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una situació d’estancament en aquesta transició i una manca 
d’estratègia per desplegar el model de sostenibilitat que 
necessitem. Segurament tenim clars els objectius que hem de 
perseguir (allò que volem), però hi ha un buit important sobre la 
manera d’aconseguir-los (com fer-ho possible). Ens mantenim 
en una ambigüitat permanent que obstaculitza la implementació 
de projectes i crea incertesa als possibles inversors. 

La societat catalana i el seus representants hem de reflexionar 
de manera urgent sobre el model energètic i de sostenibilitat, i 
actuar amb la màxima urgència. Des del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya ens posem a disposició de tots els agents 
implicats per aconseguir-ho.

La transformació del model productiu català també passa per 
l’aposta per la innovació tecnològica i la digitalització. I això 
sense oblidar-nos de les infraestructures, com són, per exemple 

l’ampliació de l’aeroport del Prat, el 
corredor mediterrani o la xarxa de 
rodalies. 

I tenint sempre present la importància 
de la formació per generar talent de 
qualitat i d’utilitat per al progrés del 
país. Inclòs el talent sènior, que aporta 
el gran valor de l’experiència.

En aquest Informatiu de l’economista 
també hi trobareu informació sobre 
els diversos premis que hem lliurat en 
el marc de la Jornada dels 

Economistes. Veureu que per primera vegada hem distingit 
economistes d’empresa i despatxos professionals per a 
cadascuna de les seus. No us perdeu les entrevistes amb 
alguns dels premiats i premiades, les seves reflexions són 
constructives i d’interès per a tots els que ens dediquem a 
l’economia i l’empresa.

Finalment, permeteu-me que aprofiti aquest espai per reivindicar 
la figura de l’economista. Som una professió relativament jove (si 
ens comparem amb d’altres, com ara advocats o metges) i que 
destaquem clarament per la nostra transversalitat. En pocs anys, 
els i les economistes hem aconseguit situar-nos en tots els 
àmbits de la societat i de l’economia. Des del Col·legi, la casa 
dels professionals de l’economia i l’empresa, seguirem treballant 
perquè segueixi sent així! n

En aquest Informatiu de l’economista especial centrat en la 
Jornada dels Economistes 2022 trobareu tota la informació 
sobre les diverses sessions de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona centrades en els reptes per a la sostenibilitat de 
l’economia catalana. 

Vull aprofitar aquest editorial per agrair als membres del Comitè 
Organitzador i del Comitè Tècnic de la Jornada dels 
Economistes, als Comitès Executius de les seus i a tot el 
personal del Col·legi la seva dedicació per fer possible aquesta 
nova edició de la Jornada dels Economistes.

De la mà d’una setantena de ponents i amb més de 
1.100 assistents i espectadors, hem parlat de diverses 
qüestions, com ara la transició energètica; la sostenibilitat del 
model productiu català; la revisió de la sostenibilitat pels 
auditors i comptables; les barreres per a les dones a l’empresa; 
els models empresarials de sostenibilitat; la rehabilitació, la 
transició energètica i la sostenibilitat dels parcs d’habitatges a 
Catalunya; la sobirania tecnològica i la digitalització a Catalunya; 
el present i el futur de la fiscalitat mediambiental; les novetats en 
el nou marc concursal; la sostenibilitat i les noves polítiques de 
salut; els camins renovats per a la sostenibilitat agroalimentària i 
forestal, o els nous professionals en un entorn de sostenibilitat. 

I és que quan ens preguntem què és sostenibilitat, no només 
parlem del canvi climàtic. El món en què vivim exigeix posar en 
una balança els aspectes ambientals, socials i econòmics, per 
poder dissenyar una societat més justa i respectuosa amb el 
que ens envolta i amb les generacions futures.

La sostenibilitat ambiental és la capacitat que tenim les 
persones de poder treure rendiment 
de la natura sense alterar-ne la varietat 
i la qualitat dels recursos. La 
sostenibilitat social és considerada 
com l’equilibri econòmic i ambiental 
que permet garantir un benestar 
social durador. I la sostenibilitat 
econòmica és la capacitat per 
desenvolupar de manera eficient i 
viable una riquesa equitativa que 
permeti que tothom pugui fer front a 
les seves despeses i necessitats.

D’aquesta manera, el 
desenvolupament d’una economia sostenible hauria d’implicar 
un creixement que conciliï el desenvolupament econòmic, 
social i ambiental en una economia competitiva, que afavoreixi 
els llocs de treball de qualitat, la igualtat d’oportunitats i la 
cohesió social, i que garanteixi el respecte pel medi ambient. 

Tot plegat ens duu a la necessitat de replantejar-nos el model 
productiu català per assegurar-ne la sostenibilitat apostant per 
la transició energètica i la transformació digital, en la línia dels 
objectius que es marca la Unió Europea amb els fons Next 
Generation i els fons RePowerEU. Una transformació que ha 
d’implicar tots els sectors de l’economia. 

Necessitem, doncs, impulsar la transició energètica amb la 
utilització de fonts d’energia renovables. A Catalunya vivim ara 

Carles Puig  
de Travy
Degà del Col·legi  
d’Economistes 
de Catalunya

El desenvolupament d’una 
economia sostenible hauria 

d’implicar un creixement que 
conciliï el desenvolupament 
econòmic, social i ambiental 

en una economia competitiva
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J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 2 2
Introducció i crònica de la Jornada

Amb el lema “Els reptes per a la sos-
tenibilitat de l’economia catala-
na”, la Jornada dels Economistes 
2022 va tenir lloc l’11 de novem-

bre a l’Hotel Intercontinental de Barcelona.

A la inauguració hi van intervenir la conselle-
ra d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, Natàlia Mas i Guix; el president 
delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Di-
putació de Barcelona, Xesco Gomar Martín; 
el president del Consejo General de Econo-
mistas, Valentí Pich Rosell, i el degà del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, Carles 
Puig de Travy.

El degà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, Carles Puig de Travy, va donar la 
benvinguda a la jornada i va assegurar que 
“el desenvolupament d’una economia sos-
tenible hauria d’implicar un creixement que 
conciliï el desenvolupament econòmic, soci-
al i ambiental en una economia competitiva, 
que afavoreixi els llocs de treball de qualitat, 
la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, i 
que garanteixi el respecte per al medi ambi-
ent”. Segons Puig de Travy, “tot plegat ens 
duu a la necessitat de replantejar-nos el mo-
del productiu català per assegurar-ne la sos-
tenibilitat, apostant per la transició energèti-
ca i la transformació digital, en la línia dels 
objectius que es marca la Unió Europea amb 

els fons Next Generation i els fons RePow-
erEU i comptant amb tots els sectors de 
l’economia”. Finalment, el degà del CEC va 
fer una crida a totes les administracions i  els 
grups polítics a “prioritzar els tràmits d’ela-
boració, aprovació i execució d’uns pressu-
postos públics d’èxit”. 

El president del Consejo General de Econo-
mistas, Valentí Pich Rosell, va demanar 
“polítiques públiques que incentivin el creixe-
ment sostenible en l’àmbit social i ambien-
tal”, i va afegir que “és necessari que la nor-
mativa estigui també enfocada al creixement”. 

Pich va destacar, a més, la importància de “la 
cultura de l’esforç i la virtut del treball”, i va 
afirmar que “la societat i l’economia catalana 
han de millorar la seva carta de presentació, 
ja que venim d’un període de massa tensió, 
dificultats i incerteses”. Segons el president 
del Consejo General de Economistas, “la se-
guretat i la certesa de cada al futur són un 
actiu econòmic de primer nivell que no es pot 
deixar de banda”. Pich també va demanar 
“revisar en profunditat algunes mesures tri-
butàries, com l’impost d’actius no produc-
tius i l’impost de patrimoni, per avaluar-ne 
l’efectivitat”. 

Més de 800 persones van assistir a l’Hotel Intercontinental de Barcelona 
a la 27a edició de la Jornada dels Economistes, que enguany es va centrar 
a desenvolupar els diversos vectors clau de la sostenibilitat de l’economia 
catalana en l’àmbit ambiental, econòmic, energètic, social i tecnològic.

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

La Jornada dels Economistes  
2022 a Barcelona debat sobre  
els reptes per a la sostenibilitat  
de l’economia catalana

https://youtu.be/PsEBTb7nUKU
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En la conferència inaugural, el president 
i CEO de Naturgy Francisco Reynés 
Massanet va destacar que la transició 
energètica és necessària, però requereix 
temps, inversions i realisme

La Jornada dels Economistes  
2022 a Barcelona debat sobre  
els reptes per a la sostenibilitat  
de l’economia catalana

El president delegat de l’Àrea d’Acció Climàti-
ca de la Diputació de Barcelona, Xesco Go-
mar Martín, va defensar la urgència “d’avan-
çar cap a un canvi del nostre model de 
creixement econòmic per al desenvolupament 
sostenible”, i va assegurar que “tots hi som 
cridats: veïns i veïnes, empreses, experts i go-
verns”. Gomar va destacar que “des de la Di-
putació de Barcelona estan treballant amb 
molta intensitat en el Pla Clima, dotat de 46 
milions d’euros, per assolir la neutralitat climà-
tica de la Diputació l’any 2030 i enfortir la resili-
ència i l’adaptació de la corporació davant dels 
impactes del canvi climàtic i el programa Re-
novables 2030, que, amb un pressupost de 70 
milions d’euros, vol implantar massivament les 
energies renovables als municipis de la provín-
cia de Barcelona”. “En definitiva, l’aliança entre 
ajuntaments i Diputació resulta especialment 
valuosa en l’acció climàtica, una prioritat que 
no podem defugir”, va concloure.

La consellera d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, Natàlia Mas i 
Guix, va iniciar la seva intervenció felicitant el 
Col·legi per l’elecció de la sostenibilitat com 
a lema de la Jornada dels Economistes d’en-
guany i destacant que “la Jornada dels Eco-
nomistes és una trobada de referència per al 
debat econòmic”. La consellera Mas va su-
bratllar que “estem entrant en una nova eta-
pa, una nova era macroeconòmica, on les 
grans transformacions que s’estan produint 
necessitaran un fort compromís d’inversió 
pública i de noves formes de col·laboració 
publicoprivades”. També va destacar que 
“caldrà resetejar tot el nostre sistema pro-

ductiu, de transport i d’habitatge, per con-
vertir-lo en un sistema lliure d’emissió de CO2 
en poc més d’una dècada”. “Un repte ple 
d’oportunitats industrials i d’innovació”, va 
afegir. Natàlia Mas va afirmar que “des d’Eu-
ropa i Catalunya hem de fer grans transfor-
macions que ens permetin fer més resilient, 
sostenible i innovadora la nostra economia, i 
disposar de més sobirania, industrial i tecno-
lògica, en molts sectors estratègics”. 

A continuació, el president i CEO de 
Naturgy, Francisco Reynés Mas-
sanet, va impartir la conferència in-
augural centrada en la valoració de 
la situació energètica actual i, concretament, 
de l’assegurament del gas natural a Europa, 
Espanya i Catalunya. Reynés va començar la 
intervenció recordant que “l’entorn energètic 
actual està marcat per la volatilitat i els preus en 
màxims històrics, tant pel que fa al petroli i el 
gas com en el cost de les emissions de CO2”. 
“Tot plegat té un efecte important en la compe-
titivitat de les empreses pel fort increment de 
costos industrials, amb un augment del 400 % 

en gas i del 200 % en electricitat”, va afegir. El 
president i CEO de Naturgy també va recordar 
que “el mercat del gas natural està concentrat 
en pocs països”, i va remarcar que “diversificar 
els aprovisionaments és clau per garantir el 
subministrament”. 

