S’observa, també, una reduïda capitalit-
zació de les pimes.

En base a aquestes premisses és fonamen-
ten els arguments que justifiquen que les pi-
mes necessitin guanyar dimensió i aconse-
guir els avantatges associats al creixement:

l Generar economies d’escala.

l L’especialització del personal.

l Més capacitat de gestió.

l Majors nivells de productivitat.

l Millores en la capacitat d’innovació.

l Major facilitat d’accés als mercats.

l Millora en la capacitat inversora i financera.

l Millora en la capacitat de negociació.

l Més rendibilitat.

Els principals factors que s’haurien de tenir 
en compte:

l Fer pedagogia sobre el nostre teixit em-
presarial centrat en la necessitat de créixer 

Taula de la sessió Pimes, 
dimensió i finançament: 
supervivència.
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com a mecanisme de supervivència i de 
generació de riquesa.

l Millora de la imatge social de la figura de 
l’empresari.

l Promoure que les pimes apostin per pro-
jectes empresarials basats en plans estra-
tègics a mitjà i llarg termini.

l Orientació preferent de les polítiques de mi-
llora de la competitivitat a la realitat de la pime.

l Millorar el tractament fiscal dels beneficis 
reinvertits a l’empresa.

l Crèdit oficial a la inversió en creixement a 
llarg termini.

l Impuls al finançament alternatiu.

l Estimular i facilitar la concurrència de la 
PIME en els processos de compra pública.

l Articulació de programes d’acompanya-
ment als processos d’agregació de les pimes.

l Adequació del marc legal i fiscal per tal 
que no penalitzi la dimensió de la pime en 
els diferents estadis de creixement.

l Foment i articulació de la “segona oportu-
nitat”: marc legal i polítiques instrumentals.

l Simplificar la complexitat administrativa i 
burocràtica actual.

l Incentivar la política d’autofinançament 
de la PIME per tal de comptar amb balan-
ços robustos des d’una òptica patrimonial.

l Impulsar el compliment de la normativa 
sobre morositat per evitar que les PIMEs 
siguin les finançadores de les grans empre-
ses minvant la seva capacitat financera.

l Atansar la relació PIME-Universitat inci-
dint més en la transferència de tecnologia 
que en la recerca orientada a la publicació.

Els ponents des de les respectives àrees que 
es representaven a la sessió han coincidit en 
la necessitat que el territori requereix d’em-
preses fortes amb dimensió suficient per fer 
front a una economia cada vegada més 
competitiva i més global i assegurar, així, la 
seva supervivència a llarg termini. n

SESSIÓ 4

El factor humà, 
cabdal per a 
Catalunya
Presidenta: M. Àngels Tejada, directora 
general de Públic Affairs de Randstad
Introductor: Montserrat Casanovas, 
presidenta de la Comissió d’Economistes 
Docents i Investigadors del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya  
i catedràtica d’Economia Financera  
de la Universitat de Barcelona
Ponent: Mireia Farré, 
responsable de l’Àrea de Població  
i Territori de l’IDESCAT +info

Taula Rodona:
Lluís Bohigas, membre de la Comissió 
d’Economia de la Salut del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya;  
Julià Manzanas, vicepresident de la 
Comissió d’Economia del Coneixement  
i Innovació del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya; president de Cabier Institute  
i membre del New Club of Paris +info

Andreu Domingo, sotsdirector del Centre 
d’Estudis Demogràfics de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

Aquesta sessió ha tingut per objecte trac-
tar sobre la població de Catalunya. La de-
mografia és essencial per a l’esdevenidor 
de qualsevol poble ja que un dels actius 
més importants que té l’economia i la so-
cietat d’una nació són els seus recursos 
humans.

La presidenta de la sessió, María Ángeles 
Tejada, directora general de Public Affairs 
de RANDSTAD, ens va parlar de les reper-
cussions de la demografia en el mercat de 
treball.

L’introductora de la sessió va ser la doctora 
Montserrat Casanovas, secretaria de la 
Comissió Gestora del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, presidenta de la Comissió 
d’Economistes  Docents i Investigadors i 
Catedràtica d’Economia Financera de la 
UB, que ha posat de manifest que l’allarga-
ment de l’esperança de vida de les persones 
i la reducció dels naixements provoquen un 
envelliment de la població. I l’envelliment de 
la població té unes conseqüències socioe-
conòmiques molt importants, que cal tenir 
en compte a l’hora de desenvolupar les po-
lítiques econòmiques sobre el sistema de 
pensions, model sanitari, educatiu, etcètera.

La estructura de la sessió va ser la següent:

En primer lloc, Mireia Farré, responsable 
de l’àrea de població i territori de l’IDES-
CAT ha fet la ponència marc de la sessió, 
en que va desenvolupar quina és l’estruc-
tura de la demografia a Catalunya, tant en 
el moment actual com en un futur no llunyà 
(any 2030). 

A continuació amb el format de taula rodo-
na, en la que han participat: Lluís Bohigas, 
membre de la Comissió d’Economia de la 
Salut; Julià Manzanas, vicepresident de la 
Comissió d’Economia del Coneixement i 
Innovació; Andreu Domingo, sotsdirector 
del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB 
i la introductora de la sessió, han tractat els 
aspectes bàsics que afecten a la demogra-
fia: la salut, l’educació, el talent i la immigra-
ció. Aspectes necessaris per poder fer un 
diagnòstic dels impactes (punts forts, punts 
febles, oportunitats i amenaces) de cadas-
cun d’aquests factors claus. en la població 
a Catalunya. Diagnòstic necessari perquè 
després els politics puguin emprendre les 
estratègies més adequades.

Les principals conclusions que podem ex-
traure de la sessió son:

l Segons l’IDESCAT, les projeccions de 
població a Catalunya en el període 2013-
2051, en un escenari mitjà, manifesten que:

l La taxa de fecunditat passarà de 1,4 fills 
a 1,5 fills per dona, es a dir, seguirà sent 
reduïda.

l L’esperança de vida augmentarà en 1,4 
anys en el càs dels homes i en 1,2 anys en 
el de les dones.

l La migració disminuirà fins a 2017. Si bé, 
es preveu un saldo de mes de 30.000 per-
sones anuals a partir del 2.025.

l Fort creixement de la població de 65 i 
més anys, amb el conseqüent augment de 
la ràtio de dependència.

l El saldo natural poblacional (naixements 
menys defuncions) serà negatiu a partir del 
2016.

l El creixement total serà possible gràcies 
a la migració.

l Estabilitat de la població en edat laboral 
a curt termini i envelliment en  l’horitzó 2030 
i encara més pronunciat a horitzó 2050.
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SESSIÓ 5

Els eixos 
vertebradors  
del capital físic  
de Catalunya
Sessió organitzada conjuntament pel 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
el Col·legi d’Enginyers Industrials,  
el Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports, i el Col·legi de Geòlegs

President: Santiago Garcia-Milà, 
sotsdirector general d’Estratègia  
i Comercial del Port de Barcelona 
Introductora: Sergi Saurí, economista, 
doctor enginyer de Camins, Canals i Ports; 
professor de la Universitat Politècnica d 
e Catalunya i director del CENIT 
Ponent: Jordi Julià Sort, enginyer 
de Camins, Canals i Ports i director  
de Transfer Enginyeria, SA +info

Taula rodona de professionals: 
Mancances i suficiències  
del capital físic de Catalunya.
Mariano Marzo, catedràtic d’Estratigrafia  
i professor de Recursos Energètics i Geologia 
del Petroli de la UB; +info  
Josep Dolz, catedràtic d’Enginyeria 
Hidràulica, doctor enginyer de Camins, 
Canals i Ports i director de l’Institut Flumen 
UPC-CIMNE +info

Santiago Montero, enginyer industrial  
expert en infraestructures 

La sessió del capital físic es va estructurar 
entorn tres eixos: infraestructures de trans-
port i recursos hídrics i energètics. 

En una primera intervenció introductòria, 
Jordi Julià va analitzar el marc en què 
s’han pres del decisions en inversions en 
infraestructures en els darrers anys, inclo-
ent el període pre-crisis. El Pacte Nacional 
per a les Infraestructures (2009) va suposar 
un recull de les necessitats d’infraestructu-
res, però en un context en què se suposava 
una crisi curta, la continuïtat d’inversions i la 
recuperació dels greuges comparatius 
amb la resta de l’Estat. Context que a la 
pràctica ha estat molt diferent. 

Jordi Julià va subratllar la importància de di-
ferenciar entre la planificació, amb visió a llarg 
termini, i programació, pensant en la dispo-
nibilitat de recursos a curt i mig termini. Els 
recursos han de procedir dels pressupostos 
i de manera excepcional i justificada han de 
ser extrapressupostaris. Finalment, es va 
apuntar que, en el context actual, els esfor-
ços cal centrar-los en la millora de la gestió de 
les infraestructures i els seus serveis. 

Seguidament, Mariano Marzo va centrar 
l’anàlisi en l’energia. En primer lloc va des-
tacar en procés de transició de la carbonit-
zació a l’electrificació, però el pes dels re-
cursos fòssils encara romandrà elevat en 
els propers deu anys. Pel que fa a aquests 
darrers, a Catalunya hi ha un desconeixe-
ments del volum disponibles d’aquesta re-
cursos. A més, caldria una entitat adminis-
trativa especialista en la investigació del 
petroli, que ajudés a recuperar el pes espe-
cífic que les vocacions tècniques i científi-
ques que s’estant perdent actualment. 

Quant a les energies renovables, es va des-
tacar la importància d’introduir-la en l’es-
tructura productiva, amb especial atenció a 
l’energia geotèrmica, que pot suposar una 
font d’energia important. La xarxa de distri-
bució elèctrica, per altra banda, va ser ava-
luada com a bona, encara que caldria dispo-
sar del seu comandament per garantir la 
seva qualitat. Finalment, es va identificar 
com a possible horitzó l’emmagatzematge 
de l’energia, encara que molta recerca és 
necessària. 