En aquest sentit, va explicar que “actual-
ment Espanya està important un 75 % de tot 
el gas que consumeix via vaixell i només un 
25 % per gasoducte”. En relació amb l’elec-
tricitat, Reynés va voler fer èmfasi en què “la 
demanda mundial d’electricitat s’ha duplicat 
des de l’any 2000” i que, per fer-hi front, “el 
mix elèctric mundial té un elevat component 
tèrmic, a excepció d’Europa”. En aquest 
punt va admetre que “els preus del gas han 
posat a prova l’elasticitat de la demanda in-
dustrial”, i va afegir que “tornar als nivells de 
preus del 2021 serà difícil properament mal-
grat el topall en els preus, que fan que actu-
alment el pool del gas no sigui el de mercat”. 
Reynés va concloure assegurant que “la 
transició energètica és necessària però re-
quereix temps, inversions i realisme”. n

Ponència 
Francisco 
Reynés

https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Reyn%C3%83%C2%A9s.pdf 
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Sessions de treball
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En el marc de la 27a Jornada dels Economsites a Barcelona 
celebrada l’11 de novembre a l’hotel Intercontinental de 
Barcelona van tenir lloc un total de 12 sessions de treball 
amb una cinquantena de ponents. També es va celebrar 
una taula rodona de cloenda centrada en com fer sostenible 
l’economia catalana.

SESSIÓ 1

Cal redissenyar  
la transició  
energètica?
Introductora: Ana Garcia Molina, 
presidenta de la Comissió d’Economia i 
Sostenibilitat, i vocal de la Junta de Govern 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Ponents:  
- Assumpta Farran Poca, directora general 
d’Energia de la Generalitat de 
Catalunya.
- Mariano Marzo Carpio, col·legiat 
d’Honor del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, 
professor Emèrit de la Facultat de 
Ciències de la Terra de la Universitat de 
Barcelona i director de la Càtedra 
Transició Energètica UB-Fundació Repsol. 
- Pau GarcIa Audi, Policy Office at 
European Commission - Directorate 
General for Energy Efficiency.
Moderador: Xavier Ferrer Junqué, 
president de la Comissió d’Economia 
Internacional i Unió Europea del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Organitzen: 
- Comissió d’Economia i Sostenibilitat.
- Comissió d’Economia Internacional i  
 Unió Europea.

A la sessió es van abordar nombroses qües-
tions i es va arribar a diverses conclusions. A 
continuació, es recullen les més destacades. 
Com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna-
Rússia, l’energia a Europa esdevé molt crítica 
per controlar els preus i assegurar el submi-
nistrament. La Unió Europea està treballant 
de manera accelerada per assolir la indepen-
dència energètica el 2027. Entre les mesures 
que es posen en marxa hi ha l’increment d’im-
portacions del gas liquat i l’acceleració del 
desplegament massiu de l’energia solar, tant 
en edificis públics com privats. Es necessita 
una aliança industrial a escala europea per 
fabricar les plaques solars, on l’ocupació 

qualificada serà primordial per poder realitzar 
totes les instal·lacions. De fet, ha de sortir un 
reglament temporal en relació amb els permi-
sos per accelerar i simplificar els procedi-
ments administratius. També s’està revisant 
la directiva sobre l’eficiència energètica en 
edificis que representen el 40 % del consum 

Els reptes per a la 
sostenibilitat de 
l’economia catalana

Ponència 
Mariano 
Marzo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ4ofVkVKOwhjbYh8elkd7tO8Aiw6eXKQ
https://youtu.be/iF-jlB97yzY 
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Mariano%20Marzo.pdf 
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energètic i el 36 % de els emissions de CO2. 
Com afectarà la nova política de la UE al nos-
tre territori de Catalunya? L’èxit d’aquesta 
transició energètica no rau en el llarg termini, 
sinó en com l’executem. Ha estat una dècada 
de paralització. Les renovables són molt dis-
tribuïdes, perquè aporten unes característi-
ques de propietat i de generació diferent 
d’una central nuclear, per exemple. A Catalu-
nya hi ha 50.000 teulades amb fotovoltaica, 
només un 1,8 % són instal·lacions col·lectives 
i el 70 %, compartides amb dos usuaris. Les 
energies renovables suposen també ocupa-
ció del territori de moltes tipologies diferents i 
impliquen fer un canvi d’usos de sòl, on els 
processos són molt llargs. Cal redissenyar la 
transició energètica? És necessari reavaluar 
ambicions i objectius constants. Al món hi 
haurà transicions energètiques amb diverses 
velocitats. La Unió Europea ha estat capaç de 
rebaixar les seves emissions de diòxid de car-
boni del 1990 al 2020 en un 32 %, en bona 
part exportant el CO2. L’externalització de la 
indústria intensiva en emissions ha provocat 
una caiguda del PIB industrial de la Unió Eu-
ropea d’un 20,7 % el 1995 a un 16,9 % el 
2019. Per arribar a l’objectiu d’emissions ne-
tes el 2050 cal impulsar R+D+i en aquesta 
dècada i en la següent, ja que el 46 % de les 
tecnologies que necessitem estan en fase de 
desenvolupament. La finalitat és descarbo-
nitzar, no electrificar. No es pot electrificar la 
indústria pesant ni activitats intensives en 
energia. Necessitem biocarburants, com-
bustibles sintètics, hidrogen, etc. S’ha de fo-
mentar la competència entre les diverses 
tecnologies per triar les més efectives per 
descarbonitzar, i més econòmiques per al 
contribuent. La transició energètica és una 
transició extractiva. No disposem de les ma-
tèries primeres com els minerals o metalls 
crítics per substituir el petroli i el gas perquè 
no ens hem posicionat geopolíticament. A la 
UE s’ha de desenvolupar el concepte d’auto-
nomia estratègica.

SESSIÓ 2
 
Sostenibilitat del 
model productiu 
català
Introductor: Josep Reyner Serrà, president 
de la Comissió d’Economia Catalana del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Ponents: 
- Joan Font i Fabregó, president i director 
general del grup Bon Preu.
- Isabel Galobardes Mendoza, advocada i 
presidenta de PIMEC Turisme.
- Joan Romero i Circuns, director executiu 
d’ACCIÓ.
Organitzen: 
- Comissió d’Economia Catalana.
- Comissió d’Economia del Turisme.
- Comissió de Retail.

La sessió va començar amb un recordatori 
del significat del concepte de sostenibilitat i 
la triple dimensió de què cal analitzar el mo-
del productiu català: econòmica, social i 
ambiental, i el camí que en cadascuna cal 
recórrer per arribar a poder parlar d’un mo-
del productiu plenament sostenible.

En la primera ronda d’intervencions es va vo-
ler valorar la situació del model productiu ca-
talà efectuant-se un diagnòstic crític que no 

exclou alguns aspectes positius. Es van des-
tacar aspectes com la necessitat del creixe-
ment de dimensió a les empreses, la impor-
tància de la reindustralització, la necessària 
transformació de l’Administració per ser més 
eficient, la perillositat dels “monopolis digitals” 
o la pèrdua de la cultura del treball.

La segona ronda es va centrar en les opinions 
dels participants respecte del paper que els 
diversos plans de millora empresarials actual-
ment en vigència poden tenir en la transfor-
mació del model productiu, i molt particular-
ment els Fons Next Generation. Per part dels 
representants empresarials es va coincidir en 
un cert escepticisme sobre el tema, tant pels 
vicis històrics d’aquest tipus d’actuacions, 
tendents normalment a beneficiar certs sec-
tors i excloure’n tant les pimes com l’empresa 
familiar, com per la complexitat inherent a la 
seva tramitació. Es va posar en valor també la 
importància del recentment subscrit Pacte 
Nacional per la Indústria, remarcant les raons 
per les quals es confia en els resultats espe-
rats d’aquest. 

Finalment, la tercera ronda es va enfocar en 
aspectes més sectorials. Entre aquests, es 
va fer incís novament en les limitacions del 
disseny dels fons Next Generation, així com 
en la situació de la transformació cap a una 
major sostenibilitat en els sectors turístic i 
de la distribució alimentària.

La UE està treballant de 
manera accelerada per 

assolir la independència 
energètica el 2027: 
amb l’increment 

d’importacions de gas 
liquat i el desplegament 
massiu de l’energia solar

https://youtu.be/inqagGZoOWU


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

1 0  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

i en les prioritats estratègiques de l’IAASB i 
IESBA. Va comentar les línies de treball ac-
tuals del PIOB en relació amb les NIA, adap-
tacions per a pimes i modificacions del Codi 
Ètic, també va fer esment de la sostenibilitat 
com a prioritat en l’estratègia 2024-27 i el 
paper dels comptables i auditors en la pre-
paració i verificació de l’EINF, i va aprofitar 
per explicar les diferències dels marcs d’in-
formació sobre sostenibilitat: ISSB (global), 
GRI (global), EFRAG (UE) i SEC (EUA).

En segon lloc, va intervenir María Dolores 
Urrea, subdirectora general de Normaliza-
ción y Técnica Contable de l’ICAC, que va 
fer un recorregut sobre els antecedents, la 
Directiva de Sostenibilitat 2015/95/UE i la 
Llei 11/2018. Urrea va comentar la immi-
nent publicació al Diari Oficial de la UE de la 
proposta de Directiva de informació corpo-
rativa sobre sostenibilitat, que serà trans-
posada en els 18 mesos següents a la seva 
publicació a la normativa espanyola, i serà 
el contingut de la informació de sostenibili-
tat amb la nova norma, tot allò que sigui 
material en relació amb els aspectes ASG 
(ambientals, socials i de governança). 

Pel que fa a la verificació, va comentar, en 
relació amb l’abast, la verificació obligatòria, 
de seguretat limitada, que posteriorment 
serà de seguretat raonable. Va explicar a 
continuació els requisits d’accés a la condi-
ció d’auditors autoritzats per a aquesta veri-
ficació. Finalment, es van comentar els ca-
lendaris previstos per a la publicació de la 
nova normativa i també es van explicar els 
treballs de l’EFRAG, que, en dies posteriors 
a la sessió de la Jornada dels Economistes, 
el 23 de novembre, va publicar l’esborrany 
del primer paquet de l’arquitectura ESRS.

SESSIÓ 3

Revisió de la 
sostenibilitat pels 
auditors i comptables
Introductor: Xavier Subirats Alcoverro, 
economista i coordinador de la Comissió 
de Sostenibilitat i Resiliència del Consejo 
General de Economistas.
Ponents: 
- Gonzalo Ramos Puig, secretari 
general de Public Interest 
Oversight Board (PIOB).
- María Dolores Urrea Sandoval, 
subdirectora general de Normalització i 
Tècnica Comptable de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
Organitzen:
- Comissió d’Auditors de Comptes | REA  
 Catalunya.
- Comissió de Comptabilitat (comissió  
 conjunta CEC-ACCID.

En la sessió sobre l’EINF i la nova Directiva 
de sostenibilitat de la UE, un cop efectuada 
la introducció sobre l’entorn actual en el 
qual destaca la importància dels aspectes 
ESG (Environmental, Social, Governance) 
en el debat públic i en la gestió empresarial, 
hi va participar, en primer lloc, Gonzalo 
Ramos, Secretary General del PIOB (Pu-
blic Interest Oversight Board, Consejo de 
Supervisión de Interés Público), que va ex-
plicar la missió de l’organisme: millorar la 
confiança dels mercats de capitals assegu-
rant incloure l’interès públic en l’elaboració 
de normes d’auditoria i verificació, en les 
normes d’ètica per a comptables i auditors, 

SESSIÓ 4

Dones i empresa:  
on són les barreres?

Introductora: Nieves Rabassó 
Rodríguez, presidenta de la Comissió de 
Relacions Laborals i Gestió del Capital 
Humà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.
Ponents:
- Carmen Poveda Martínez, 
economista i directora d’Anàlisi 
Econòmica de la Cambra de 
Comerç de Barcelona.
- Ernesto Poveda Pérez, 
economista i president executiu 
d’ICSA Grupo S.L.
- Eva Vila-Massanas, llicenciada 
en Ciències Econòmiques per la 
Universitat de Barcelona i 
DePauw University, i cofundadora 
de WeEQUAL.
Organitzen:
- Comissió de Relacions Laborals  
 i Gestió del Capital Humà.
- Comissió d’Economia de la  
 Igualtat i de la Diversitat.

En aquesta sessió es va analitzar la situació 
de les dones en l’àmbit de les empreses 
amb dues presentacions.