En un tercera intervenció, Josep Dolz va 
identificar els aspectes clau dels recursos 
hídrics. Cal una garantia de l’abastament 
urbà d’aigua i, més concretament, una mi-
llora de les interconnexions actuals, de la 
reutilització, dessalinització i millora de la 
gestió. Un segon aspecte rellevant és tot 
allò vinculat amb la governança dels recur-
sos hídrics: cal millorar la presa de decisions 
a nivell polític i social; garantir el finançament 

D’esquerra a dreta: Julià Manzanas, Andreu 
Domingo, M. Àngels Tejada, Montserrat 
Casanovas, Lluís Bohigas i Mireia Farré.

l Augment taxes activitat i ocupació en la 
població de 55 i més anys per estabilitzar la 
força de treball.

l La població total a Catalunya l’any 2030 
es preveu en torn a 7.500.000 persones, es 
a dir, similar a la del any 2013 però amb una 
estructura diferent (increment de la pobla-
ció de més de 50 anys i disminució dels 
adults joves i nens) .

l Els reptes dels propers 15 anys, demo-
gràficament parlant, no difereixen excessi-
vament dels que s’esdevenen als països 
europeus de l’entorn. Envelliment i diversi-
tat seran els trets que caracteritzaran el fu-
tur de la població.

l La migració estrangera, l’allargament de 
la vida laboral i l’augment de la participació 
laboral de les dones de més edat, seran 
claus per a mantenir en nivells sostenibles 
la despesa en pensions i dependència.

l La mortalitat s’ha reduït gracies a la espe-
cialització dels serveis sanitaris però a la ve-
gada el malalt s’ha quedat reduït a un “sac 
de malalties”. Cal una reorganització del sis-
tema sanitari veien el malalt en el seu conjunt 
i no solament cadascuna de les malalties.

l L’obesitat, la polimedicació i d’interacció de 
medicaments les principals malalties del futur.

l El que fa un país més competitiu a llarg 
termini és la educació. Per tant, el sistema 
educatiu haurà de basar-se en la formació 
continuada al llarg de la vida de les persones 
a fi de que es puguin adaptar aquestes als 
canvis que les noves tecnologies i la robòtica 
aniran introduint. n
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del cicle urbà de l’aigua, introduint el cost del 
sanejament en el sistema impositiu; poten-
ciar la gestió público-privada; i cal una major 
col·laboració entre les administracions. Fi-
nalment, es va subratllar la importància de la 
pedagogia, de transmetre el cost dels pro-
cessos als que s’ha de sotmetre l’aigua 
abans i després de ser utilitzada. 

Finalment, quant a infraestructures de 
transport, Santiago Montero va destacar, 
a nivell global, la importància de planificar 
les infraestructures dins de la concepció 
d’un model territorial i productiu. En aquest 
sentit, cal una millora de la presa de decisi-
ons en inversions en infraestructures. A ni-
vell particular de les xarxes, es va destacar 
la insuficiència de Rodalies i l’estat actual de 
desenvolupament del corredor mediterrani, 
així com la necessitats de un major autogo-
vern dels ports de Tarragona i Barcelona. n

SESSIÓ 6

El capital social  
de Catalunya, un 
factor de cohesió  
i estímul econòmic
President: Jordi Nicolau, director 
territorial de Barcelona de CaixaBank
Introductor: Maite Soler, economista 
i coordinadora del Grup de Treball  
d’Economistes per una Economia Social 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
Ponents: Radiografia i tendències del 

tercer sector a Catalunya. Pau Vidal, 
coordinador de l’Observatori  
del Tercer Sector +info

Radiografia i tendències del món  
cooperatiu a Catalunya. Antonio Oró, 
economista i director d’Aposta SCCL. 
Els valors econòmics del capital social.
Carme Díaz, economista, investigadora  
i experta en Cooperativisme 

La sessió es va desenvolupar amb una 
bona assistència de participants, molt inte-
ressats en un tema que aporta novetat  se-
gueix en la línia de la sessió que el Grup per 
una Economia Social va realitzar l’any ante-
rior, i amplia el marc de les habituals sessi-
ons de les Jornades dels Economistes.

Va presidir Jordi Nicolau, director territorial 
de Barcelona de CaixaBank.

Maite Soler, economista i coordinadora 
del Grup de Treball d’Economistes per una 
Economia Social va introduir el tema, plan-
tejant que l’actual fractura social fa incon-
cebible parlar de futur sense cohesió i una 
resposta clara a la desigualtat, i per això el 
tercer sector es clau.

El Capital Social és el substrat de l’economia 
catalana i ha estat molt lligat al teixit econòmic 
i és imprescindible posar-lo en valor, per a la 
qual cosa és necessària una política de su-
port públic, adaptació a nivell institucional i 
empresarial i també diàleg social.

Per desenvolupar el tema vàrem comptar 
com a ponents amb Pau Vidal, coordinador 
de l’Observatori del Tercer Sector, que va fer 

una radiografia del tercer sector i de les ten-
dències de futur.

l El Tercer Sector produeix tres impactes: 
social, econòmic i relacional.

l Ocupa a 100.00 persones de forma pro-
fessional i 300.00 persones de forma vo-
luntària.

l Es consideren els reptes de garantir la 
complicitat social, millorar el funcionament i 
la visió estratègica i donar visibilitat a l’im-
pacte social i econòmic del Tercer Sector.

l Tercer Sector : l’economia del bé comú a 
la pràctica. 

Antonio Oró, economista i director d’Apos-
ta, que va realitzar la mateixa anàlisi per al 
món cooperatiu.

l Les cooperatives agrupen persones que 
han decidit satisfer les seves necessitats 
econòmiques socials i culturals de forma 
conjunta i es regeixen per principis i valors.

l El capital humà al centre de l’empresa. 

l Un moviment global amb respostes lo-
cals.

l El mon cooperatiu el formen 4.100 coo-
peratives a Catalunya. 

l Des de 2010, l’increment de la creació de 
cooperatives ha estat continuat

l Moltes són microempreses, petites coo-
peratives o empreses de treball associat

l Les empreses cooperatives ajuden a 
construir un món millor.

En darrer lloc, Carme Díaz, economista, 
investigadora i experta en Cooperativisme 
va presentar Els valors econòmics del capital 
social.
  
l Establir un lligam entre l’economia solida-
ria i l’economia feminista i els drets humans.

l La democràcia com a espai comú 
d’aquest enfoc.

l Com considerar el treball no remunerat a 
les llars.

l Posar la mirada en el benestar de les per-
sones i el seu entorn, en comptes de fer-ho 
en l’acumulació de riquesa.

Taula de la sessió: Els eixos 
vertebradors del capital

físic de Catalunya.
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l L’economia feminista trasllada l’eix del 
mercat i l’obtenció de beneficis, al treball de 
cures i manteniment de la vida humana.

El col·loqui que es va establir a continuació, 
entre el públic i els participants de la taula, va 
ser molt interessant, amb molts participants, 
amb qüestions sobre quin és futur d’aquestes 
organitzacions en l’economia global que vivim, 
sobre la maximització dels resultats al no tenir 
com objectius la maximització dels beneficis, 
no podem oblidar la “competitivitat”. 

També, si les organitzacions del tercer sec-
tor seran capaces de fer front als costos de-
rivats de la implementació de les normes 
sobre transparència.

Com regulen les cooperatives el vano salari-
al/retributiu del treballadors?

Va ser important la consideració sobre el nivell 
de recolzament de les administracions a 
l’economia social i sobre els canvis normatius 

d’economia social són ja un referen social a 
Catalunya i l’economia social és directament 
creadora de valor afegit i d’impacte social. n

SESSIÓ 1

Les actuacions 
professionals de 
l’economista en el 
Registre Mercantil
Presidència: Lefebvre El Derecho 
Introductor: Rodrigo Cabedo, 
vicepresident de la Comissió Mercantil, 
Concursal i Experts Judicials del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
Ponent: Fernando de la Puente, 
registrador mercantil titular del Registre 
Mercantil núm. 17 de Barcelona
Moderador: Jordi Albiol, president de 
la Comissió Mercantil, Concursal i Experts 
Judicials del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya

La transposició a la regulació societària de 
les directives comunitàries en matèria de 
societats, va introduir la intervenció de l’ex-
pert independent designat pel Registre 
Mercantil en la legislació espanyola.

La figura de l’expert independent ja es tro-
bava regulada en matèria de societats si bé 
amb diferents denominacions, encara que 
certament els Economistes com tals no 
apareixien ni apareixen esmentats en cap 

Segon torn de sessions
dels textos legals de major aplicació al Re-
gistre Mercantil. Malgrat això, és molt fre-
qüent la designació d’economistes com 
experts en aquelles situacions en que així 
ho exigeix la Llei.

No obstant, com dèiem fou en ocasió de la 
transposició a la regulació societària de les 
directives comunitàries en matèria de soci-
etats, quan la intervenció de l’expert inde-
pendent designat pel Registre Mercantil fou 
introduïda en la legislació espanyola. Tot i 
així, la seva intervenció es limitava bàsica-
ment a les aportacions no dineràries de les 
societats anònimes (art. 38 LSA), a la trans-
formació de qualsevol tipo social en socie-
tat anònima (article 231.1 LSA), i en els 
supòsits de fusió de societats. 

L’aprovació de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, 
sobre modificacions estructurals de les soci-
etats mercantils, va suposar redefinir aquells 
supòsits en que era necessari l’informe d’ex-
pert independent, permetent-se prescindir 
de l’informe d’expert en els supòsits d’acord 
de la totalitat dels socis amb dret de vot i, en 
el seu cas, de qui d’acord amb la llei o els 
estatuts poguessin exercir legítimament el 
dret de vot, de cadascuna de les societats 
que participen en l’escissió (art. 78).

Igualment, també es regula la seva inter-
venció: i) en els casos de transformació, per 

D’esquerra a dreta: Antonio 
Oró, Maite Soler, Jordi Nicolau, 
Pau Vidal i Carme Díaz.

necessaris per el seu creixement i desenvolu-
pament. En resum, una sessió molt interesant 
que ens permet considerar que les entitats 

a la valoració del patrimoni social (art.18); ii) 
en les fusions en que intervinguin SA o SCo-
mA, per informar sobre el projecte comú de 
fusió (art. 34); iii) en cas d’impugnació del 
balanç de fusió per a la fixació de la indem-
nització compensatòria (art. 38); iv) en les 
escissions en que intervinguin SA o SCo-
mA, per informar sobre el projecte comú de 
fusió (art.78); i v) en el cas de societats es-
trangeres de capital que pretenguin traslla-
dar el seu domicili social a Espanya des 
d’un Estat que no formi part de l’Espai Eco-
nòmic Europeu, per informar que el seu 
patrimoni net cobreix la xifra del capital so-
cial exigit pel Dret espanyol (art.94).

El Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de 
juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de Societats de Capital també recull aquells 
casos en que procedeix el nomenament 
d’experts independents pel Registrador 
Mercantil: i) per a la valoració de les aporta-
cions no dineràries en la constitució o en els 
augments de capital de la societats anòni-
mes (art. 67 LSC); ii) per a la valoració de les 
participacions en els casos d’aportació a 
societat anònima o comanditària per acci-
ons (art. 107 LSC); iii) en el supòsits que una 
o més societats espanyoles participin en la 
fusió o quan la societat anònima europea 
vagi a fixar el seu domicili a Espanya de con-
formitat amb l’article 22 del Reglament (CE) 
n° 2157/2001 (art. 472 LSC); iv) en els casos 
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en que una societat espanyola promogui la 
constitució d’una societat anònima euro-
pea holding de conformitat amb l’apartat 4 
de l’article 32 del Reglament (CE) n° 
2157/2001 (art. 472 LSC); o v) en la trans-
formació d’una societat anònima existent 
en societat anònima europea (art. 475 LSC). 