Carme Poveda va fer un repàs de la situació 
actual, tant en el sector públic com en el sec-
tor privat, en què són especialment rellevants 
les dades en el sector de les TIC, en el qual les 
dones hi estan poc representades, encara 
que disposen de millors condicions salarials. 
La taxa d’activitat femenina es troba en mà-
xims històrics, tot i que fa 10 anys que està 
estancada al voltant del 74 %, i és més gran 
la bretxa d’activitat en la franja d’edat coinci-
dent amb la maternitat (de 35 a 44 anys). La 
regulació legal ha resultat poc efectiva, atès el 
seu incompliment en uns casos (falta de pre-
sentació de Plans d’Igualtat o falta de valida-
ció de resultats en un altre, com és el cas del 
permís de paternitat), i és rellevant la falta de 
presència de la dona en els consells d’admi-
nistració de les empreses, malgrat la major 
preparació intel·lectual d’aquestes. 

Finalment, va posar de manifest els obstacles 
amb els quals es troben les dones: sostre de 
vidre, maternitat com a fre a la carrera profes-
sional i realització de treballs no remunerats 
relacionats amb l’entorn familiar (cura dels 
fills, cura de familiars grans...). 

Ponència 
Gonzalo 
Ramos

Ponència 
Carme 
Poveda 

Ponència 
Eva Vila-

Massanas

Ponència 
Ernesto 
Poveda 

https://youtu.be/YvpORKWTfno 
https://youtu.be/qEIMIsP_QYs
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Gonzalo%20Ramos.pdf 
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Carmen%20Poveda.pdf 
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Eva%20Vila-Massanas.pdf 
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Ernesto%20Poveda.pdf 
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serveis de mobilitat per a persones i 
mercaderies”.
- Mireia Cammany Dorr, directora 
general adjunta d’EPI Industries 
Family of Companies, SL i 
vicepresidenta de PIMEC, amb la 
ponència “La transició d’EPI 
Industries dels ODS a la descarbonització”.
- Raimon Puigjaner, cofundador i 
soci de R4S, i cofundador i 
president de B Lab Spain, amb la 
ponència “El canvi de l’equació de 
l’èxit empresarial”.
Organitza:
- Comissió d’Economistes  
 d’Empresa.

L’objectiu de la sessió va ser la reflexió i el de-
bat sobre el rol de l’empresa a l’hora d’afrontar 
de manera sostenible les variacions en el seu 
macroentorn ambiental i climàtic. En la intro-
ducció es va esmentar el fet que les empreses 
recullin la major part de crítiques per la seva 
incidència en el deteriorament del sistema i, en 
canvi, encara sigui difícil que assumeixin 
l’oportunitat de liderar el procés de transfor-
mació davant el repte que suposa.

Com a prova de com algunes empreses 
demostren que és possible dur a terme pro-

Ernesto Poveda va presentar un estudi 
l’objectiu del qual va ser analitzar el nivell 
d’igualtat retributiva i la quota de presència 
del talent femení en el mercat laboral, en les 
posicions de directius/es, comandaments 
intermedis i empleats/des. Es va destacar la 
menor retribució de les dones en les tres ca-
tegories, amb una quota de presència única-
ment del 16 % en la categoria de directius/
es, del 32,2 % en comandaments intermedis 
i del 46,10 % en la categoria d’empleats/des, 
assolint un valor mitjà total del 16,8 % de pre-
sència (petita, mitjana i gran empresa). 

En el mateix sentit, es va analitzar la pre-
sència femenina en llocs de direcció, que 
no assoleix ni tan sols la quota del 20 % en 
els diversos departaments, on el més re-
llevant és el 32,9 % de presència en direc-
ció de Recursos Humans. Es va constatar 
la idea d’una major formació de les dones 
respecte dels homes en les posicions di-
rectives espanyoles l’any 2021, i és desta-
cable la dada de tenir menor presència 
femenina en les organitzacions i respecte 
de l’any 2008. Per tant, la pandèmia el que 
ha provocat és un descens de la presència 
femenina en les organitzacions i en el pe-
ríode del 2008 al 2022, sense que hagi 
evolucionat pràcticament gens els anys 
2021 i 2022. 

SESSIÓ 5

Models empresarials 
de sostenibilitat
Introductor: Pere Segarra Roca, 
vicepresident de la Comissió 
d’Economistes d’Empresa i president de la 
Comissió d’Emprenedoria del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Ponents: 
- Josep Martínez Vila, economista i 
conseller delegat de Saba, amb la 
ponència “La sostenibilitat en el 
model de negoci de Saba: els 
aparcaments com a hubs de 

Ponència 
Josep  

Martínez 
Vila 

Ponència 
Mireia 

Cammany 

Ponència 
Raimon 

Puigjaner

https://youtu.be/c4QtAkmTN3Q
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Josep%20Mart%C3%83%C2%ADnez-Vila.pdf 
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Mireia%20Cammany.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Raimon%20Puigjaner.pdf 
https://www.hsi.es/migrar-correo-a-office-365/
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jectes de forma sostenible, vam comptar 
amb l’aportació de tres companyies, molt 
proactives en la gestió ambiental i la soste-
nibilitat, que ens van exposar les seves ex-
periències, amb grans dosis de motivació 
per als assistents.

En primer lloc, Josep Martínez Vila, recone-
gut com a economista d’empresa pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i conseller dele-
gat de Saba, va exposar com la seva compa-
nyia es proposa influir en el concepte de mobi-
litat, i ho inclou en els seus ODS. La mobilitat 
incideix en la qualitat de vida, en la competitivi-
tat i en l’eficiència, i cal gestionar-la de manera 
eficient. Saba observa els canvis de necessi-
tats en mobilitat per part dels seus clients i pro-
cura donar-hi resposta. Primer, en canvis d’hà-
bits: rutines, tecnologies, compartir, 
descarbonitzar i amb el teletreball. Pel que fa a 
l’e-commerce: cal reforçar els mitjans. S’ha de 
tenir en compte que el 40 % de les emissions 
corresponen a l’última milla, i el 30 % dels mo-
viments de repartiment són absurds o inne-
cessaris. Pel que fa a la via pública, es neces-
sita més espai, neteja i guanyar agilitat. I, per 
últim, cal millorar la congestió.

Mireia Cammany, directora general d’EPI 
Industries —grup de 13 empreses centrada 
a aportar productes i especialitats a les em-
preses en un entorn B2B—, va exposar com 
van veure clara la necessitat de treballar a 
partir de l’Agenda 2030 com a oportunitat de 
negoci. Va exposar la necessitat d’una Agen-
da 2030 econòmica i va explicar que en el seu 
desenvolupament els ha estat de molta utilitat 
el fet de treballar amb la companyia d’altres 
institucions. El seu procés ha estat, primer, 
triar els ODS genèrics o de negoci, apuntant 
que interessa desenvolupar el gran potencial  
de negoci que hi ha amb els ODS. Segon, 
treballar amb clients i proveïdors (grans i start-
ups) per tal de generar complicitats. Tercer, 
presentar accions rellevants. I quart, certifi-
car-se per consell dels clients.

Raimon Puigjaner, fundador i director de 
R4S i també de BCorp, va fer referència a 
com en el segle xxi hi ha tres factors a desen-
volupar, que són importants per a la sosteni-
bilitat i la regeneració de la nostra societat: 
igualtat, equitat i cura. La societat demana un 
canvi en la cadena de valor, passant de la 
generació de valor per a l’accionista a la ge-
neració de valor social. També va exposar en 
detall el canvi en la producció del canvi social. 
Igualment, en un entorn de confusió per la 
novetat, va fer referència a la importància de 
disposar de certificacions que validin les 
pràctiques que van tenint lloc. 

SESSIÓ 6

Rehabilitació, 
transició energètica i 
sostenibilitat dels 
parcs d’habitatges a 
Catalunya
Introductor: Miquel Morell Deltell, vicepresi-
dent de la Comissió d’Economistes en 
Economia Territorial i Urbana del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Ponents:
- Carles Sala Roca, doctor en Dret i expert en 
matèria d’habitatge. Exsecretari d’Habitatge i 
Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya.
- Ferran Bermejo Nualart, arquitecte i director 
tècnic de l’ITeC (Institut de Tecnologia de la 
Construcció).
Organitza:
- Comissió d’Economistes en Economia  
 Territorial i Urbana.

L’objectiu de la sessió va ser abordar els instru-
ments i les eines actuals reals per assolir el 
repte al voltant de l’acompanyament i l’accele-
ració de la transició i rehabilitació energètica del 
parc d’habitatges de les nostres ciutats.

En aquest sentit, cal tenir en compte que la 
meitat de la humanitat, 3.500 milions de per-
sones, viu a les ciutats, i l’any 2030 s’estima 
que siguin 5.000 milions. En concret, les ciu-
tats ocupen el 3 % de la superfície del planeta, 
però consumeixen el 75 % de la demanda 

energètica mundial i emeten, segons diverses 
fonts entre el 60 % i el 80 % de les emissions 
de diòxid de carboni. Catalunya no és aliena a 
aquest repte, i li pertoca impulsar un canvi de 
paradigma que aposti per la rehabilitació d’edi-
ficis i llars amb la mirada posada en l’eficiència 
energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

Els deures pendents en rehabilitació energèti-
ca a Catalunya s’il·lustren, en d’altres variables, 
amb les que publica l’Institut Català de l’Ener-
gia (ICAE): dels més d’1,1 M de certificats ener-
gètics emesos fins l’any 2020, un 80 % conte-
nen la qualificació G, F i E, de manera que 
aflora un parc d’habitatges a Catalunya molt 
deficient des del punt de vista energètic.

Ferran Bermejo, arquitecte i director tècnic 
de l’Institut de Tecnologia de la Construcció 
(ITEC), va centrar la seva intervenció en com 
duem a terme la rehabilitació energètica dels 
edificis d’habitatges, optimitzant els recursos 
disponibles dels FNG amb els requisits esta-
blerts pel RD 853/2021, de 5 de octubre, pel 
qual es regulen els programes d’ajut en ma-
tèria de rehabilitació residencial i habitatge 
social del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència. En aquest sentit, el RD 853/2021 
fa una incidència especial en mesures passi-
ves de reducció de demanda energètica, en 
mesures actives de reducció d’energia pri-
meria no renovable i en mesures per a la cap-
tació d’energia renovable.

Algunes de les recomanacions de Ferran Ber-
mejo van ser la necessitat d’analitzar cada cas 
en particular (no hi ha receptes màgiques), la 
importància dels tècnics en la limitació física 

https://youtu.be/6UffOGvoH0o 
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tatge de Catalunya (56 % i 268,8 M€), el Con-
sorci de l’Habitatge de Barcelona (23  % i 
110,4 M€) i el Consorci Metropolità de l’Habi-
tatge (21 % i 100,8 M€). Carles Sala va fer un 
esment especial al fer que l’oportunitat única 
que esdevenen els FNG amb un parc en ruïna 
energètica no es converteixin en una oportuni-
tat perduda.

 

SESSIÓ 7

Sobirania tecnològica  
i digitalització a 
Catalunya
Introductor: Julià Manzanas Mondéjar, 
president de la Comissió d’Economia del 
Coneixement i Innovació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Ponents:
- Josep Maria Martorell Rodon, director 
associat del Barcelona Supercomputing 
Center.
- Joana Barbany Freixa,  
consultora i assessora experta  
en tecnologia amb impacte.

- Gonçal Badenes, director de 
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
Moderadora: Dolors Mateu 
Martínez, economista i presidenta de la 
Comissió de Transformació Digital del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Organitzen:
- Comissió de Transformació Digital.
- Comissió d’Economia del Coneixement  
 i Innovació.

La directora general de Societat Digital de 
la Generalitat de Catalunya, Joana Bar-
bany Freixa, va il·lustrar els assistents amb 
flaixos de l’estudi d’economia i societat di-
gitals de la Catalunya actual que es pot tro-
bar a l’adreça desi.cat, i on s’aprecia el pes 
creixent de les activitats TIC al nostre país. 

El director associat del Barcelona Super-
computing Center, Josep Maria Martorell 
Rodon, va parlar d’on som i d’on venim en 
matèria de sobirania tecnològica des que el 
col·legiat de mèrit Andreu Mas Colell va 
posar les bases per a un ecosistema de ci-
ència e innovació a Catalunya. La seva dis-
sertació es va centrar en l’impacte de les 

La sisena sessió de la 
jornada va posar l’accent 
en els instruments i les 
eines actuals per assolir 
el repte de la transició i 
rehabilitació energètica 
del parc d’habitatges de 

les nostres ciutats

d’actuació i el disseny formal d’aquestes, la 
necessitat de planificar a partir d’una relació 
d’actuacions i la seva conseqüent programa-
ció, la necessitat de transmetre que més enllà 
de les obres hi ha actuacions de cost gairebé 
nul, i la incentivació que intenta provocar l’RD 
853/2021 d’anar més enllà dels límits mínims, 
com més reduccions, més subvencions.

D’altra banda, Carles Sala, secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana de la Generalitat de Ca-
talunya entre els anys 2011 i 2018, i secretari 
d’Habitatge i Inclusió Social del Departament 
de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya 
entre els anys 2021 i 2022, va ressaltar l’ajuda 
sense precedents que poden suposar els re-
cursos econòmics dels FNG, tota vegada en-
tre els anys 2022 i 2026 es preveu un quantitat 
total de 480 M€ per a Catalunya per a la con-
secució de rehabilitació de 65.000 habitatges 
amb un termini màxim per fer obres i justifi-
car-les fins al 30 de juny de 2026, projectes i 
llibres edifici amb una destinació màxima del 
9 % dels recursos econòmics dels fons, i ofici-
nes tècniques de gestió i OLH amb aproxima-
dament el 4 % dels fons.

Els FNG, pel que fa a la rehabilitació del parc 
d’habitatges, els gestiona l’Agència de l’Habi-

Ponència 
Joana  

Barbany

Ponència 
Gonçal 

Badenes

Experiència en serveis auxiliars 
adaptada a les necessitats de cada client www.comsa.com

c/ Vallès, 2
08940 Cornellà de Llobregat
T 934 80 91 50
web.comsaservice@comsa.com

https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Joana%20Barbany.pdf 
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Gon%C3%83%C2%A7al%20Badenes.pdf 
https://youtu.be/8xXl3hO1IDQ
http://www.comsa.com
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Organitzen:
- Comissió de Fiscalistes | REAF  
 Catalunya
- Comissió de Gestió Pública

A la sessió sobre fiscalitat ambiental vam 
comptar amb tres ponents d’excepció: els 
economistes Marta Espasa Queral, se-
cretària d’Hisenda de la Generalitat de Cata-
lunya; Alejandro Esteller Moré, catedràtic 
d’Economia de la UB, i José María Durán 
Cabré, professor de la UB i director de l’Ins-
titut d’Economia de Barcelona. 

La sessió de treball, moderada per la presi-
denta de la comissió de Fiscalistes-REAF 
Catalunya del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, Carme Jover Díaz, es va plan-
tejar com un col·loqui en què la moderado-
ra formulava preguntes en relació amb la 
fiscalitat mediambiental que es responien 
tant des de l’àmbit acadèmic com des de 
l’aplicació dels Tributs a Catalunya per part 
de la secretària d’Hisenda. 

Es van analitzar, entre d’altres, els ingressos 
impositius per impostos mediambientals 
respecte al PIB i la seva comparativa amb 
els països de la UE i de l’OCDE, concloent 
que Espanya està encara per sota de la mit-
jana de la UE, però en la mitjana de l’OCDE. 
També es va tractar la percepció de la im-
portància relativa del problema mediambi-

tecnologies digitals en la ciència i la indústria. 
Finalment, el director TIC de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Gonçal Badenes, 
va conscienciar de la importància de la ci-
berseguretat amb els nivells de confiança en 
el món econòmic, i va parlar des de la seva 
experiència en la gestió en primera línia. 

La taula rodona va ser moderada per la 
presidenta de la Comissió de Transforma-
ció Digital del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, Dolors Mateu Martínez. Em-
preses i institucions han emprès un camí 
del qual no es pot fer marxa enrere, com ho 
van ser el desplegament d’altres tecnolo-
gies disruptives com el ferrocarril o inter-
net. Ara ens trobem en el moment de les 
dades i de la híper-connectivitat: si no hi 
ets, no et trobaran mai, perquè et quedes 
enrere. Però tot avenç tecnològic suposa 
riscos i incerteses. La ciberseguretat no és 
opcional, hem de cuidar i protegir la infor-
mació igual que cuidem i protegim altres 
actius dels nostres negocis. Ens trobem en 
un punt d’inflexió on, per ser competitius, 
hem d’assegurar una certa sobirania tec-
nològica per no dependre de la  Xina i els 
EUA exclusivament. Gran part del PIB futur 
es generarà per processos digitals, no ens 
podem quedar enrere i tenim l’ecosistema 
propici per liderar o coliderar algunes de les 
tecnologies disruptives del futur proper, 
com la supercomputació, la quàntica o la 
intel·ligència artificial. Aquests canvis i ac-
tuacions s’han de pensar i emmarcar dins 
d’un entorn sostenible.

SESSIÓ 8

Fiscalitat 
mediambiental: 
present i futur
Introductora: Carme Jover Díaz, 
presidenta de la Comissió de Fiscalistes | 
REAF Catalunya del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.
Ponents:
- Marta Espasa Queralt, economista i 
secretària d’Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya.
- Alejandro Esteller Moré, economista i 
catedràtic d’Economia a la Universitat de 
Barcelona.
- José María Durán Cabré, 
economista, professor de la 
Universitat de Barcelona i director 
de l’Institut d’Economia de 
Barcelona.

ental per part de la societat espanyola, en 
el qual es veuen clarament uns pics de pre-
ocupació en anys concrets com són el 
2003 i el 2020, en què després d’aquests 
anys se n’ha reduït la importància relativa. 

Si s’analitza el sistema fiscal català es pot 
determinar que, pel que fa a tributs propis 
de la Generalitat de Catalunya que han per-
mès desenvolupar una política fiscal verda, 
suposen el 3,9 % de la recaptació tributària 
a Catalunya. D’aquests, els impostos que 
fomenten la protecció del medi ambient re-
presenten un 33 % del total de tributs pro-
pis. El cànon de l’aigua i els cànons de resi-
dus representen el 59 % d’aquests tributs 
propis. També es va comentar que es pre-
veu la creació i posada en marxa de dos 
impostos mediambientals nous, com són 
l’impost sobre les emissions portuàries de 
grans vaixells i l’impost sobre les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle de les 
activitats econòmiques. 

Catalunya és la comunitat autònoma, dins el 
territori comú, amb major nombre d’impos-
tos relacionats amb les emissions de gasos 
i amb tributs relacionats amb els residus. 

Si parlem del total de recaptació d’impostos 
mediambientals a Espanya, Catalunya és la 
primera comunitat autònoma de règim comú 
en recaptació per a aquest tipus d’impostos. 

Ponència 
José María 

Durán 

https://youtu.be/nPnP42MtXKQ
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Jos%C3%83%C2%A9%20Mar%C3%83%C2%ADa%20Dur%C3%83%C2%A1n.pdf 
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No obstant això, tot i que en la ponència es 
pot determinar que la fiscalitat verda està en 
auge, els tres ponents van coincidir en el fet 
que encara hi ha marge per millorar-la i lluitar 
pel canvi climàtic a través d’impostos que 
incentivin la protecció del medi ambient. Tots 
tres van assegurar que encara hi ha molta 
feina per fer i molt camí per recórrer en 
aquest àmbit. 

SESSIÓ 9

Novetats del nou marc 
normatiu concursal:  
la reestructuració  
com a instrument per 
facilitar la viabilitat i 
sostenibilitat del 
projecte empresarial

Introductor: Rodrigo Cabedo Gregori, 
economista i membre de la Comissió de 
Mercantil, Concursal i Experts Judicials del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Ponents:
- Montserrat Morera Ransanz, magistrada 
jutge del Jutjat Mercantil núm. 9 de 
Barcelona.
- Josep Pujolràs Nonell, economista, 
advocat i vocal del Comitè Permanent de la 
Comissió Mercantil, Concursal i Experts 
Judicials del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.
Organitza:
- Comissió de Mercantil, Concursal i  
 Experts Judicials.

A la sessió es va parlar del Text Refós de la 
Llei concursal, el qual ha sofert una nova mo-
dificació per tal de transposar la Directiva 
2019/1023 sobre reestructuració i insolvèn-
cia que ha suposat una profunda reforma en 
matèria de reestructuració amb l’objectiu 
d’incorporar un procediment eficaç on es 

1. Definir el perímetre d’afectació del 
pla de reestructuració, és a dir, els creditors 
que quedaran afectats. 

2. Comunicar-ho als creditors a través de 
les vies que estableix l’article 627 del TRLC. 

3. Formació de classes de crèdits, atès 
que els creditors afectats pel pla votaran 
agrupats per classes i es durà a terme ate-
nent a un interès comú entre els membres 
de cadascuna de les classes, és a dir, quan 
hi ha el mateix rang concursal (art. 623.1 i 2 
del TRLC). Els crèdits de dret públic consti-
tuiran una classe separada, mentre que els 
socis no conformaran una classe pròpia-
ment dita, però el pla se sotmetrà a aprova-
ció en el cas que es contemplin mesures 
que els afectin i que requereixin un acord de 
la junta de socis, com pot ser un augment 
o una reducció de capital. 

Tot i així, si els socis reunits en junta no pres-
ten el seu consentiment, es podran imposar 
als creditors dissidents i els socis mitjançant 
l’homologació del pla de reestructuració. 

Els crèdits contingents i de dret públic queda-
ran afectats pel pla, però, respecte dels úl-
tims, només hi haurà esperes i no quitances.

4. Aprovació del pla de reestructuració. 
Tots els creditors afectats tenen dret a vot i 
es considerarà aprovat per una classe amb 
el vot favorable de més de dos terços del 
passiu, i en les classes formades per crèdits 
amb garantia real hi hauran de votar a favor 
dos quarts del passiu (art. 629 TRLC).

dota les empreses d’aquells mecanismes 
necessaris per a la detecció, prevenció i so-
lució de la insolvència. 

Una de les grans novetats que s’ha introduït a 
la Llei Concursal ha estat la incorporació dels 
plans de reestructuració, que suposen una 
modificació substancial del règim preconcur-
sal tal com el teníem entès (regulat al Llibre 
Segon del TRLC). A diferència dels desapare-
guts acords de refinançament, els plans de 
reestructuració poden afectar tant l’actiu com 
el passiu, així com el capital i l’organització de 
la companyia, incloent-hi, per tant, la transmis-
sió d’actius, unitats productives o la totalitat de 
l’empresa en funcionament.

Els deutors que es podran acollir a aquesta 
nova figura seran les persones jurídiques o 
físiques que duguin a terme una activitat 
empresarial o professional amb les excep-
cions contemplades a l’apartat 2 de l’article 
583 del TRLC quan la insolvència sigui im-
minent, quan sigui actual o quan sigui pre-
visible l’incompliment regular de les obliga-
cions amb venciment els propers dos anys. 

La negociació es manté fora de l’àmbit judici-
al. El Jutjat intervé únicament en la fase final 
en cas que se’n demani la homologació (art. 
635-652 TRLC) o la impugnació (art. 653-
661TRLC), exceptuant els nous procedi-
ments, com la confirmació de classes (art. 
625 i 626 TRLC) i el nomenament d’expert en 
reestructuracions (art. 672 TRLC). 

El TRLC regula el contingut mínim del pla i 
n’estableix les fases:

Els tributs propis de 
la Generalitat que han 
permès desenvolupar 

una política fiscal verda 
suposen el 3,9 % de la 
recaptació tributària  

a Catalunya

https://youtu.be/WSJfM8uQH3U
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No hi haurà resolució per incompliment si 
no es preveu en el mateix pla de reestruc-
turació. 

SESSIÓ 10

Sostenibilitat i noves 
polítiques de salut

Introductor: Miquel Arrufat Vila,  
president de la Comissió d’Economia de la 
Salut del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i director de Gestió a l’Institut 
Català de la Salut.
Ponents:
- Esther Pallarols Llinàs,  
directora general de  
Pressupostos de la Generalitat  
de Catalunya.
- Ignasi Carrasco Miserachs, metge, màster 
en Direcció d’Institucions Sanitàries i 
director de l’Àrea Assistencial al Servei 
Català de la Salut.
- Roser Fernández Alegre, economista i 
directora general de la Unió Catalana 
d’Hospitals.
Organitza:
- Comissió d’Economia de la Salut.