Finalment, també cal tenir en compte que la 
Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de 
Comptes modifica a través de la Disposició 
final quarta el Text Refós de la Llei de Socie-
tats de Capital. En concret, i en que aquí inte-
ressa, la intervenció de l’auditor de comptes 
se substitueix per la intervenció del “expert 
independent” en els següents supòsits: (i) En 
la determinació del valor raonable en els arts. 
107 i 124 LSC (Règim de la transmissió vo-
luntària per actes inter vius i transmissions 
mortis causa respectivament); (ii) en la fixació 
dels imports a abonar per les parts en el cas 
de liquidació d’usdefruit de l’art. 128 LSC; (iii) 
en l’elaboració d’un informe sobre el valor 
raonable de les accions de la societat anòni-
ma en el cas d’exclusió del dret de preferència 
previst en l’art. 308 LSC; (iv) en la determina-
ció del valor raonable de les accions o partici-
pacions socials de la societat a falta d’acord 
entre la societat i el soci (Art. 353, 354 i 355 
LSC); v) en el cas de l’informe sobre la raona-
bilitat de les dades contingudes en l’informe 
dels administradors i sobre la idoneïtat de la 
relació de conversió previst en l’art. 417 per a 
la supressió del dret de subscripció preferent; 
i vaig veure) en el cas de l’informe previst en 
l’art. 505 LSC sobre el règim especial d’ex-
clusió del dret de subscripció preferent.

D’esquerra a dreta: Francesc 
Reguant, Joan Girona, Abel 
Mariné i Josep Pont.

D’esquerra a dreta: Jordi Albiol,  
Fernando de la Puente  

i Rodrigo Cabedo.

En aquesta tessitura, podem convenir que 
les funcions tradicionals de l’economista 
com expert independent s’han vist amplia-
des en la mesura que s’anaven introduint 
els diferents canvis legislatius aquests úl-
tims anys (també en els àmbits de la medi-
ació i concursal). I en aquest sentit, hem de 
destacar que a més de les funcions clàssi-
ques de l’Economista en referència als in-
formes sobre estats financers, estan les 
funcions de valoració de béns mobles i im-
mobles en funció del seu valor de mercat. 

En la meva opinió, aquestes últimes funcions 
de valoració en funció de preus de mercat 
(valor raonable), van a constituir en el futur 

una pràctica habitual i recurrent en la inter-
venció professional dels economistes. n

SESSIÓ 2

L’agroalimentació, 
un actiu clau  
de Catalunya
President: Abel Mariné, 
catedràtic de la Universitat de Barcelona 
Introductor: Francesc Reguant, 
vicepresident de la Comissió  
d’Economia Agroalimentària del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya +info

Ponents: Joan Girona, director general 
d’Alimentació, Qualitat i Indústries  
Agroalimentàries de la Generalitat  
de Catalunya +info

Josep Pont, conseller delegat  
de Borges International Group +info

La sessió presidida per Abel Mariné, cate-
dràtic de la Universitat de Barcelona va 
comptar com a introductor Francesc Re-
guant, vicepresident de la Comissió d’Eco-
nomia Agroalimentària del Col·legi d’Econo-
mistes i dos ponents: Joan Girona, director 
general d’Alimentació, Qualitat i Industries 
Agroalimentàries de la Generalitat de Catalu-
nya; i Josep Pont, conseller delegat de Bor-
ges International Group.

En la seva introducció, Francesc Reguant va 
ressaltar el pes del sector agroalimentari a la 
nostra economia, el qual, a més del seu rol 
anticíclic i les seves funcions clau davant les 
tensions mediambientals i de recursos ali-
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mentaris i energètics, és el primer sector in-
dustrial de Catalunya, amb una extraordinària 
capacitat d’arrossegament vers altres sectors 
d’inputs i de serveis. Va remarcar que a Cata-
lunya el 30,5% de la despesa es destina a 
aliments, consumits a la llar o a restaurants.

Joan Girona va presentar el sector agroali-
mentari com a un sector tecnològicament 
avançat, en el qual es desenvolupen i usen les 
tecnologies més punteres des de la biotec-
nologia, la robòtica, la teledetecció per satèl-
lit o mitjançant drons, etcètera. Alhora va ex-
posar les estratègies públiques d’R+D+i que 
es resumeixen en dotar de noves eines al 
sector per afrontar els reptes tecnològics, 
ambientals i de sostenibilitat, aprofitar el teixit 
de coneixement existent a Catalunya per ori-
entar la seva activitat a les demandes més 
punyents del sector i treballar en aquells 
camps en que hi hagi una demanda (produc-
tiva, ambiental o social) i en aquells que ens 
avancin solucions pels problemes del demà.

Josep Pont va exposar els efectes multiplica-
dors del regadiu sobre la producció i el con-
junt de l’economia de territoris que d’altra 
manera restarien marginals. Va exposar els 
potencials del canal Segarra-Garrigues i va 
manifestar la seva preocupació per les exi-
gències mediambientals en defensa de les 
aus, apostant per trobar sortides que com-
patibilitzin els usos productius i de defensa de 
la biodiversitat. Amb la finalitat d’impulsar 
l’adopció del regadiu va explicar els anome-
nats motors del Segarra-Garrigues on des 
d’empreses amb capacitat de transformació 
i comercialització es concreten relacions win 
win amb els productors facilitant-los la seva 
incoroporació als nous regadius. Els motors 
que s’estan impulsant actualment són els de 
pomeres, doble collita per alimentació ani-
mal, vinya de regadiu, cereals i pistatxos. 
D’entre aquests motors El Grup Borges im-
pulsa el de la producció de pistatxos.

Finalment, Abel Mariné va insistir en la nova 
dimensió tecnològica, sanitària i cultural 
que està adquirint l’alimentació. En concret 
va remarcar els potencials de la revolució 
biotecnològica que pot aportar solucions 
fins ara impensables en els àmbits de la sa-
lut i del medi ambient. En aquest sentit va 
mostrar el seu desacord amb les posicions 
acientíficament crítiques que estan dificul-
tant un debat tècnic i objectiu i el necessari 
progrés conseqüent.

La sessió es va completar amb un ric debat 
entre els assistents on es va constatar la ne-
cessitat de reforçar la informació sobre un 

sector que sovint es conegut no tant per la 
seva realitat objectiva sinó per aspectes 
marginals que resulten més mediàtics. En 
una de les respostes sobre la integració agri-
cultura i industria alimentària Josep Pont va 
exposar que a Estats Units s’utilitza per a les 
explotacions agràries el concepte de “agri-
cultural industry” n

SESSIÓ 3

El ‘retail’ en el segle 
XXI: controvèrsies 
entre els models 
comercials

President: Carles Ventura, 
director general de Banc Sabadell 
Introductor: Maria Clara Díez, 
economista i membre del Grup  
de Treball de Retail del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya 
Ponent: Presentació i valoració 
dels resultats de l’anàlisi realitzada  
pel Grup de Treball de Retail
Santiago Pagès, president del Grup  
de Treball de ‘Retail’ del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya, Núria Beltran, 
directora gerent de l’Escola Superior  
de Comerç i Distribució (ESCODI),  
Enric Llarch, assessor de l’Àrea de 
Comerç de la Diputació de Barcelona 
Experiències de creixement  
i internacionalització en el retail, 
Benito Garcia, economista i propietari  
de Benitosports, Joan Font, director  
general de Bonpreu 

L’acció de les administracions en el retail és 
fonamental, tant pel que fa a la programació 
de les implantacions comercials, qüestió 
estretament lligada a l’urbanisme i a l’orde-
nació del territori, com a la regulació de 
l’exercici de l’activitat.

Hi ha dues línies d’actuació per part de les 
administracions implicades: una de caràc-
ter més liberal, eliminant al màxim les regu-
lacions, amb màxima laxitud en la progra-
mació del sòl comercial i d’altra, més 
ordenancista, amb una important compo-
nent planificadora i amb un nivell més elevat 
de control; i no hi ha evidència que l’evolu-
ció de sector sigui més positiva on les polí-
tiques son més liberals. 

El model de comerç de Catalunya és fruit de 
l’urbanisme de les nostres ciutats, protago-

nistes de l’economia urbana del segle XXI i 
on el retail és una peça fonamental: d’una 
banda, canalitza la demanda interna, la 
motiva i l’estimula; però al mateix temps és 
capaç de captar la demanda externa. 
Aquest fenomen posiciona la ciutat de Bar-
celona en el món, on les ciutats competei-
xen per captar la renda familiar disponible 
generada a altres indrets. Cal analitzar el 
posicionament de la ciutat com a marca de 
prestigi internacional, valorant tant les 
avantatges com també els problemes que 
s’hi generen.

L’equilibri entre oferta i demanda garanteix la 
sostenibilitat del sector i a la vegada evita po-
sicions de domini en el territori; per tant, cal 
evitar creixements insostenibles de la super-
fície comercial, que ens pugui portar a situa-
cions d’oligopoli en el mercat.

El retail contribueix de manera essencial a 
crear ocupació. A Catalunya el sector del 
comerç al detall ja ha recuperat els nivells 
anteriors a la crisi i cal tenir en compte tam-
bé els llocs de treball indirectes i induïts que 
crea el sector.

Una altra qüestió és la qualitat de l’ocupa-
ció, tant la que genera el retail actualment, 
com la necessària per donar resposta a 
l’entorn digital i al creixement empresarial. 
A tall d’exemple, al 2007 ESCODI va posar 
en marxa la primera titulació universitària de 
tot l’estat espanyol especialitzada en direc-
ció de comerç i distribució. Malgrat la crisi, 
un 80% d’estudiants han trobat feina ade-
quada als seus estudis.

Més enllà de la moda i la conjuntura, l’econo-
mia col·laborativa ha vingut per quedar-se, i 
ofereix noves oportunitats als emprenedors i 
els comerciants. 

Els seus valors s’han d’incorporar a la funció 
comercial convencional i aquesta ha d’incor-
porar pràctiques d’aquest tipus dins el con-
junt de la funció comercial.

Com tota innovació social, l’economia col-
laborativa representa una amenaça per als 
que no sàpiguen adaptar-s’hi i una oportuni-
tat per als que sí ho facin.

A través del consum col·laboratiu, els ciuta-
dans cerquen disminuir les seves despeses, 
cerquen substituir el consum privatiu associ-
at a la propietat del bé consumit pel consum 
compartit. En darrera instància, els ciutadans 
procuren obtenir el màxim de rendiment dels 
seus diners i dels seus actius.
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El desenvolupament de les TIC permet fer 
un salt qualitatiu en aquesta economia de 
l’intercanvi i a costos de transacció molt 
baixos i permet al comprador efectuar un 
ampli benchmarking sobre característi-
ques i preus dels productes desitjats. La 
desconfiança inicial dels compradors per 
adquirir productes de forma no presencial 
va disminuint en la mesura que les empre-
ses del sector ofereixen un servei d’atenció 
al client molt acurat.

El comerç per internet converteix en obso-
letes les normatives tradicionals destinades 
a la regulació del sector comercial (rebai-
xes, horaris..).

Internet ofereix oportunitats inèdites fins 
ara a tota mena de petites empreses que 
vulguin comercialitzar productes minorita-
ris o fortament especialitzats. S’accedeix a 
clients potencials arreu del món sense de-
pendre només del mercat local.