La directora general de Pressupostos, Es- 
ther Pallarols, va explicar que la despesa 
en salut té un creixement tendencial superior 
al 4 % anual amb factors que pressionen a 
l’alça la despesa, com són l’envelliment de 

5. Homologació del pla de reestructura-
ció. Es podrà sol·licitar tant per al mateix 
deutor com per a qualsevol creditor afectat 
quan el deutor es trobi en probabilitat d’insol-
vència o insolvència imminent, i en el cas que 
es trobi en situació d’insolvència actual, sem-
pre que no hagi estat admesa la sol·licitud de 
concurs necessari. La interlocutòria d’ho-
mologació té efectes immediats i, com a no-
vetat, el pla pot homologar-se inclús contra 
la voluntat d’una o de diverses classes. S’exi-
girà el compliment dels requisits de contin-
gut, forma i aprovació fixats a la Llei.

Els mecanismes d’oposició al pla de rees-
tructuració són la impugnació de l’homolo-
gació judicial davant l’Audiència Provincial 
o contradicció prèvia a l’homologació judi-
cial del pla davant l’òrgan competent per 
homologar. 

la població, el factor preu i sobretot les inno-
vacions tecnològiques. 

Va comentar també que la despesa a Cata-
lunya se situa en valors similars a la mitjana 
de la resta de comunitats autònomes i que 
aquestes són les responsables del 92 % de 
la despesa en salut, que és prop del 40 % de 
la despesa pública (sense interessos). 

A més, va remarcar que com a línies de tre-
ball cal avançar en la millora del finançament 
i de l’assignació del pressupost inicial per 
reduir la despesa desplaçada, mesures de 
contenció del creixement de la despesa i 
que des de totes les polítiques de despesa 
es contribueixi a millorar els determinants de 
salut (treball, educació, habitatge, cultura, 
medi ambient...). 

Finalment, va afirmar que les projeccions de 
futur donen marge per a la sostenibilitat de la 
despesa en salut, però que es requerirà una 
important tasca de gestió i que, per tant, no 
fer res no és una opció.

La directora general de la Unió Catalana 
d’Hospitals, Roser Fernández, va afirmar 
que no podem parlar dels reptes de la sos-
tenibilitat de l’economia catalana sense par-
lar dels reptes de sostenibilitat del sector 
salut, perquè és un sector estratègic de dis-
tribució de rendes i de cohesió i d’impulsió 
de molts altres sectors econòmics. 

En l’àmbit de la salut coexisteixen tres con-
ceptes sobre els quals incidir: viabilitat (gas-
tar allò que podem pagar), sostenibilitat (in-
tentar que els models de creixement siguin 
viables en el temps econòmicament i d’im-
pacte en el medi ambient) i solvència (cercar 
l’excel·lència). Va fer un repàs de les priori-
tats de les propostes en ares a la sostenibili-
tat des de l’informe Abril Martorell fins ara, i 
va manifestar que tot està ja diagnosticat i 
que actualment cal apostar per la prevenció 
i la promoció de la salut, ja que supera la di-
cotomia social i sanitària. 

També cal seguir revisant i actualitzant la car-
tera de serveis per incrementar en eficiència, 
treballar en xarxa i fer-ho amb equips inter-
disciplinaris reordenant la provisió. Va afir-
mar que l’atenció assistencial sanitària i so-
cial ha de ser predictiva, preventiva, 
personalitzada, participativa i de proximitat. 

Finalment, va concloure que actualment es-
tem en fase de transformacions i reordena-
cions, i no necessàriament de creixement, la 
qual cosa no vol dir que no haguem de posar 

Ponència 
Esther 

Pallarols 

Una de les grans novetats 
que s’ha introduït a la 

Llei Concursal ha estat la 
incorporació dels plans 
de reestructuració, que 

suposen una modificació 
substancial del règim 

preconcursal

https://youtu.be/FfXeRGyS-Ec
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Esther%20Pallarols.pdf
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de manifest que hi ha un subfinançament 
que es trasllada a les organitzacions i que el 
binomi economia-salut s’ha posat en valor 
arran de la COVID i posar en relleu el sector 
de la salut com a model d’economia produc-
tiva i factor de creixement del país.

El Dr. Ignasi Carrasco, director de l’Àrea As-
sistencial del CatSalut, centrà la seva interven-
ció en tres aspectes que han de contribuir a la 
sostenibilitat en salut: el rigor en la gestió, la 
transformació del sistema i la manera d’aten-
dre les persones i la salut en totes les políti-
ques, però també totes les polítiques per a la 
salut. El rigor és una obligació ètica quan es 
treballa amb recursos públics, i els equips i 
professionals han de poder tenir capacitat per 
prendre decisions, gestionar el seu pressu-
post i participar en les decisions, garantint que 
se senten corresponsables per assolir bones 
dades d’activitat, resultats de salut i cost. 

També rigor en la incorporació controlada i 
validada de la innovació i els mecanismes 
d’accés ràpid d’aquesta innovació amb 
plans d’avaluació, harmonització de les se-
ves indicacions i desplegament en tot el ter-
ritori per evitar inequitats. 

Afirmà que hem de transformar el sistema 
per atendre les persones d’una manera més 
integrada, equitativa, personalitzada i parti-
cipada, i insistí en què la fragmentació de 
l’atenció és font d’ineficiència. i que cal el 
treball multidisciplinari i entre nivells amb in-
tegració social i sanitària. 

Va concloure que tot això no es pot fer sense 
la gent, i que cal dur a terme projectes parti-
cipats amb la població i a partir dels territoris. 
Va afirmar que també el món local i la socie-
tat civil tenen un paper molt important en la 
salut, i que tothom ha d’aportar el seu gra de 
sorra perquè així sigui.

 

ttp://www.mirave.es/
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acaba entrant en processos d’aprofita-
ment i recuperació circular.

SESSIÓ 12

Nous professionals  
en un entorn de 
sostenibilitat
Introductora: Àngels Fitó Bertran, 
vicedegana del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.
Ponents:
- Enric Vinaixa i Bonet, secretari de Treball del 
Departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya.
- Carme Pagès Serra, doctora en 
Economia, investigadora i 
responsable de la Unitat d’Anàlisi i 
Prospecció del Mercat de la 
Universitat Oberta de Catalunya.
- Eva Rimbau Gilabert, doctora  
en Administració i Direcció 
d’Empreses i professora  
agregada de Recursos Humans  
a la Universitat Oberta de 
Catalunya.

La sessió va tractar des de diverses pers-
pectives una qüestió molt vinculada a la 
sostenibilitat com és el mercat de treball.

El secretari de Treball del Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, Enric Vinaixa i Bonet, va des-
tacar que “les innovacions tecnològiques 
van molt ràpides, i sovint és difícil que l’Ad-
ministració vagi a la mateixa velocitat a 
l’hora d’impulsar formació per a les perso-
nes treballadores i aturades”. D’una ban-
da, Vinaixa va destacar que “una de les 
prioritats és el col·lectiu de persones atu-
rades majors de 45 anys”. D’altra banda, 
va explicar que estan treballant de la mà 
dels agents socials en “detectar els ele-
ments que generen inflexibilitat i rigideses 
dins el sistema de formació professional”. 
També va defensar que “la formació pro-
fessional dual té molt recorregut”, i va 
apostar per “la formació continuada de 
persones treballadores i aturades”. 

Paral·lelament, la investigadora i responsa-
ble de la Unitat d’Anàlisi i Prospecció del 
Mercat de Treball de la Universitat Oberta de 
Catalunya, Carme Pagès Serra, va parlar 
de nous professionals en un entorn de can-
vi i sostenibilitat. D’entrada, va recordar la 
triple transformació tecnològica, climàtica i 

1. Boscos per impulsar l’economia ru-
ral. Marc Castellnou, cap del Grup d’Ac-
tuacions Forestals de la Generalitat de Cata-
lunya, ens va parlar del bosc, un desconegut 
que ocupa la major part del territori de Cata-
lunya. Ens va parlar de la seva fragilitat, so-
bretot a partir del canvi climàtic. A través 
d’un vídeo, va exposar escenes reals extra-
ordinàriament impactants. Com a alternati-
va ens va parlar de la necessària gestió fo-
restal amb més ús del producte forestal, 
amb la necessitat de fer un mosaic amb 
agricultura dins dels espais forestals i la pre-
sència de la ramaderia.

2. Nous camins per a l’alimentació sos-
tenible. Santi Aliaga, economista i CEO 
Zyrcular Foods (Grup Vall Companys), va 
oferir una detallada exposició de les noves 
orientacions en el camp de la proteïna alter-
nativa des del possible rol dels insectes, les 
algues, els fongs i els bacteris a les noves 
opcions via fermentació o carn de cultiu cel-
lular. Va exposar el caire encara incipient 
d’aquests canvis, tot i que va exposar la for-
ça de les tendències plant based i d’altres 
alternatives vers una proteïna mediambien-
talment més eficient.

3. Portar el menjar a la taula de mane-
ra sostenible (packaging). Montse 
Castillo, Partner Director de Repag 
Packaging Consulting, ens va introduir a la 
complexitat legal, sanitària, mediambien-
tal i, finalment, econòmica dels camins 
vers una distribució sostenible. Avui a Eu-
ropa es generen 180 kg per càpita d’enva-
sos. Atesa la limitació dels recursos, la 
sostenibilitat exigeix la circularitat via reci-
clatge, reutilització o transformació biolò-
gica, tanmateix, només un 40 % del plàstic 

SESSIÓ 11

Camins renovats per 
la sostenibilitat 
agroalimentària i 
forestal
 
Introductor: Francesc Reguant Fosas, 
president de la Comissió d’Economia 
Agroalimentària del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Ponents:
-Marc Castellnou Ribau, bomber i 
cap del Grup d’Actuacions 
Forestals de la Generalitat de 
Catalunya.
- Santiago Aliaga Aliaga, CEO de 
Zyrcular Foods (Grup Vall 
Companys).
- Montse Castillo Malivern, 
partner director de Repaq 
Packaging Consulting.
Organitza:
- Comissió d’Economia 
Agroalimentària.

El sector agroalimentari i forestal abasta el 
segment més important de la nostra econo-
mia, amb una vinculació directa amb tota la 
població en tant que consumidora necessà-
ria i, conseqüentment, amb fortes implicaci-
ons en les dinàmiques econòmiques i socials. 
La sessió destinada al sector agroalimentari 
va centrar els continguts en tres temes impli-
cats en propers grans canvis transformadors: 
defensa i aprofitament dels boscos, noves 
alternatives alimentàries i la revolució del 
packaging.

Ponència 
Marc  

Castellnou 

Ponència 
Santiago 

Aliaga 

Ponència 
Montse 
Castillo 

Ponència 
Carme 
Pagès 

Ponència 
Eva  

Rimbau 

https://youtu.be/KL1Z8HCFFk8 
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Marc%20Castellnou.pdf 
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Santiago%20Aliaga.pdf 
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Montse%20Castillo.pdf 
https://youtu.be/Spc3jVXG4Bs
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Carme%20Pag%C3%83%C2%A8s.pdf 
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pon%C3%83%C2%A8ncia%20Eva%20Rimbau.pdf
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LLEI ANTIFRAU
Obliga a treballar 
amb traçabilitat.

LLEI CREA I CREIX
Obliga a treballar amb 
factura electrònica.

demogràfica que estem vivint. Pagès va as-
segurar que la tecnologia està erosionant 
dia a dia les ocupacions més repetitives, 
que cauen totes cap a la meitat de la distri-
bució salarial. En aquest sentit, va afirmar 
que “l’última dècada ha estat la més polarit-
zant per al mercat de treball espanyol”. Pa-
gès va apuntar que “el 30 % de les vacants 
que es posen avui al mercat demanen com-
petències que no existien el 2007”, i va afir-
mar que les competències que més es de-
manen avui tenen a veure amb les soft skills, 
associades a la resolució de problemes, el 
treball en equip o la priorització de tasques. 