La gran majoria de comerços convencio-
nals ja té presència a internet, encara que 
en bona part la utilitzen bàsicament com a 
aparador i la funció de compra és poc relle-
vant. 

A Catalunya tenim un teixit empresarial ric, 
propi del país, que en bona part és “anò-
nim”, però que crea riquesa. En aquest àm-
bit es plantegen algunes reflexions: 

l Cal profunditzar en la reforma laboral i 
dotar al sistema de flexibilitat. La reforma 
laboral ha afavorit especialment a les grans 

empreses i no ha beneficiat gaire a les peti-
tes, que no tenen tanta capacitat d’aplicar 
les normes i tenen menys recursos. D’altra 
banda, no hi ha un conveni propi i això difi-
culta la gestió en matèria de personal.

l Persisteix la dificultat de l’accés al crèdit i 
la valoració de la dependència dels recursos 
aliens. Les fonts alternatives al finançament 
bancari pràcticament ni es coneixen ni és 
consideren. Caldria incentivar la utilització 
de les alternatives que ofereix el mercat.

l Pel que fa a la fiscalitat, cal revertir la frag-
mentació i la discriminació adversa a Pimes 
i calen polítiques especials per a aquestes 
empreses. Les desgravacions fiscals estan 
més enfocades a les grans empreses i mal-
grat que s’han incrementat les despeses 
deduïbles, no s’incentiva la generació de 
beneficis no distribuïts.

És necessari que els beneficis obtinguts en 
un país es declarin en el mateix país. La 
Unió Europea està treballant en aquesta 
direcció, però cal posar fre a la utilització de 
mecanismes d’enginyeria fiscal. 

A l’hora d’abordar l’expansió d’una empre-
sa familiar en un món tant competitiu com 
ho és el de la distribució alimentària, és im-
portant tenir algunes idees clares:

l S’ha d’assolir una relació equilibrada en-
tre empreses de distribució i proveïdors. 
“Aigües amunt”, l’opinió del distribuïdor 
compta, però hi ha línies vermelles que no 
es poden traspassar.

l Cal preservar el valor de les marques, 
permetre la innovació i deixar respirar a la 
industria.

l Cal una aposta fort pels productes de 
proximitat (Km.0) per enfortir també la in-
dustria del país i per promoure un consum 
de qualitat.

l Tot empresari ha de tenir clar respecte al 
creixement que, si bé en general és bo, ha 
de ser adequat al ritme que pugui afrontar 
cada empresa/empresari. Necessitem em-
preses de dimensió humana.

Les conclusions i propostes generades en 
la sessió es poden sintetitzar en:

El sector genera llocs de treball directes i in-
directes a un ritme mes alt que el conjunt de 
l’economia, però falten estadístiques oficials 
que ajudin a valorar la dimensió del fenomen.

L’economia col·laborativa i les TICs són 
oportunitats pel retail.

Cal actuar des de les polítiques publiques, 
en matèria financera i fiscal per defensar el 
paper cabdal de l’estructura de Pimes del 
nostre país.

Les empreses demanen tranquil·litat per als 
mercats i empreses, que els governs donin 
confiança jurídica amb unes regles de joc 
simplificades, clares, concretes i cons-
tants, que pensin en la rendibilitat dels ope-
radors en general i en particular de les peti-
tes i mitjanes empreses, perquè són la base 
de l’economia del país. 

Les administracions trobaran una col-
laboració extraordinària en el nostre teixit 
empresarial: és català, arrelat al país, és fami-
liar amb vocació de lideratge, treballa a llarg 
termini, el seu horitzó temporal és més llarg 
que la legislatura, és de grandària mitjana (les 
empreses de Comertia en són un exemple). 

Es planteja si es possible algun tipus de po-
lítica que desplegui una estratègia per afa-
vorir el creixement, dins i fora de Catalunya, 
de les nostres empreses de retail. Tenir cen-
tres de decisió aquí, afavoreix la creació de 
llocs de treball de qualitat aquí.

Finalment, s’apunta la necessitat de pre-
servar el model de comerç, amb un marc 
regulador propi, però adequat a la realitat 
del sector, eliminant traves administratives 
i permetent agilitzar l’activitat de les empre-
ses comercials. n

D’esquerra a dreta: Santiago Pagès, 
Núria Beltran, Joan Font,  
Carles Ventura, Enric Llarch,  
María Clara Díez i Benito García.
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operin en sectors innovadors i que exercei-
xin un efecte tractor sobre les seves cade-
nes de valor.

Les connexions, en general, amb el sistema 
públic de recerca, són extremadament dèbils

A Catalunya, doncs, no ens trobem amb un 
problema de manca de capital científic i 
tecnològic. S’ha fet un rellevant esforç per 
a conformar un capital en aquest àmbit 
prou important. El principal problema és 
que aquest esforç s’ha centrat de forma 
quasi exclusiva en les polítiques d’oferta, 
de generació de infraestructures i coneixe-
ment científic d’excel·lència, sense prestar 
suficient atenció ni recursos a les altres fa-
ses i agents del sistema, la recerca industri-
al, la innovació i la transferència.

El resultat és un capital excel·lent però amb 
una efectivitat molt limitada en termes de 
generació de creixement econòmic en el 
nostre territori.

Algunes de les propostes aportades pels 
ponents de la sessió, orientades a millorar 
aquest dèficit del nostre sistema, van ser:

l Creació d’una entitat públic-privada 
(EPP) per identificar i avaluar desenvolupa-
ments científics i tecnològics nascuts a Ca-
talunya per a convertir-los eficaçment en 
empreses globals amb propietat intel-
lectual protegida i seu a casa nostra. 

SESSIÓ 4

El capital científic  
i tecnològic i 
l’ecosistema 
d’innovació  
de Catalunya
President: Juan Antonio Fernández, 
conseller delegat d’UNIT4
Introductor: Xavier López, economista 
i director executiu d’EURECAT +info

Taula Rodona: Pedro Mier, 
CEO de MIER Comunicacions +info

Francesc Subirada, associate director de 
Barcelona Supercomputing Center +info

Hi ha consens generalitzat sobre el fet de 
que la innovació és una de les bases més 
sòlides del creixement econòmic dels paï-
sos. La innovació és un fenomen protago-
nitzat per les empreses però és també  
un fenomen complex en el qual participen 
multiplicitat d’agents (centres de recerca, 
centres tecnològics, emprenedors, pimes, 
grans empreses, administracions públi-
ques, agents del sistema financer, etcètera. 

Un sistema d’innovació eficient és el que 
genera de sistemàticament coneixement i 
el transforma en valor econòmic i creixe-
ment en el seu territori de forma ràpida.

I perquè això passi, ha d’existir massa críti-
ca i densitat suficient d’aquests agents, un 
equilibri entre ells, incentius públics i privats 
orientats a fer possible un trànsit ràpid des 
del coneixement al creixement, una siste-
màtica d’interacció entre els diferents 
agents i uns objectius compartits.

Catalunya i més específicament, l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, és una de les zo-
nes d’Europa de major concentració i den-
sitat d’infraestructures científiques i 
tecnològiques.

D’altra banda i tot i que som un país forta-
ment industrial i amb iniciativa empresarial 
destacada, el nostre teixit empresarial pa-
teix, en general, d’una clara fragmentació, 
som un país d’empreses molt petites i, a 
més a més, aquest teixit empresarial està 
molt diversificat. De les 586.000 empreses 
catalanes, només 4.882 (un 0,8%), tenen 
més de 50 treballadors. Tenim empreses 
competitives però no comptem, malgrat ex-
cepcions, amb gaires empreses grans que 

D’esquerra a dreta: 
Pedro Mier, Juan Antonio 
Fernández, Xavier López 
i Francesc Subirada.

l Establiment d’un canal de col·laboració 
definit, estructurat i finançat entre els Centres 
de R&D del país i els Centres Tecnològics.

l Redacció i aprovació d’un Pla Especial 
amb finançament específic per a l’accés de 
les PiMEs a les capacitats de R&D i Innovació 
dels Centres de R&D i Tecnològics del país.

l Polítiques i recursos orientats a la forma-
ció de qualitat i al desenvolupament, capta-
ció i retenció del talent jove generat al país.

l Polítiques orientades fomentar el creixe-
ment de les empreses i la conversió dels 
emprenedors en empresaris i generadors 
d’ocupació.

l Utilització efectiva dels mecanismes de 
compra pública innovadora per a generar 
demanda sofisticada. n
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SESSIÓ 5

Tendències  
que afavoreixen  
el creixement 
empresarial

President comunicador:  
Salvador Alemany, president  
d’Abertis Infraestructures 
Introductor: Joan Ramon Rovira, 
cap del Gabinet d’Estudis Econòmics  
i d’Infraestructura de la Cambra  
de Comerç de Barcelona 
Ponent: Xavier Vives, catedràtic 
i director acadèmic del Public-Private 
Sector Research Center de  
l’IESE Business School  
a Barcelona +info

Comunicador: Oriol Amat, 
economista i catedràtic de  
la Universitat Pompeu Fabra +info

Salvador Alemany, president-comunica-
dor, va obrir la sessió situant-la en el context 
del document del Consell Assessor per a la 
Reactivació Econòmica i el creixement (CA-
REC) sobre la visió i els objectius de futur de 
l’economia catalana, de desembre de 
2012. En aquest document, que inspira la 
Jornada dels Economistes d’aquest any, 
es van considerar cinc tipus de capital: 
humà, físic (connectivitat), tecnològic (inno-
vació), organitzatiu, institucional i social. El 
tema de la sessió s’inscriu dins del capital 
organitzatiu, que inclou aspectes tan relle-
vants com la internacionalització, el finan-
çament i la dimensió empresarial.

A continuació, l’introductor de la sessió, 
Joan Ramon Rovira, va centrar els objec-
tius i l’estructura de la sessió, fent referèn-
cia al fet que entre l’1 de gener de 2008 i l’1 
de gener de 2015 l’economia catalana ha 
passat de tenir 43.530 empreses amb més 
de deu treballadors assalariats a 30.819 –el 
que representa una pèrdua del 29,2% en 
l’estic d’empreses petites, mitjanes i grans 
en només vuit anys–. La qüestió és si, amb 
perspectiva de futur, aquesta destrucció de 
teixit empresarial ha anat acompanyada 
d’una transformació i d’un canvi estructural 
i institucional prou profund com per posar 
les bases d’un creixement equilibrat i sos-
tenible al llarg dels propers anys.

A la seva ponència, el professor Xavier Vi-
ves va introduir, en primer lloc, les tendènci-
es globals (estancament secular, canvi cli-
màtic, problemàtica europea) que em- 
marquen el repte que representa el 
creixement empresarial al nostre país. Va 
posar de manifest que l’economia espanyo-
la no ha convergit en termes de renda per 
càpita amb els països de la UE-12 arran de 
la creació de l’euro (període 2000-2014). 
Aquesta manca de convergència ha anat en 
paral·lel amb un canvi estructural en les eco-
nomies europees, com a conseqüència 
d’un augment de l’especialització producti-
va que ha concentrat la indústria als països 
centrals –i en particular a Alemanya–. La pèr-
dua de pes de la indústria a Catalunya ha 
estat especialment important, fins situar-se 
a la sortida de la crisi en nivells similars als de 
la mitjana europea. A continuació, el profes-
sor Vives es preguntà fins a quin punt la crisi 
ha fet més fortes a les empreses que han 
sobreviscut i constata que s’ha donat una 
important recomposició dins del sector in-

D’esquerra a dreta: Xavier Vives, 
Salvador Alemany, Joan Ramon 

Rovira i Oriol Amat.

dustrial, ha augmentat la productivitat real 
per hora treballada, s’ha corregit parcial-
ment la divergència en termes del costos 
laborals unitaris, la inversió estrangera s’ha 
mantingut dinàmica i la quota de mercat de 
les exportacions es manté estable. Però, per 
altra banda, subsisteixen obstacles com la 
reduïda dimensió empresarial mitjana, junta-
ment amb un finançament bancari a les pi-
mes relativament més elevat que a altres 
països europeus, associada amb una nor-
mativa que penalitza l’augment de la dimen-
sió. El professor Vives va destacar, molt es-
pecialment, l’afebliment de l’esforç en R+D 
com a percentatge del PIB, que no es dona 
a altres països europeus, així com la depen-
dència d’activitats intensives en l’emissió de 
CO2 i la feble participació en el consum 
d’energia elèctrica de fonts d’energia reno-
vables. També va subratllar l’augment signi-
ficatiu de la població en risc de pobresa re-
lativa o exclusió social, en comparació amb 
altres països europeus. Finalment, en el ter-
cer bloc de la seva intervenció, el professor 
Vives va analitzar els principals obstacles al 
creixement empresarial, començant per les 
insuficiències del capital humà i en la capa-
citat d’innovació, les barreres a la reassigna-
ció dels recursos cap a usos més produc-
tius, les barreres institucionals al creixement, 
les dificultats per transformar la capacitat de 
generar coneixement en innovació aplicada 
(falla la cadena educació-emprenedoria-in-
novació), la incertesa política i institucional i 
la inseguretat jurídica. Per acabar, el ponent 
va fer referència als principals reptes que 
haurà de fer front la nostra economia durant 
els propers anys: (i) la dificultat per transfor-
mar l’especialització productiva cap a sec-
tors de més valor afegit dins de la unió mo-
netària europea (cal intervenir des del sector 
públic amb polítiques industrials pro-actives 
o deixar l’especialització a les forces del mer-
cat?); (ii) la demografia i (iii) la descarbonitza-
ció de l’economia.

El professor Oriol Amat, per la seva banda, 
va enfocar la seva comunicació als aspectes 
més microeconòmics que incideixen en la 
transformació del negoci empresarial. El 
professor Amat es va preguntar, successiva-
ment, pel sentit de la transformació, el tipus 
de transformació, el moment de la transfor-
mació i el cicle de vida del negoci i, finalment, 
els factors crítics de les transformacions exi-
toses. Ple que fa als tipus de transformació 
el professor Vives va citar exemples relacio-
nats amb el canvi d’indústria o de subsector; 
la identificació de nous productes, mercats i 
clients; les fusions i adquisicions (posant 
èmfasi en la creació de valor durant les fases 

ED 20-33 sessions de treball.indd   13 23/12/15   10:43



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 5  •  3 3

més baixes del cicle), i la nova visió corpora-
tiva per canviar el model de negoci. A les 
seves conclusions, el professor Amat va llis-
tar els factors crítics d’una transformació 
empresarial exitosa: anticipar els canvis; 
proveir solucions, més que productes o ser-
veis; redissenyar el producte, el model de 
negoci i l’organització, la visió i el lideratge; la 
claredat en els objectius i mesures; no rela-
xar-se pels èxits passats o presents i mante-
nir l’esperit de transformació continua.

Desprès d’un enriquidor col·loqui amb els 
assistents el senyor Alemanys va resumir les 
principals conclusions i va cloure la sessió. n

SESSIÓ 6

Components  
i valoració del 
capital institucional 
a Catalunya

President: Ramon Salabert, 
conseller executiu de Telefónica 
Introductor: Josep Vila Abelló, 
economista 
Ponent: Radiografia del capital institucional 
a Catalunya: suficiències i mancances. 
Francisco Longo, professor i director 
general adjunt d’ESADE. +info

Tendències del capital institucional català. 
Carles Ramió, professor de Ciències 
Polítiques i de l’Administració  
de la Universitat Pompeu Fabra 

En la última de las sessions sobre el tema 
central de les Jornades, el capital de Catalu-
nya des d’una perspectiva econòmica, es va 
tractar del capital institucional. L’introductor, 
Josep Vila, va posar de manifest la dificultat 
de quantificar d’una manera objectiva 
aquest tipus de capital, va definir els cinc ei-
xos sobre els que tractaria la sessió i va pre-
sentar als ponents, ressaltant la seva qualitat 
de professors universitaris, per tant amb les 
perspectives de neutralitat, distancia i rigor 
acadèmic, necessaris per poder analitzar 
d’una forma rigorosa les institucions, lluny 
de la perspectiva parcial i esbiaixada que 
poden tenir els polítics o els funcionaris. 

El professor Francisco Longo, després de 
definir el que s’entén com capital institucio-
nal, va afirmar que es un element bàsic per a 
la qualitat de la governança i la competitivitat 
dels països. Va distingir entre institucions for-
mals i informals. Va classificar-les en cinc 

grups: les institucions polítiques, les instituci-
ons del estat de dret, les institucions de mer-
cat, la administració pública i la societat civil. 

Per valorar el capital institucional de Catalu-
nya la dificultat es produeix en que la majoria 
dels estudis es refereixen al àmbit dels es-
tats. Es va referir al estudi més seriós de ca-
ràcter regional, que es el realitzat per la uni-
versitat sueca de Gotegorg, en el que la 
qualitat del capital a Catalunya està a un ni-
vell mitja baix, clarament per sota del que li 
correspondria per el seu nivell de desenvo-
lupament. 

Com eixos de reforma, entre d’altres, per 
millorar i enfortir el capital institucional, va 
proposar: la reforma dels partits politics, del 
seu finançament i de selecció dels seus lí-
ders. La reforma del sistema electoral, del 
funcionament del Parlament i de la duració 
dels mandats. La despolitització de les cú-
pules judicials i la millora de la accessibilitat, 
la agilitat i la modernització de les infraes-
tructures de la justícia. La professionalitat i 
independència de les autoritats regulado-
res, el increment de la transparència, la des-
colonització dels polítics en el funcionariat i 
la col·laboració publico privada.

El segon ponent, el professor Carles Ra-
mió, en primer lloc va manifestar el seu total 
acord amb l’anàlisi i les conclusions exposa-
des per el seu predecessor. Va ressaltar que 
el estudi mencionat de la universitat de Go-
teborg es refereix a les regions i a les institu-
cions regionals, però que si la referència es 
situés a nivell municipal es podria observar 
que, el contrari de la percepció popular, el 
valor d’aquestes institucions es molt alt, tant 
a nivell d’eficàcia com de transparència. Més 

del 80% dels, potser excessius, municipis 
catalans es podrien catalogar dins un nivell 
alt de qualitat. 

Per un altre cantó va ressaltar també que les 
administracions públiques catalanes han 
assolit uns nivells d’eficàcia, i parcialment 
d’eficiència, propers a la excel·lència en 
l’elevada qualitat en la prestació de serveis 
públics. 

Com febleses del capital institucional, va 
mencionar la manca d’una estratègia d’in-
novació organitzativa i de serveis, la manca 
de un lideratge polític a nivell institucional, la 
manca de un lideratge tècnic i la manca 
d’instruments institucionals i consciencia 
popular per evitar la corrupció política, em-
presarial i social, A totes elles cal afegir la 
corrupció. Per combatre-la va proposar mi-
llorar el control de les finances dels partits 
polítics i millorar les retribucions dels càrrecs 
executius electes, per evitar la temptació de 
les petites corrupcions quotidianes, que a la 
fi donen cobertura moral a les grans. 

Per fi el president de la sessió, Ramon Sala-
bert va cloure la sessió ressaltant la qualitat 
dels ponents, resumint els eixos de les expo-
sicions i expressant el seu acord amb les 
conclusions i propostes exposades, i acabà 
dient: “Mentre els escoltava en venia a la me-
mòria la escena final de la pel·lícula La Ho-
guera de las vanidades, on el jutge els hi diu: 
‘Marxeu a casa i sobretot sigueu decents’”.

Això doncs es el que recomano que actuem 
amb decència i sobre aquesta base constru-
ïm un futur. Tots els controls del mon i totes 
les lleis mai seran suficients si com a perso-
nes no actuem amb decència”. n

D’esquerra a dreta: Josep Vila, 
Ramon Salabert, Carles Ramió  

i Francisco Longo.
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La seu del Col·legi de Tarragona va 
celebrar el 19 de novembre la Jor-
nada i el Sopar dels Economistes 

2015, amb el patrocini del Port i de l’Ajun-
tament de Tarragona i la col·laboració de la 
FCEE de la URV. El títol va ser El capital eco-
nòmic de Tarragona: el que queda i el que 
s’escapa.

Es va iniciar amb la benvinguda del presi-
dent territorial, Pere Segarra, la degana de 
la FCEE de la URV, Glòria Barberà, i del 
coordinador, Miquel Àngel Fúster. L’ob-
jectiu de la jornada era debatre sobre el 
capital econòmic des de diverses vessants 
no convencionals. 

La conferència principal va anar a càrrec del 
professor de la URV Jordi Sardà, autor d’un 
rellevant treball de recerca sobre l’econo-
mia submergida a l’Estat espanyol, que va 
tractar el tema dels impostos que no tenim. 
Va constatar que si la situació social estatal 
no era pitjor, en veure la feblesa macroeco-
nòmica (amb atur general i juvenil que do-
blen les mitjanes de la UE), era per la solida-
ritat familiar, el paper protector de l’Estat, el 
treball de les ONG i per l’economia submer-
gida. Amb dades d’Eurostat va justificar 
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que el problema no era tant de despesa 
com d’insuficiència dels ingressos, a causa 
del frau fiscal (no es paga deliberadament) i 
l’elusió fiscal (es porta la norma al límit per 
pagar com menys millor). 

El tax gap (diferència entre el que un país 
podria recaptar i el que realment aconse-
gueix) queda parcialment explicat per l’eco-
nomia submergida, entesa com l’activitat 
productiva que s’amaga a les AAPP per 
evitar les normes tributàries, laborals, ambi-
entals, etcètera. Si hi afegim la corrupció, 
veiem per què es parla de nivells del 20-
25% d’economia submergida respecte del 
PIB. De recuperar una bona part d’aquest 
frau es disposaria d’uns 30.000-40.000 mi-
lions d’euros més d’ingressos fiscals.