Finalment, la professora agregada de Re-
cursos Humans a la Universitat Oberta de 
Catalunya, Eva Rimbau Gilabert, va re-
cordar que es parla de “noves maneres 
d’organitzar el treball” i de teletreball des 
dels anys setanta, i va fer un repàs sobre 
com s’han entès les noves formes de treball 
des d’aleshores fins ara. Als anys setanta, 
les noves formes de treball implicaven un 
augment de la responsabilitat, la participa-
ció, la veu i la implicació dels treballadors. En 
una segona onada, cap als anys noranta, 

aquestes tenien a veure amb la flexibilitat de 
les tasques i la comprensió àmplia de la res-
ponsabilitat. Cap a finals dels anys noranta 
i inicis del 2000 va haver-hi una nova onada 
“crítica” que entenia les noves formes de 
treball com portar al màxim la flexibilitat 
combinant la intensificació de llocs de tre-

ball per a les persones al nucli de l’empresa 
amb una forta inseguretat per a les perso-
nes a les corones perifèriques. Un model 
que, segons Rimbau Gilabert, hem heretat 
amb les actuals noves formes de treballar, 
afegint-hi la dimensió tecnològica, que fa 
que el teletreball sigui realment funcional. 

http://www.info3.cat
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TAULA RODONA  
DE CLOENDA

“Com fer sostenible 
l’economia catalana”

Introductor: Oriol Amat i Salas, 
economista, catedràtic d’Economia 
Financera de la Universitat Pompeu Fabra 
i exdegà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.
Participants: 
- Mònica Roca Aparici, presidenta de la 
Cambra de Comerç de Barcelona.
- Xavier Panés Sancho, president de 
Cecot.
- Jaume Guardiola Romojaro, president 
del Cercle d’Economia.
- Antoni Cañete Martos, president de 
PIMEC.

El primer tema que es va tractar a la taula va 
ser com impulsar les energies renovables a 
Catalunya. Mònica Roca i Aparici, de la 
Cambra, va alertar de “la situació preocupant 
del desplegament d’energies renovables a 
Catalunya respecte de la resta de l’Estat i de 
la Unió Europea”, i va recordar que “juntament 
amb PIMEC, Foment i Cecot vam demanar al 
Govern un comissionat transversal a totes les 

A la taula rodona de 
cloenda es va parlar 
sobre l’impuls a les 

energies renovables, 
l’ampliació de l’aeroport 
del Prat i la inversió en 

infraestructures

conselleries per abordar aquesta qüestió”. 
Xavier Panés Sancho, de la Cecot, hi va 
coincidir i va afegir que “la solució ja hi és, i 
passa per treure els tràmits i fer més fàcil i àgil 
tant l’autoconsum com la creació de grans 
plantes”. Jaume Guardiola Romorajo, del 
Cercle d’Economia, hi va posar xifres i va re-
cordar que “en els darrers 10 anys no s’ha fet 
res per incrementar el 10 % que representen 
les renovables en el consum energètic”. An-
toni Cañete Martos, de PIMEC, va coincidir 
en què “es tracta d’una situació d’urgència, ja 
que necessitem produir més de 1.000 mega-
watts anualment amb energia renovable, i no 
hi arribem”. 

A la taula també es va parlar de l’ampliació 
de l’aeroport del Prat. Antoni Cañete, de PI-
MEC, va assegurar que “estem en posicions 
maximalistes i extremistes que no permeten 
el diàleg i la generació de consensos”, i va 
afegir que “des de l’àmbit econòmic i empre-
sarial proposem una taula de consens per 
aconseguir que seguim sent un player im-
portant a escala global”. Jaume Guardiola 
Romorajo, del Cercle d’Economia, també 
va considerar que “necessitem un aeroport 
amb més connexions internacionals i amb 
una funció de hub ben entesa”, mentre que 
Xavier Panés, de la Cecot, va assenyalar que 
“la discussió no és si cal o no fer una ampli-
ació, sinó com s’ha de fer, ja que l’ampliació 

és necessària per al creixement del país”. 
Mònica Roca, de la Cambra, va apuntar que 
“l’ampliació de l’aeroport del Prat s’ha de 
parlar en el marc d’un pla general d’infraes-
tructures, en el qual s’han de tenir en comp-
te Girona i Reus, i que contempli connexions 
intercontinentals que potenciïn l’economia 
del coneixement”. 

En relació amb la inversió en infraestructu-
res, els presidents de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, la Cecot, el Cercle d’Econo-
mia i PIMEC van coincidir a reclamar a les 
Administracions que executin tota la inver-
sió prevista. I pel que fa a la inflació i el pac-
te de rendes, també van apuntar que s’ha 
de posar el focus en la millora de la produc-
tivitat per mantenir la capacitat adquisitiva 
de treballadors i empreses. n

https://youtu.be/BXtxUVMChxc 
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Acte de lliurament de reconeixements

El 28 d’octubre va tenir lloc l’acte 
de lliurament dels Premis dels 
Economistes, que organitza el 
Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya i que reconeixen anualment diversos 
professionals coincidint amb la Jornada dels 
Economistes. 

Més de 150 convidats van assistir al Sopar 
dels Economistes 2012 organitzat pel Col-
legi d’Economistes de Catalunya (CEC) el 27 
d’octubre a l’Hotel Majestic de Barcelona, 
en el marc de la 27a edició de la Jornada dels 
Economistes.

Durant l’acte, presidit per la consellera d’Eco-
nomia i Hisenda de la Generalitat de Catalu-
nya, Natàlia Mas, es va distingir la tasca dels 
professionals de l’economia i l’empresa amb 
diversos premis i reconeixements.

El degà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, Carles Puig de Travy, va donar la 
benvinguda al sopar i va agrair a tots els as-
sistents, premiats i autoritats la seva presèn-
cia i suport al Col·legi.

Els primers premis de la nit van ser en reco-
neixement als millors currículums universita-
ris de les facultats d’economia i empresa de 
les 12 universitats catalanes, lliurats pel degà 
Carles Puig de Travy i la vicedegana Àngels 
Fitó Bertran. Inés Jordán Marqués, de la 
Universitat Internacional de Catalunya, amb 
l’expedient més alt de tots els currículums, 
va intervenir en nom de tots els guardonats i 
les guardonades desitjant que en la trajectò-
ria professional que inicien “sapiguem utilit-
zar els nostres talents en la recerca de la 
veritat, i treballem fent sempre el bé als que 
ens envolten i aprenem a descobrir la bellesa 
de la feina ben feta”. 

El Col·legi d’Economistes de 
Catalunya distingeix la tasca 
de professionals de l’economia 
i de l’empresa amb diversos 
premis i reconeixements. 

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

Premis dels  
Economistes 2022

Feu clic  
per visionar 

l’acte de 
lliurament de 

premis

A continuació, es van lliurar els Premis 
Joan Sardà Dexeus 2022 que atorga la 
Revista Econòmica de Catalunya (REC) del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb 
el patrocini del Banc Sabadell. El director de 
la REC, Guillem López Casasnovas, i el 
director general del Banc Sabadell, Carles 
Ventura Santamans, van acompanyar el 
degà del CEC Carles Puig de Travy en el 
lliurament. En la categoria del millor llibre 
d’economia i empresa, el guardó va ser per 
a La empresa, una comunidad de perso-
nas. Cultura empresarial para un tiempo 
nuevo, d’Antonio Argandoña Rámiz, 
professor emèrit d’Economia i Ètica de 
l’Empresa a l’IESE Business School i col-
legiat de Mèrit. En la seva intervenció, Ar-
gandoña va voler posar en valor la tasca del 
Comitè de Normativa i Ètica Professional 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
que ell mateix presideix.

https://youtu.be/raeeFg-MeWk
https://youtu.be/uSeRpBjX_eQ
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El Premi Joan Sardà Dexeus a la Millor Tra-
jectòria Personal en la Difusió de l’Economia 
2022 es va atorgar a la periodista Estela 
López Lerma, delegada d’El Economista a 
Catalunya, que va agrair el premi i també la 
col·laboració dels economistes “que sem-
pre es posen al telèfon per resoldre dubtes o 
valorar l’actualitat”.

Seguidament, el president del Consejo Ge-
neral de Economistas, Valentí Pich Rosell, 
i el degà del CEC, Carles Puig de Travy, van 
lliurar el Premi de Reconeixement al Despatx 
Professional 2022 a J&A Garrigues, firma 
internacional de serveis legals i fiscals. La 
sòcia corresponsable de J&A Garrigues a 
Catalunya, Miriam Barrera Ubieto, va re-
collir el guardó i va destacar que “J&A Garri-
gues i el CEC comparteixen molts valors i 
principis”.

El Premi de Reconeixement a l’Economista 
d’Empresa 2022 va ser per a Constantí 
Serrallonga i Tintoré, director general de 
Fira de Barcelona. El secretari d’Empresa i 
Competitivitat de la Generalitat de Catalu-
nya, Albert Castellanos Maduell, va lliu-
rar-li el premi juntament amb el degà del 
CEC. En l’agraïment, Serrallonga va desta-
car que “els economistes treballem per ge-
nerar més benestar a la societat”, i va tenir 

un record per “tots els que hem patit els efec-
tes de la pandèmia”.

Les últimes dues distincions de la nit van ser 
els nomenaments de col·legiada d’honor i 
de mèrit 2022, presentats pel director de la 
Jornada dels Economistes, Jaume Me-
néndez Fernández, i lliurats per la conse-
llera d’Economia i Hisenda de la Generalitat 
de Catalunya, Natàlia Mas i Guix, i el degà del 
CEC, Carles Puig de Travy.

L’enginyera industrial Aurora Catà Sala va 
ser nomenada col·legiada d’Honor 2022 en 
reconeixement a la seva trajectòria com a 
alta executiva i consellera d’empreses i ins-
titucions, i pel seu paper clau en la confecció 

de la candidatura guanyadora de Barcelona 
per organitzar la 37a edició de la Copa Amè-
rica de vela que se celebrarà a Barcelona 
l’any 2024. Aurora Catà va afirmar en la seva 
intervenció que “els economistes i enginyers 
som un tàndem imbatible en pensament crí-
tic i analític”.

El professor d’Economia i Finances, titular 
de la Càtedra Abertis de Regulació, Compe-
tència i Polítiques Públiques i director acadè-
mic del Public-Private Sector Research 
Center de l’IESE Business School, Xavier 
Vives Torrents, va ser nomenat col·legiat 
de Mèrit 2022 per la seva trajectòria en el 
món acadèmic i les seves aportacions en 
diversos àmbits de l’economia, així com per 
la seva col·laboració i implicació amb el Col-
legi d’Economistes de Catalunya. En el seu 
discurs d’agraïment des dels Estats Units va 
destacar que “en un moment d’incertesa 
com l’actual, ens fa més falta que mai un 
espai d’anàlisi rigorós com el Col·legi”.

Finalment, l’acte va comptar amb la inter-
venció de la consellera d’Economia i Hisen-
da de la Generalitat de Catalunya, Natàlia 
Mas i Guix, la qual va assegurar que “davant 
de l’actual context macroeconòmic, ple 
d’incerteses, són ara més importants que 
mai els canvis estructurals i de caràcter es-
tratègic”. En aquest sentit va felicitar el Col-
legi d’Economistes de Catalunya per l’elec-
ció de la sostenibilitat com a tema central de 
la Jornada dels Economistes 2022. Natàlia 
Mas va afirmar que “el canvi climàtic és un 
desafiament, però també és una oportunitat 
per deixar enrere l’economia lineal i abraçar 
l’economia circular”, i va afegir que “ens tro-
bem davant de necessitats conjunturals i 
transformacions estructurals que marcaran 
el futur de l’economia”. Finalment, va cloure 
assegurant que “per poder actuar en tots 
aquests fronts, un instrument bàsic són els 
pressupostos per al 2023 que estem aca-
bant de preparar i que esperem poder trami-
tar al Parlament en breu”. n

La consellera d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, Natàlia Mas i Guix, 
durant la seva intervenció.
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sabadellprofesional.com 900 500 170

PRO de
PROfessional
ASabadell Professional
som on hi ha els
millors PROfessionals

Perquè treballem en PRO dels PROfessionals com tu per
oferir-te solucions financeres pensades per als professionals
del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Innovem constantment la nostra oferta de productes i serveis
per ajudar-te a aconseguir els teus objectius i protegir els teus
interessos

I, a més, comptem amb un equip de gestors especialitzats
preparats per acompanyar-te i per donar resposta a les teves
inquietuds i necessitats financeres.