Si afegim la corrupció, 
veiem per què es parla 

de nivells del 20-25% 
d’economia submergida 

respecte del PIB

Inauguració de la Jornada
Glòria Barberà
Degana de la Facultat d’Economia i Empresa  
de la Universitat Rovira i Virgili
Pere Segarra
President territorial de Tarragona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Conferència 
El capital que s’escapa: 
els impostos que no tenim
Jordi Sardà
Professor titular d’Economia a la Universitat 
Rovira i Virgili, llicenciat en Ciències Químiques 
per la Universitat de Barcelona i doctor  
en Economia per la Universitat d’Alacant

Taula rodona
Impacte dels jocs al turisme i al comerç
Ramon Cuadrat 
Director esportiu dels Jocs del Mediterrani 
Tarragona 2017
La inserció laboral: un nou repte  
social de Càritas
Francesc Roig 
Director de Càritas Diocesana de Tarragona
Coneixement i FP: l’empresa química 
i el món acadèmic 
Gustavo Alonso
Director de Recursos Humans, Salut Laboral  
i Relacions Institucionals de BASF

Moderadora
Mireia Segú  
Periodista
Coordinador
Miquel A. Fúster  
Economista
Cloenda
Joan B. Casas
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

TARRAGONA

El capital econòmic 
de Tarragona: el que es 
queda i el que s’escapa 

La Jornada, 
més a prop  
del territori
Els darrers mesos han estat temps d’intensa activitat a les tres seus  
territorials del Col·legi d’Economistes de Catalunya. L’agenda inclou tot tipus 
d’iniciatives impulsades amb l’objectiu d’apropar l’economia a la societat,  
les empreses, les entitats i els estudiants universitaris dels darrers anys

Tarragona

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona
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La radiografia dels 
afectats per la crisi  

ha canviat i a les capes  
més desfavorides 

d’immigrants s’afegeixen 
famílies autòctones

Finalment, va fer una radiografia geogràfi-
ca: les comunitats autònomes amb més 
economia submergida eren les d’Extrema-
dura, Andalusia, Castella-la Manxa... més 
relacionades amb determinats sectors pro-
ductius. Catalunya se situava a la mitjana 
estatal i Tarragona, una mica per sota.

A continuació Ramon Cuadrat, director es-
portiu dels JJMM Tarragona 2017 va actua-
litzar la informació sobre l’esdeveniment, 
posant èmfasi en el llegat i retorn de les inver-
sions des de la perspectiva econòmica, es-
portiva i cultural. Va explicar que es prioritza 
la reforma sobre la construcció nova i que la 
inversió pública arriba als 45 milions d’euros.

Tot seguit, va parlar Francesc Roig, presi-
dent de Càrites Diocesana de Tarragona. 
La radiografia dels afectats ha canviat amb 
la crisi i a les capes més desfavorides d’im-
migrants s’afegeixen famílies autòctones. 
Va denunciar les creixents desigualtats so-
cials, la fragilitat de la situació econòmica, 
la dualitat del mercat de treball, l’homofòbia 
i la problemàtica dels joves. 

Càrites reivindica el seu paper social, tam-
bé amb programes d’inserció i capacitació 

Un instant de la 
Jornada dels 

Economistes a la  
seu territorial del 

Col·legi a Tarragona.

laboral, però no hauria de ser la darrera xar-
xa per cobrir necessitats bàsiques (roba, 
aliments, sostre...) sinó que hauria d’apor-
tar “valor afegit” a la persona perquè “tenir 
treball dignifica”.

Finalment Gustavo Alonso, director de Re-
cursos Humans de BASF, va explicar les bon-
dats de la formació professional dual trans-
nacional i de les col·laboracions entre 
l’empresa química (Tarragona representa el 
25% del sector a Espanya) i el món acadèmic 
(amb convenis amb instituts i universitats).

El degà del Col·legi, Joan B. Casas, va 
clausurar la Jornada, fent esment de tot 
l’aconseguit, dient que encara queda per 

fer i reafirmant la importància del capital 
existent a Catalunya des de tots els àmbits.

En acabar, vam celebrar el Sopar dels Eco-
nomistes, distingint amb el Premi a la Tra-
jectòria Professional a Andreu Pintaluba, 
pel seu rol fonamental en el desenvolupa-
ment del sector primari del Baix Camp, ini-
cialment des d’una empresa familiar, que 
amb els anys ha esdevingut un important 
hòlding empresarial al territori.

Actualment formen un conjunt de 13 em-
preses dedicades a la fabricació de pro-
ductes per a la nutrició animal i veterinària. 

Al llarg del sopar, es van fer també els lliura-
ments dels reconeixements als col·legiats 
que complien 25 anys com a economistes, 
així com al Millor Expedient Acadèmic 2015 
de la URV. n
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GIRONA

Present i futur de  
les energies renovables

El present de les energies renovables a Es-
panya ve marcat, a judici del ponent, per la 
regulació. Una regulació molt ineficient, 
que ha creat una enorme inseguretat ju- 
rídica i que entorpeix i retarda perillosa-
ment la necessària transició energètica a 
llarg termini.

Tot seguit van intervenir els membres de  
la fila “zero”, Oriol Puig (periodista de la 
secció d’economia del Diari de Girona), 
Pere Guerra (enginyer, representant per a 
Catalunya d’ANPIER), Joan Vila (empre-
sari) i Joan Casadevall (representant de 
la FOEG). No és possible reflectir en aques-
tes quatre ratlles la totalitat de les interven-
cions, però la majoria d’elles van girar a 
l’entorn de dues qüestions principals: 
d’una banda, les discussions sobre el com-
ponent polític més que econòmic de la re-
gulació elèctrica vigent i, de l’altra, els per-
judicis en competitivitat que han de suportar 
les empreses espanyoles.

El debat posterior entre ponents i públic  
va ser molt viu. Moltes intervencions van 
girar sobre els efectes perversos de la in- 
seguretat jurídica creada per les modifica-
cions de l’entorn regulador. Alguna inter-
venció va tenir també un marcat caràc- 
ter ecologista. En aquesta temàtica, 
tanmateix, els plantejaments ecologistes i 
els econòmics es donaven fraternalment  
la mà.

Com ja és costum arrelat, el debat va con-
tinuar al hall de la Facultat d’Econòmiques 
tot compartint una copa de cava. n

La Jornada dels Economistes 2015 a 
la seu de Girona ha estat dedicada 
a les energies renovables, amb el 

doble objectiu d’analitzar la situació actual 
d’aquestes energies dins el ventall de fonts 
energètiques existents i de dibuixar-ne les 
perspectives futures.

El plantejament global de la qüestió es va 
encarregar a dos ponents de reconegut 
prestigi: Mariano Marzo (catedràtic de la 
Universitat de Barcelona) i Jorge Fabra 
(expresident de Red Eléctrica de España i 
exconseller de la Comissió Nacional de 
l’Energia, entre altres càrrecs rellevants). 

El professor Marzo va parlar sobre les pers-
pectives a mitjà i llarg termini de les energies 
renovables. Cal destacar un missatge ine-
quívoc de la seva intervenció: les perspec-
tives optimistes de les energies renovables 
tant a mitjà com a llarg termini. 

A mitjà termini, més de la meitat dels aug-
ments previstos en energia elèctrica provin-
dran d’energies renovables, i això no no-
més, ni principalment, en països de l’OCDE. 
La causa principal està en les reduccions 
de costos i els guanys de competitivitat 
d’aquestes energies. A llarg termini, els rep-
tes que planteja el canvi climàtic no fan sinó 
esperonar les energies renovables.

Jorge Fabra, recollint el fil de la lluita contra el 
canvi climàtic, va ressaltar la ineludible neces-
sitat de compatibilitzar la sostenibilitat ecolò-
gica amb la viabilitat econòmica. Les energies 
renovables estan al centre d’aquest debat. 
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Inauguració
Ricard Rigall
Vicerector d’Economia i Infraestructures  
de la Universitat de Girona
Carme Saurina
Degana de la Facultat de Ciències Econòmiques  
i Empresarials de la Universitat de Girona
Esteve Gibert
President de la seu territorial de Girona  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Ponents
Mariano Marzo
Col·legiat d’Honor del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, catedràtic d’Estratigrafia i professor  
de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de  
la Universitat de Barcelona
Jorge Fabra
Economista i doctor en Dret per  
la Universitat Carlos III de Madrid

Interlocutors
Joan Casadevall
Vocal de la Junta Rectora de la FOEG
Pere Guerra
Enginyer informàtic i representant per  
a Catalunya d’ANPIER
Joan Vila
Director d’LC Paper
Oriol Puig
Periodista

Coordinadors
Modest Fluvià
Economista
Manel Serra
Economista

Girona
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LLEIDA

Empreses i cooperatives  
agroalimentàries, estratègies de futur

ALleida s’ha debatut sobre el capital 
organitzatiu i el teixit empresarial. La 
ponència central, Estratègies de 

futur de l’empresa, va ser impartida per l’eco-
nomista Salvador Alemany, que va ser pre-
sentat per Xavier Ticó, president de la 
Comissió de l’Empresa Agroalimentària i Co-
operatives del CEC. Alemany va destacar 
com a estratègies de futur per a un necessa-
ri enfortiment de l’empresa catalana: 1) una 
creixent obertura a l’exterior, “la globalització 
és irreversible i el món és ara el nostre mer-
cat”; 2) “l’aprofitament dels metres d’avantat-
ge” que es troben en les empreses catalanes 
del sector químic, automobilístic i l’agroali-
mentari, subratllant la importància de “centrar 
els esforços en les polítiques públiques de 
reactivació en aquests àmbits”; 3) la necessi-

Els principals trets de l’estratègia que apliquen 
a la cooperativa són que el seu funcionament 
no es diferencia del d’una empresa, ha de ser 
competitiva, sostenible, respectuosa amb el 
medi, amb productes d’alta qualitat i amb en-
certades decisions de futur, “aquelles decisi-
ons que continuen sent bones dins de set 
anys”. Va destacar com a qualitat del model 
empresarial cooperatiu que “no es deslocalit-
za”, que la població on està radicada viu del 
negoci que es genera a la cooperativa, i que és 
imprescindible facilitar formació continuada a 
tothom, socis i treballadors. Es va mostrar or-
gullós de la sanejada Secció de Crèdit, per la 
seva proximitat amb socis i clients “a nosaltres 
no ens garanteix el Banc d’Espanya, però 
sempre hi som i donem la cara”, i també de la 
tasca ajudant a la creació d’una cooperativa de 
fruites del bosc a Romania. En acabar, va de-
fensar que “és indiscutible la importància per 
l’economia lleidatana del canal Segarra-Garri-
gues” i va apuntar que “es troben a faltar ajudes 
estructurals per part de l’Administració”. 

L’altre empresari, Jordi Capdevila, copropie-
tari –amb els seus tres germans– de l’empresa 
Carn Sargaire, va dir com va adaptar l’empre-
sa als nous requeriments del mercat tot tan-
cant tot el cercle: produeix i comercialitza di-
rectament al client carn de vedella de la màxima 
qualitat, envasada al buit i amb marca pròpia.

Inicialment, la seva empresa sols engreixava 
animals de carn en un mercat molt consolidat 
on ells “no hi pintaven gran cosa”, els preus 
venien fixats en tots els processos: en els ve-
dells a engreixar, en el pinso, en la profilaxi, en 
l’animal sacrificat i en el preu final de la carn. 
Davant d’això, van optar per buscar més pro-
tagonisme en aquest negoci, mitjançant “la 
independència en la producció i la gestió i re-
duint al màxim els intermediaris”. En aquest 
camí, va ser bàsic comptar amb la col-
laboració de la Universitat de Lleida, la innova-
ció i una marca pròpia per arribar a gestionar 
tot el circuit de la carn, “venent qualitat, arri-
bant al consumidor final de forma directa i 
estant sempre atents al feedback dels consu-
midors”. Finalment, es va referir a la coopera-
tiva Agrosaludable dLleida, SCCL, que ha 
promogut juntament amb altres socis –ja en 
són 43– i que vol posar en valor el producte 
agroalimentari de Lleida “des dels mateixos 
productors” però incorporant altres tipus de 
socis que puguin aportar valor al conjunt.

Les tres intervencions, molt complementàries, 
van aportar als assistents un actiu intangible 
important: l’orgull de disposar d’aquests ac-
tius i la il·lusió en la sostenibilitat de les empre-
ses agroalimentàries del nostre territori! n

Inauguració
Joan B. Casas
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Joan Turmo
President de la seu territorial del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a Lleida  
María José Puyalto
Degana de la Facultat de Dret i Economia  
de la Universitat de Lleida

Ponents
Salvador Alemany
Economista, Col·legiat de Mèrit  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
president d’Abertis Infraestructuras, SA
Enric Dalmau
President de Camp de Cervià de les Garrigues  
i Secció de Crèdit, Societat Cooperativa
Jordi Capdevila
Enginyer tècnic agrícola en explotacions 
agropecuàries, director tècnic de Carn Sargaire, SL,  
i president d’Agrosaludable dLleida, SCCL

Moderador
Josep Maria Riu
Vicepresident territorial de Lleida del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Coordinadors
Joan Picanyol
Economista
Xavier Ticó
Economista

Cloenda
Joan Turmo
President de la seu territorial del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a Lleida

tat de tenir “l’esperit de créixer” i de consolidar 
el creixement. Una assignatura pendent de 
l’economia catalana és la dimensió reduïda 
de l’empresa, que en dificulta la competitivi-
tat, factor que ve generat per “forts condicio-
nants culturals i de l’entorn, una evident difi-
cultat d’accés al finançament i unes limitacions 
del marc regulador que sempre ha protegit les 
empreses de menys de 50 treballadors fent 
que no sigui rendible créixer”. Les empreses 
que vulguin assolir un creixement sostenible 
han de “beure l’elixir de l’eterna maduresa”, 
l’estat ideal de l’empresa es troba en l’etapa 
de maduresa, i 4) la universitat ha de sortir a 
oferir els seus serveis i la seva recerca al mer-
cat i les empreses han de ser receptives.

Per aprofitar la recuperació, va dir, les claus són 
la “dimensió, l’especialització i l’excel·lència” i 
que “és l’hora de reindustrialitzar l’economia 
catalana” amb manufactures, però també 
acompanyada d’altres sectors: software, turis-
me... i “amb una cultura basada en l’anticipa-
ció, la resiliència, l’adaptació i la transformació”.

Tot seguit, a la taula rodona, dos empresaris 
agroalimentaris van exposar els seus projectes 
més immediats i les seves estratègies de futur. 

En primer lloc, Enric Dalmau, president de 
Camp de Cervià de les Garrigues i Secció de 
Crèdit, SCCL, una cooperativa que l’any 2014 
va complir cent anys d’existència com a pro-
ductora i comercialitzadora d’oli d’oliva verge 
extra, amb més de 500 socis i que, en una 
clara aposta per la diversificació i la diferencia-
ció, recentment ha promogut un nou cultiu 
tradicional i complementari, el safrà. 

Lleida
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El 2015 queda enrere i ens aboquem a un 2016 que aixeca  
el teló d’un escenari optimista de recuperació econòmica. 
La Comissió Gestora del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
analitza el possible full de ruta de la conjuntura

El capital 
de Catalunya
SUFICIÈNCIES I MANCANCES

Amb motiu de la Jornada dels Economis-
tes 2015, el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya vol fer públic el següent:

l La recuperació és una realitat, però 
encara és discontínua, heterogènia i frà-
gil i, a més, desequilibrada econòmica-
ment i socialment.

l Catalunya disposa d’importants “ca-
pitals”, que ha de definir millor i quantifi-
car-los per preservar-los, sense deixar 
d’insistir en els valors socials i humans, 
en la participació activa de la societat ci-
vil, en la confluència de voluntats –su-
mant esforços públics i privats– i en 
amortir les desigualtats. 

l El capital físic necessita d’una visió inte-
grada, per això és imprescindible reflexio-
nar sobre el model de finançament de les 
infraestructures i la gestió.

l Un capital empresarial financerament 
sanejat i amb expectatives sòlides de crei-

Recuperació heterogènia
i desequilibrada

D’un temps ençà, les dades pa-
lesen un escenari de sortida de 
la crisi i que a poc a poc es va 
recuperant la confiança d’em-

preses i famílies en la marxa de l’economia. 
El seu comportament reflecteix un creixe-
ment més alt en comparació amb anys re-
cents. No obstant això, es tracta d’una re-
cuperació discontínua, heterogènia i 
fràgil, la qual cosa condiciona el futur en 
molts aspectes i palesa que no hi ha una 
fórmula única vàlida per a tots els proble-
mes. Hi ha una gran diversitat de situacions 
desequilibrades, amb sectors i col·lectius 
que, d’una banda, van bé i d’altres que, per 
contra, van malament, i això podria perdurar 
en el temps. A més, no hem d’oblidar que la 
recuperació es basa en uns fonaments 
exògens i incerts. Entre aquests es poden 
destacar el fort dinamisme de les exportaci-
ons i el turisme, la baixa cotització de l’euro, 
els reduïts tipus d’interès i uns preus històri-
cament baixos del petroli. També persistei-
xen dubtes que fan que la recuperació sigui 
inestable i que fan pensar que el procés 
d’assoliment dels nivells anteriors a la 
crisi serà lent, com l’atur, el dèficit públic o 
el sobreendeutament financer.

És reconegut que els canvis estructurals 
experimentats i que la crisi dels darrers 
anys han conduït a una important i creixent 
desigualtat econòmica i social. De fet, es 
pot dir que actualment la recuperació és 
desequilibrada econòmicament i social.

Cal prendre mesures per impulsar i assentar 
la recuperació i per abandonar progressiva-

xement és condició necessària per impul-
sar una recuperació sostenible.
 
l En el capital humà és fonamental dis-
senyar estratègies de llarg abast i oferir 
oportunitats de futur per a la població, 
especialment els més joves. Catalunya 
presenta en aquest àmbit mancances 
importants.

l Els perills de la fractura social fan in-
concebible parlar de futur desatenent la 
cohesió social i sense donar una respos-
ta clara a la desigualtat i, per això, el ter-
cer sector és fonamental.

l La innovació i el capital científic i tec-
nològic és clau per fonamentar un model 
de creixement sostenible, per la qual 
cosa no es pot permetre cap endarreri-
ment en el seu finançament.

l El capital institucional de Catalunya se 
situa per sota del d’altres països europeus 
i necessita de reformes en diversos camps.
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esperança i confiança el futur. De fet, la 
seva història està plena d’experiències que 
mostren que sempre s’han sabut aprofitar 
les oportunitats i assolir reptes transcen-
dentals. Val a dir que aquests “capitals” 
aporten una marca diferencial a Catalunya 
front d’altres països. Però cal tenir present 
que ni tot està fet ni tot és possible.

En un moment d’inestable recuperació 
econòmica i d’incerteses polítiques d’àm-
bit internacional, europeu i estatal és fona-

ment les polítiques de contenció de la des-
pesa pública, sense perdre de vista els equi-
libris macroeconòmics. Això suposa un 
imprescindible canvi de rumb en les ba-
ses de la política econòmica, que aposti 
per polítiques d’estímul clar al creixement i 
d’acompanyament d’una reactivació soste-
nible, flexibilitzant compromisos en matèria 
de dèficit fiscal, però sense oblidar, evident-
ment, les reformes estructurals que encara 
resten per emprendre per tal de redreçar de-
terminats desequilibris. Fins al moment ha 
predominat l’aplicació de receptes de políti-
ca econòmica clàssiques i de curt termini, 
entre les quals destaca l’ajustament fiscal, 
però cal plantejar-se endegar altres mesures 
de més llarg termini (ensenyament, innova-
ció...). Així mateix, a mesura que la recupe-
ració es consolidi és fonamental intensi-
ficar la posada en marxa d’accions per 
traslladar de manera efectiva el creixe-
ment de l’economia a la societat i a les 
famílies, sobretot impulsant la creació de 
llocs de treball estables i de qualitat, aug-
mentant els nivells de renda i garantint les 
bases principals de l’estat del benestar. En 
altres paraules, cal redreçar el focus ara a 
tots aquests aspectes del “benestar col-
lectiu”, flexibilitzant la política social.

És innegable que Catalunya ha experi-
mentat una transformació profunda de 
les seves bases socials i econòmiques i 
de la seva estructura i model productiu, 
en un marc internacional i europeu caracte-
ritzats per canvis radicals i per un sistema 
econòmic que encara mostra les seves fe-
bleses. L’economia catalana ha guanyat 
competitivitat els darrers anys, però aques-
ta ha de modificar progressivament els 
seus eixos, des de fonaments nominals (sa-
laris, preus, tipus d’interès…) fins a factors 
reals (innovació, formació, inversió…). 

Catalunya ha de continuar reforçant el 
seu paper en el context internacional i en 
la nova organització mundial que s’està 
perfilant per tal de convertir-se en un país 
central, afavorint, en tot moment, la integra-

ció política i econòmica de la Unió Europea 
i reforçant l’euro i la unió bancària. A més, 
ha d’aconseguir definir unes bases sòlides 
per garantir un creixement intel·ligent, inte-
grador, vertebrat i alineat amb Europa. 