Podríem omplir aquest anunci amb arguments i ofertes difícils
de rebutjar, però preferim començar a treballar. Per això et
convidem a contactar amb nosaltres i un gestor t’explicarà
amb detall els avantatges que tenim per a tu.

T’estem esperant.

P
U
B
LI
C
IT
AT
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Col·legiats de Mèrit i d’Honor
J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 2 1

La Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
(CEC) va acordar distingir com 
a col·legiat de Mèrit 2022 Xavier 

Vives Torrents per la seva trajectòria en el 
món acadèmic i les seves aportacions en 
diversos àmbits de l’economia. Els seus 
camps d’interès són l’economia industrial 
i la seva regulació, l’economia de la infor-
mació, la banca i l’economia financera, 
qüestions sobre les quals ha publicat nom-
brosos articles en revistes internacionals. 
Actualment, la seva investigació es centra 
en la relació entre competència i innovació, 
regulació i crisis bancàries, formació de 
preus als mercats financers i política de 
defensa de la competència.

Professor d’Economia i Finances, titular de 
la Càtedra Abertis de Regulació, Compe-
tència i Polítiques Públiques, i director aca-
dèmic del Public-Private Sector Research 
Center de l’IESE Business School, Xavier 
Vives Torrents és doctor en Economia per 
la Universitat de Califòrnia (Berkeley) i col-
labora en grups de recerca de diverses 
associacions i institucions europees.

Ha estat professor a INSEAD, Harvard, 
UAB, UPF, University of Pennsylvania i 
NYU, i director de l’Institut d’Anàlisi Econò-
mica del CSIC.

També va ser membre del Consell Assessor 
per a la Reactivació Econòmica i el Creixe-
ment de la Generalitat de Catalunya i conse-
ller especial del vicepresident de la Unió Eu-
ropea i Comissari de Competència Joaquín 
Almunia. A més, va ser president de l’Asso-
ciació Espanyola d’Economia, Duisenberg 
Fellow del Banc Central Europeu, president 
de l’European Association for Research in 
Industrial Economics (EARIE) i actual vicepre-
sident de l’European Finance Association.

El professor Vives ha rebut diversos premis 
d’investigació. Al llarg de la seva trajectòria, 
ha assessorat sobre competència, regula-
ció i temes de govern corporatiu al Banc 
Mundial, al Banc Interamericà de Desenvo-
lupament, a la Comissió Europea i al Fede-
ral Reserve Bank of New York, així com a 
corporacions internacionals. També ha 
estat membre del consell d’administració 
de CaixaBank des del 2008 fins al maig del 
2020, d’on ha estat president del comitè 
d’auditoria, membre de la comissió execu-
tiva i conseller coordinador.

Col·legiat al Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya (CEC) des de l’any 1987, Xavier 
Vives va formar part del Comitè Científic del 
tercer Congrés d’Economia i Empresa de 
Catalunya organitzat pel CEC amb el lema 
“Cap a un model eficient i equitatiu”.

La Junta de Govern del CEC va nomenar 
col·legiada d’Honor 2022 l’enginyera in-
dustrial Aurora Catà Sala en reconeixement 
a la seva trajectòria com a alta executiva i 
consellera d’empreses i institucions.

Enginyera industrial per la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, i MBA i PADE per 
l’IESE, Aurora Catà Sala va començar la 
carrera professional al sector financer el 
1989, primer a Bank of America i, més tard, 
com a directora financera a Nissan Motor 
Ibérica, on va liderar les principals operaci-
ons de deute, mercat de capital i reestruc-
turació financera del moment en una difícil 
conjuntura de crisi econòmica.

Posteriorment, va assumir la direcció ge-
neral de RTVE a Catalunya, on va rellançar 
i reposicionar el centre de producció de 
Sant Cugat. Va ocupar també el càrrec de 
consellera delegada de Planeta el 2010 i 
de directora general de mitjans audiovisuals 

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya nomena el 
professor d’Economia i 
Finances de l’IESE Business 
School Xavier Vives Torrents 
col·legiat de Mèrit, i l’alta 
executiva i consellera de grans 
empreses Aurora Catà Sala, 
col·legiada d’Honor.

Xavier Vives Torrents i Aurora Catà Sala

de Recoletos Grup de Comunicació. Entre 
el 2008 i 2020 va ser sòcia de Seeliger i 
Conde, on va dur a terme treballs de con-
sultoria relacionats amb la planificació es-
tratègica del desenvolupament de les or-
ganitzacions a l’hora de generar, atraure i 
retenir talent.

Fins al juny del 2022 va ser presidenta de 
Barcelona Global, associació privada, in-
dependent i sense ànim de lucre formada 
per professionals, empreses, centres de 
recerca, emprenedors, escoles de negocis, 
universitats i institucions culturals de Bar-
celona. Des de la seva presidència es van 
aconseguir fites tan destacades com la 
participació i l’impuls essencial en la llei de 
start-ups o la creació del Welcome Desk a 
Barcelona per agilitzar els tràmits d’aterrat-
ge del talent a la ciutat.

Una altra fita molt rellevant va ser la creació 
de Barcelona & Partners, agència per 
atreure empreses consolidades a Barcelo-
na en sectors estratègics i d’alt creixement, 
i projectes amb impacte econòmic soste-
nible i inclusiu a la ciutat. Gràcies a la cre-
ació d’aquesta agència i com a presidenta 
de Barcelona Global, Aurora Catà Sala va 
confeccionar i liderar la candidatura gua-
nyadora de Barcelona per organitzar la 37a 
edició de la Copa Amèrica de vela que se 
celebrarà a Barcelona l’any 2024. El mes 
de setembre passat, els organitzadors de 
la Copa Amèrica, America’s Cup Events 
Barcelona, van confirmar el nomenament 
d’Aurora Catà Sala com a vicepresidenta 
d’ACEBarcelona, companyia organitzado-
ra de la competició.

També és consellera independent del Banc 
Sabadell, Repsol i Atrys Health, així com 
patrona de la Fundació Cellnex i del CIBOB 
(Centre for International Affairs). n
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És certament possible 
que entrem en un cicle 

d’estagflació, de fet,  
es podria considerar  

que ja hi som, perquè la 
inflació és elevada i el 

creixement s’ha alentit

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

Doctor en Economia per la Uni-
versitat de Califòrnia (Berkeley), 
col·labora en grups de recerca 
de diverses associacions i ins-

titucions europees. En aquesta entrevista 
comenta l’actual context econòmic. 

L’evolució econòmica està molt marcada 
per la pressió inflacionista, que en els 
darrers mesos sembla que s’està mode-
rant. Les mesures del Banc Central Euro-
peu han estat, doncs, encertades? Creu 
necessàries altres mesures? Quines?
Els bancs centrals s’han adormit al volant, 
han reaccionat tard a la pressió inflacionària. 
Primer van dir que seria un fenomen transitori. 
Hi va haver un famós debat, que encara 
continua, entre el premi Nobel Paul Krug-
man i l’exsecretari del Tresor dels EUA Larry 
Summers. El primer sostenia la tesi que la 
inflació era transitòria, mentre que el segon 
deia que l’immens estímul fiscal post-COVID 
als EUA, juntament amb una política mone-
tària laxa, portaria a una inflació persistent. 
Ara ja sabem qui tenia raó. A l’eurozona la 
inflació està més lligada a les restriccions 

El col·legiat de Mèrit 
2022 Xavier Vives Torrents 
és professor d’Economia 
i Finances, titular de la 
Càtedra Abertis de Regulació, 
Competència i Polítiques 
Públiques, i director 
acadèmic del Public-Private 
Sector Research Center de 
l’IESE Business School.

Xavier Vives Torrents 
“S’ha de posar la innovació  
i el coneixement al centre  
de l’activitat econòmica”

COL·LEGIAT DE MÈRIT 2022

d’oferta, colls d’ampolla i pujades del preu 
de l’energia, també en un context de diner 
fàcil. El BCE ha elevat els tipus d’interès des-
prés de la Reserva Federal i s’enfronta a un 
dilema molt difícil perquè ha d’elegir entre 
el perill de recessió i el d’inflació persistent. 
A més, ha de tenir cura de no provocar una 
segmentació entre països europeus en pujar 
tipus i començar un procés de restricció 
quantitativa per disminuir el seu balanç (QT). 
Això podria desestabilitzar el deute sobirà de 
l’endeutada perifèria i provocar inestabilitat 
financera. Per això, encertadament, ha ideat 
un mecanisme (el TPI) per intervenir en cas 
necessari. S’haurà de veure que aquest me-
canisme no provoqui una relaxació fiscal en 
els països perifèrics (l’anomenat risc moral).

El risc d’una recessió econòmica és real? 
Podem entrar en un cicle d’estagflació?
El risc de recessió és real, encara que el con-
sens dels analistes, tot i que no és unànime, 
sembla ser que, si passa, serà suau. Hem 
de pensar que els tipus d’interès, malgrat les 
alces, encara estan molt per sota de la inflació. 
Naturalment, dependrà de factors externs, 
com l’evolució de la guerra d’agressió del 
Kremlin a Ucraïna, l’evolució dels preus de 
l’energia (petroli i gas) i el comportament de 
l’economia xinesa amb l’aixecament parcial de 
les restriccions anti-COVID, entre d’altres. La 
incertesa és elevada. És certament possible 

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

que entrem en un cicle d’estagflació, de fet, 
es podria considerar que ja hi som, perquè la 
inflació és elevada i el creixement s’ha alentit. 
La qüestió és com de llarg serà aquest cicle, 
atès que tenim un endeutament elevat i ja no 
es pot generar més dèficit i augmentar encara 
més el deute.

En quina situació afronta el panorama 
actual el sector financer i la banca?
La banca té el vent a favor amb la pujada de 
tipus d’interès, però, a la vegada, la desacce-
leració econòmica i el risc de recessió poden 
fer augmentar els crèdits morosos i reduir la 
demanda de crèdit. A més, segueix tenint un 
problema reputacional, derivat, en part, de 
la crisi financera del 2007-2009, que fa que 
el govern pugui plantejar com a natural que 
se li posi un impost especial perquè s’han 
incrementat els tipus d’interès. En general, 
el sector financer ha de navegar per uns 
mercats molt volàtils que depenen, en bona 
part, de les perspectives de recessió i de la 
política dels bancs centrals. Aquests han 
enterrat la fracassada política d’orientació 
avançada (forward guidance) per reaccionar a 
l’evolució de la inflació. Una conseqüència és 
que fins i tot en un mercat tan profund com el 
de deute del Tresor dels EUA ha augmentat 
la volatilitat i té problemes de liquiditat.

Quin diagnòstic i pronòstic fa en relació 
amb el teixit industrial a la Unió Euro-
pea en unes circumstàncies com les 
presents (energia, primeres matèries, 
relocalització, competència extra-UE...)?
El procés de globalització s’ha alentit, aturat 
o bé revertit en diversos sectors. La com-
petència sistèmica entre els EUA i la Xina 
condueix a un desacoblament, a la divisió 
del món en blocs tecnològics i econòmics. 
Aquest no és un procés ràpid, però està en 
marxa i veurem fins on arriba. Això porta 
a passar del just-in-time al just-in-case, i 
valorar molt més la resiliència de les ca-
denes de producció. Les relocalitzacions 
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Xavier Vives Torrents 
“S’ha de posar la innovació  
i el coneixement al centre  
de l’activitat econòmica”

En el context d’incertesa actual, quines 
haurien de ser les prioritats de la política 
econòmica de Catalunya?
Establir les bases per a un desenvolupament 
sòlid de la nostra economia. La crisi de la 
COVID ha posat de manifest que el model 
inercial basat en serveis tradicionals i l’atrac-
ció de turisme massiu amb la marca Barce-
lona està esgotat. La pandèmia ha estat un 
accelerador de tendències i ha accentuat la 
moderació i la potencial reversió parcial de la 
globalització, la penetració de la digitalització 

en la producció i el consum, i la necessitat de 
fer front als reptes del canvi climàtic. Aquest 
és el món pel qual ens hem de preparar, i 
això vol dir invertir en capital humà i tecno-
lògic, i posar la innovació i el coneixement 
al centre de l’activitat econòmica. El nostre 
sistema educatiu falla per la base, malgrat 
tenir bones universitats i centres de recerca. 
Necessitem atraure i retenir el talent, i per això 
necessitem tenir una elevada qualitat de vida, 
tot i que això no és suficient. Cal disposar 
d’un conjunt de factors complementaris en 
capital humà, R+D, infraestructures, fiscali-
tat, relacions laborals i competència en els 
mercats que apuntin cap a una economia 
moderna, on les indústries netes han de 
ser centrals. Necessitem l’escala de la regió 
metropolitana de Barcelona, amb governan-
ça integrada, per competir al món. Calen 
polítiques que facin de Catalunya una regió 
atractiva per localitzar seus empresarials, cal 
reconvertir el sector turístic, cal una política 
ambiciosa d’habitatge social... i calen polítics 
que s’atreveixin a prendre decisions en bé 
de la societat (l’endarreriment en energies 
renovables i en connexions intercontinentals 
a l’aeroport són exemples a evitar). Cal fixar 
objectius ambiciosos i posar-se a treballar 
per assolir-los.