Transformació de Catalunya: 
nou model productiu
Per fer possible tot l’anterior, Catalunya 
disposa de “capitals”, que estan ajudant 
a superar millor que en altres indrets la situ-
ació de crisi i que permeten afrontar amb 

Els canvis estructurals 
experimentals i la crisi 
dels darrers anys han 

conduït a una important 
i creixent desigualtat 

econòmica i social
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mental identificar millor i quantificar per 
preservar quin és el “capital” que carac-
teritza el Principat en tots els àmbits. 
Aquest capital és imprescindible per impul-
sar una nova etapa de creixement i un nou 
model productiu, social i polític, que haurà 
d’assentar-se sobre uns principis diferents 
als d’etapes passades. Vinculat a això, cal 
continuar insistint en el següent:

l Reforçar i impulsar amb claredat els 
valors socials i humans per tal de restablir 
la confiança sobre aquests principis (es-
forç, talent, emprenedoria, excel·lència, 
solidaritat, cooperació, transparència, in-
novació, gestió sostenible...).

l Configurar un veritable lideratge polític 
i social per part del conjunt de les insti-
tucions catalanes, que sigui capaç d’ori-
entar el país, sent conscients que el paper 
de la societat civil és cada vegada més 
determinant per adaptar-se a un món en 
profunda transformació.

l Cercar la confluència de voluntats i, en 
definitiva, un consens ampli per endegar 
mesures urgents i estratègies de futur.

l Impulsar complicitats que sumin es-
forços públics i privats per posar en mar-
xa projectes comuns, sobre la base que 
s’han de dinamitzar les inversions privades, 
ja que els propers anys la inversió pública 
continuarà patint limitacions importants.

l Posar en marxa accions per amortir les 
desigualtats econòmiques i socials.

En aquest marc, es fa oportú fer un mapa i 
un balanç de tots els “capitals” amb què 
compta l’economia catalana, destacant 
les seves fortaleses i les seves mancances. 
Cal fer un repàs sobre què tenim, què ens fa 
falta i com en poden treure el millor profit. En 
altres paraules, s’ha de concretar l’estat 
patrimonial agregat de Catalunya i identi-
ficar els àmbits de recapitalització que 
necessita el país. El Principat es troba actu-
alment en una cruïlla en la qual cal conèixer, 
ordenar, organitzar i gestionar al més eficient-
ment possible els seus actius per tal de definir 
un reeixit full de ruta de futur que prevegi rep-
tes i objectius realistes i compartits. 

“Capitals” de Catalunya 
El capital físic constitueix el hardware del 
territori i arreplega molts aspectes, com les 
fonts energètiques i la seva distribució o les 
infraestructures de transport, cosa que 
aconsella tenir una visió integrada per de-

El capital empresarial de Catalunya s’evi-
dencia en l’enorme tradició i en el gran 
nombre d’empreses que hi ha, per davant 
de països del nostre entorn. Un sector em-
presarial financerament sanejat i amb 
expectatives sòlides de creixement és 
condició necessària per impulsar una 
recuperació sostenible. Però això no pas-
sa per tornar a una estructura anterior ja 
superada, sinó per ser conscients que 
aquesta estructura s’ha transformat i que la 
nova estructura que emergeix ha de ser 
més competitiva i resilient, en un context de 
justícia fiscal d’àmbit europeu. Per tant, cal 
analitzar els factors clau de la dinàmica em-
presarial i veure el posicionament del teixit 
català en els diversos factors determinants 
(dimensió, fiscalitat, governança i models 
organitzatius, finançament, terciarització, 
emprenedoria...). S’ha d’afegir que l’impuls 
de la reinversió ha de fer aflorar un nou mo-
del productiu.

El capital humà des d’una perspectiva àm-
plia és fonamental per al futur de Catalunya. 
S’ha de tenir present la població, la salut, 
l’educació, el talent o la immigració, entre 
d’altres, i endegar una diagnosi seriosa i 
completa, abordant les fortaleses, el punts 
febles, les amenaces, les oportunitats... En 
aquest sentit, és fonamental dissenyar 
estratègies de llarg abast, que superin 
qualsevol actuació de curt termini. És ne-
cessària una regeneració urgent del capital 
humà, atès que si no s’afronta amb rapide-
sa Catalunya patirà un problema de pèrdua 
de talent i de resposta a les veritables ne-
cessitats que té la societat i l’economia. En 
aquest sentit, no es pot oblidar que cal ge-
nerar i oferir oportunitats de futur per a 

Cal generar i oferir 
oportunitats de futur  
per a la població, en 

especial per als més joves.  
Això és avui decisiu
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finir un model territorial de país, en què 
s’han d’establir les oportunes prioritats, 
centrades en el més urgent i necessari. Pel 
que fa els recursos hídrics, Catalunya pre-
senta dos tipus de problemes referits al 
volum d’aigua –irregular– i als desequilibris 
territorials –producció d’aigua versus den-
sitat demogràfica–, als quals cal afegir la 
manca de decisions de gran transcendèn-
cia (garantia d’abastament a grans àrees i 
finançament del cicle de l’aigua). D’altra 
banda, la limitació dels recursos energè-
tics, juntament amb una demanda crei-
xent, obliguen a fer un debat sobre les fonts 
necessàries i el balanç oferta-demanda 
energètic, així com definir un model energè-
tic competitiu, segur, sostenible ambiental-
ment i acceptable des del punt de vista 
social. La societat necessita saber amb 
quins recursos energètics pot comptar, per 
decidir, posteriorment, com s’explotaran. 
Pel que fa la xarxa de transport, els reptes 
són l’eficiència en temps i cost i la millora en 
fiabilitat (servei ferroviari, finançament de 
l’oferta, congestió urbana...). En el conjunt 
del capital físic, és imprescindible reflexio-
nar sobre el model de finançament de 
les infraestructures –que ha de ser sos-
tenible– i sobre la seva gestió. El bon 
funcionament és clau.
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la població, especialment per als més jo-
ves. Això és avui decisiu. En aquest àmbit 
cal també aplicar polítiques destinades a 
aquella part de la població que no reuneix 
els requeriments d’aptituds bàsics per in-
corporar-se al mercat de treball. 

El capital social és el substrat de l’econo-
mia catalana, que dóna cohesió i la impul-
sa, arribant a representar de l’ordre del 
10% del PIB. Ha estat històricament molt 
lligat al teixit econòmic. De fet, no és pos-
sible un desenvolupament econòmic 
sense cohesió social. La crisi dels darrers 
anys ha endegat importants transformaci-
ons socials, que es resumeixen en un de-
teriorament de la classe mitjana, un incre-
ment de la pobresa i de la desigualtat, 
menys protecció del capital humà i una co-
hesió social més baixa, tots ells aspectes 
preocupants que incideixen negativament 
en el creixement de l’economia. L’actual 
fractura social fa inconcebible parlar de 
futur sense cohesió i una resposta clara 
a la desigualtat, en un marc de desenvo-
lupament econòmic equitatiu. Per això, cal 
analitzar el mapa de la situació del capital 
social al Principat, prestant atenció a què 
tenim, què ens falta, com se’n pot treure el 
millor profit i quines propostes s’han de 
plantejar, sent conscients que el tercer 
sector és fonamental per a l’esdevenir 
català. Al respecte, es fa imprescindible 
posar en valor l’important teixit social exis-
tent a Catalunya, per a la qual cosa cal una 
política de suport públic, així com, d’una 
part, un procés d’adaptació en l’àmbit ins-
titucional i empresarial i, de l’altra part, el 
diàleg social.

El capital científic i tecnològic que carac-
teritza Catalunya és prou important, tant 
des del punt de vista de la inversió tangible 
(infraestructures científiques i tecnològi-
ques) com des de la perspectiva del capital 
humà (investigadors, tecnòlegs i personal 

de generar un valor afegit més alt de la re-
cerca efectuada en l’etapa de desenvolu-
pament industrial. Tot l’anterior exigeix la 
definició d’un model integrat de llarg ter-
mini, que canviï alguns paradigmes tra-
dicionals, que busqui complicitats pu-
blicoprivades i que estableixi un sistema 
de finançament sostenible, en el qual els 
incentius per a l’apropiació del coneixe-
ment siguin diferents als actuals, fent èmfa-
si a enfortir el sistema català de patents. Val 
a dir que la inversió en aquest àmbit ha de 
ser prioritària.

El capital institucional engloba cinc ei-
xos, que són el sistema polític, la justícia, 
les institucions de mercat (reguladors), les 
administracions públiques i la societat civil. 
La bona definició i funcionament de tots 
ells determina l’existència d’un capital ins-
titucional capaç d’impulsar un model de 
desenvolupament i competitivitat sosteni-
ble en el temps. A Catalunya el capital 
institucional se situa per sota del d’al-
tres països europeus i del nivell que li 
correspondria pel seu desenvolupa-
ment econòmic. A més, es detecten dèfi-
cits en alguns eixos, que generen pràcti-
ques que incideixen negativament en la 
competència, en l’ètica i en la confiança, 
cosa que acaba limitant les potencialitats 
de creixement de l’economia. En tot això, 
les administracions públiques han de tenir 
un paper fonamental, per la qual cosa han 
de saber adaptar-se a les noves circums-
tàncies de l’entorn, prenent la governança 
com a eix bàsic. Tanmateix, cal tenir pre-
sent que l’espai públic és fruit de la societat 
organitzada i no de les administracions pú-
bliques i que la col·laboració publicopriva-
da s’ha de plantejar amb nous paradig-
mes, sobre la base que són tan importants 
les institucions formals (lleis, estructures...) 
com les informals (tradicions, models de 
conducta...). Entre altres reptes bàsics, cal 
plantejar-se la millora de la qualitat de les 
institucions públiques i dels lideratges po-
lítics, garantir la independència dels regu-
ladors, professionalitzar, orientar vers als 
serveis, fer més flexibles i eficients les admi-
nistracions públiques –convertir-les en pro-
motores de l’activitat econòmica en sectors 
clau– i millorar l’accountability del sector pú-
blic, a partir de la posada en marxa de re-
formes institucionals en diversos àm-
bits (reforma dels partits polítics, agilitat de 
l’administració de justícia, relacions em-
preses-administracions...). Cal ressenyar 
que més transparència ha de legitimar l’ac-
ció col·lectiva i la clarificació de responsa-
bilitats ha de fer millors ciutadans. n

La innovació ens 
permetrà sortir de 

la crisi i fonamentar 
un nou model de 

creixement sostenible

de suport), presentant nivells d’excel·lència 
en algunes àrees. La innovació ens per-
metrà sortir de la crisi i fonamentar un 
nou model de creixement sostenible, 
però els darrers anys mostren un endarreri-
ment significatiu en aquest camp (baixa de 
recursos aplicats, marxa d’investigadors a 
l’estranger...). D’altra banda, el sistema 
d’innovació català encara reflecteix fe-
bleses, entre les quals destaca la manca 
de connexió entre els diferents agents que 
el componen, i la seva reduïda dimensió i 
l’existència d’un teixit industrial amb una 
insuficient orientació cap a la innovació. 
Així, la inversió, sobretot pública, efectuada 
en aquest camp durant anys ha tingut un 
reduït retorn en generació d’innovació tec-
nològica a les empreses, reflectint l’escas-
sa rendibilitat que es treu a la recerca en 
termes generals. Paral·lelament, cal resse-
nyar que la política científica feta al país, ben 
dissenyada i ben dotada de recursos, no ha 
estat eficientment acompanyada d’una po-
lítica industrial i tecnològica convenient-
ment alineada en orientació i recursos. Cal 
enfocar més i millor l’oferta tecnològica 
d’acord amb el tipus de demanda industrial 
que hi ha i s’han d’optimitzar totes les fases 
del procés del sistema d’innovació, tractant 
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