Quin paper creu que hi ha de tenir el 
Col·legi d’Economistes?
El Col·legi ha de tenir un paper de catalitzador 
de tots els economistes com a vector de 
formació i de divulgació de l’anàlisi econò-
mica rigorosa, amb utilitat tant per al sector 
privat com per al sector públic. Moltes de 
les decisions polítiques es prenen sense una 
memòria econòmica de les conseqüències 
que tindran per al teixit productiu, per als 
consumidors i per a les finances públiques. 
És més, moltes vegades no es fa una anà-
lisi cost-benefici social acurada (no només 
estrictament economicomonetària) dels pro-
jectes proposats. El Col·legi hauria d’ajudar 
a introduir racionalitat econòmica en les de-
cisions dels agents i les entitats públiques, 
i presentar les compensacions (trade-offs) 
que existeixen en els projectes proposats. n

afavoreixen el reshoring i el friendshoring, 
on és important tenir centres de decisió 
per atraure activitat. La UE té un problema 
greu degut a la seva dependència dels 
combustibles fòssils. Ha d’accelerar la 
transició cap a l’energia renovable i can-
viar el model productiu per fer-lo  menys 
intensiu en energia fòssil. Això s’aplica, en 
particular, a la indústria alemanya. No serà 
fàcil, sobretot perquè la Unió Europea no 
disposa tampoc dels materials necessaris 
per produir les energies renovables.

El Col·legi hauria 
d’ajudar a introduir 

racionalitat econòmica en 
les decisions dels agents  
i les entitats públiques
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Fins al juny del 2022, va ser pre-
sidenta de Barcelona Global i va 
tenir un paper clau liderant la can-
didatura guanyadora de Barcelona 

per organitzar la 7a edició de la Copa Amè-
rica de Vela l’any 2024. Parlem amb ella de 
com veu la situació de la capital catalana i el 
context empresarial i econòmic en general. 

Com valora la distinció de Col·legiada 
d’Honor 2022?
Em sento molt agraïda i orgullosa. Sempre 
he tingut un gran respecte pels economistes 
i, de fet, alguns d’ells han estat un gran re-
ferent professional que m’ha inspirat i ajudat 
a arribar fins aquí.

Estic convençuda que els enginyers i els 
economistes formem un tàndem imbatible. 
Les nostres formacions universitàries partei-
xen d’un punt en comú: el desenvolupament 
d’un pensament crític, analític i rigorós. Però, 
malgrat partir d’aquest punt comú, arribem 
a llocs diferents. Mentre que els enginyers 
ens enfoquem i esforcem a buscar certeses 
i aportar solucions precises, els economistes 
afegiu, a més, saber gestionar la incertesa i 
els matisos, i fer de l’imperfecte el possible… I 
en aquest moment que ens toca viure és molt 
valuós saber gestionar amb èxit situacions 
altament volàtils on les decisions, moltes 
vegades crítiques i transformadores, s’han 

de prendre sense el 100% de la informació. 
És un enfocament clau per poder gestionar 
aquesta nova era que comencem, on no hi 
ha certeses i on la creativitat i el pensament 
disruptiu seran claus per trobar les solucions 
transformadores per al bé de tots.

Vostè va presidir durant dos anys Bar-
celona Global, associació privada, inde-
pendent i sense ànim de lucre formada 
per professionals, empreses, centres 

L’enginyera industrial 
Aurora Catà Sala, 
col·legiada d’Honor 2022, és 
consellera independent del 
Banc Sabadell, Repsol i Atrys 
Health. 

de recerca, emprenedors, escoles de 
negocis, universitats i institucions cul-
turals de Barcelona. Quin hauria de ser 
el posicionament de Barcelona a curt i 
mitjà termini per seguir sent una ciutat 
de referència a escala global?
El lema de Barcelona ha de ser, sens dub-
te, “Barcelona, ciutat del talent”. Barcelona 
és una de les millors ciutats del món per 
viure-hi i ha liderat durant molts anys l’ober-
tura intel·lectual del país, la visió disruptiva 
i creativa, l’emprenedoria i la innovació, des 
del lideratge de la societat civil i, més tard, 
també de la classe política. Però en el futur 
proper no n’hi haurà prou amb això. Cal una 
aposta decidida per quelcom que ens farà 
diferents i que impulsarà un creixement eco-
nòmic sostenible i inclusiu que no deixi ningú 
enrere. Aquesta és la Barcelona atrevida, 
disruptiva, inconformista, transformadora, 
innovadora i valenta. Aquesta es la ciutat del 
talent, la Barcelona que aposta per ser un 

Aurora Catà Sala 
“Necessitem una Administració 
moderna, digital i adequada al 
moment actual”

COL·LEGIADA D’HONOR 2022

Entrevista

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

Barcelona ha d’apostar 
per ser un pol de 

generació, atracció i 
retenció del millor talent
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Catalunya ha de ser  
i pot ser un referent 
en els nous sectors 

emergents i estratègics

pol de generació, atracció i retenció del millor 
talent transformador, disruptiu, engrescador 
i competitiu, però també integrador i respec-
tuós amb el medi ambient. En definitiva, el 
que treballa per promoure una economia 
d’impacte, sostenible i inclusiva.

Que Barcelona sigui la ciutat del talent ha 
estat la meva feina i obsessió durant la pre-
sidència de Barcelona Global. La nostra 
ensenya ha estat sempre la del “fem que 
passi”, és a dir, passar de les paraules als fets. 
En aquest sentit, hem tingut un paper molt 
destacat en la llei d’start-ups, la creació del 
Welcome Desk com un únic punt d’entrada 
per al talent que retorna o ve a Barcelona, i la 
creació de Barcelona & Partners, una agència 
per atreure inversió i empreses consolidades 
en sectors estratègics d’alt creixement.

I la inspiració ens va trobar treballant...com 
a Picasso! La Copa Amèrica, el “fem que 
passi” més potent que hem aconseguit a 
Barcelona Global, no hagués estat possible 
si no haguéssim tingut en marxa Barcelona 
& Partners. En pocs mesos hem aconseguit 
un projecte sistèmic, un game changer per 
a la ciutat, implicant totes les Administra-
cions i amb el suport del compromís privat 
de nombroses persones, que, liderades 
per Dani Puig i Gonzalo Rodés, han donat 
suport a la candidatura. Entre tots, hem 
aconseguit portar a Barcelona la Copa 
Amèrica de Vela 2024.

Com a presidenta de Barcelona Global 
va treballar molt directament en la can-
didatura guanyadora de Barcelona per 
organitzar la Copa Amèrica de Vela el 
2024. Què significarà aquesta competició 
per a la ciutat i per a Catalunya?
La Copa Amèrica de vela és la competició 
esportiva més antiga que existeix, però, 
sobretot, és una competició tecnològica, on 
s’implementen les innovacions més avança-
des en intel·ligència artificial i altres camps. 
A més, és una aposta molt decidida per la 
sostenibilitat. L’edició de Barcelona serà 
la primera en què tot el que passi dins del 
camp de regates serà amb zero emissions 
gràcies al desenvolupament i la construcció 
d’una tecnologia fins ara no aplicada als 
vaixells: l’hidrogen verd com a combustible 
per a totes les embarcacions de suport.

D’altra banda, el mateix concepte d’adequa-
ció del port i la ciutat per acollir l’esdeveni-
ment és el d’aprofitar i adequar infraestruc-
tures existents i que els desenvolupaments 
que s’hi duguin a terme suposin un llegat 
aprofitable en el futur.

Sens dubte, és una gran oportunitat per 
accelerar l’Agenda 2030. Entre d’altres, un 
clar exemple és l’aposta tan contundent i 
decidida per la diversitat i per la igualtat de 
gènere: per primera vegada en la història 
de la Copa Amèrica, a Barcelona hi haurà 
una regata només de dones, la Women’s 
America’s Cup, en una clara aposta per 
l’esport femení.

I, per damunt de tot, la Copa Amèrica serà un 
esdeveniment accessible i gratuït. Volem que 
tothom hi participi i senti la Copa com a seva.

A més, en un moment complicat i de crisi, 
l’impacte econòmic que es repartirà per tota 
la ciutat és molt important. La darrera edició 
comparable, sense COVID i a l’hemisferi 
nord en territori continental, com va ser la 
de San Francisco el 2013, va suposar un 
impacte de més de 500 milions de dòlars, 
milers de llocs de treball i més de 6 milions 
en impostos recaptats.

I tenim els intangibles, tan importants com 
valorar l’orgull d’acollir i dur a terme un es-
deveniment de primer ordre amb les mirades 
del món posades durant mesos a la ciutat i 
totes les inèrcies socioeconòmiques dura-
dores que se’n deriven. 

Des del coneixement i l’experiència com 
a alta executiva i consellera de grans 
empreses i institucions, quin diagnòstic 
fa de la situació actual del teixit empre-
sarial a Catalunya?
El teixit industrial a Catalunya sempre ha 
estat molt representat pels empresaris, em-
prenedors i innovadors que han dut aquest 
país a ser un referent en determinades in-
dústries, com van ser en cert moment el 
tèxtil o la indústria farmacèutica. És un país 
que va ser capaç d’atreure grans sectors, 
com l’automoció, gràcies a l’excel·lència del 
seu talent i la seva capacitat per formar-lo 
gràcies a les nostres universitats. També ha 
estat capaç de ser un referent en la cultura 
i les indústries culturals.

Avui estem en un altre moment. Hem d’apro-
fitar que Catalunya, a més de ser un referent 

en el teixit industrial més tradicional, ha de 
ser i pot ser un referent també en els nous 
sectors emergents i estratègics com les in-
dústries tecnològiques, la indústria de les 
energies renovables i la innovació en l’impuls 
del canvi climàtic. Un cop més, el talent serà 
l’element diferenciador que pot ajudar-nos a 
consolidar i fer créixer encara més aquesta 
realitat.

Quins són els principals obstacles de 
les empreses per créixer?
Tenim un repte molt clar: aquest país no 
pot permetre’s el luxe de no tenir una Ad-
ministració eficient i àgil. Necessitem una 
Administració moderna, digital, capaç de 
donar resposta i solucions als problemes o 
les necessitats de la gent, una Administració 
adequada al moment actual. Tots entenem 
d’on venim i com hem arribat fins aquí, però 
una Administració moderna, eficient, orien-
tada a les persones i business friendly que 
mantingui el seu important paper garantista 
de drets i seguretat jurídica que avui repre-
senta. Però, alhora, que sigui conscient que 
la seva transformació pot representar un 
pas imprescindible perquè el país guanyi en 
competitivitat, en productivitat i en capacitat 
d’atracció de talent en aquest món global on 
aquests elements marcaran les oportunitats 
de futur per a les noves generacions.

Però no n’hi ha prou. Hem de parlar també 
de la necessària inversió en infraestructures 
i del seu grau d’execució. Necessitem un 
aeroport internacional que permeti millorar 
la connectivitat internacional i, a la vegada, 
l’optimització europea de les rutes cap a 
l’est i, en conseqüència, fer més soste-
nible tot el trànsit aeri europeu. També 
necessitem una aposta per les energies 
renovables, liderant la innovació en aques-
ta indústria. Aquest l’accés al talent i la 
capacitat per atraure’l i retenir-lo són els 
elements claus de futur.

Quin paper pot tenir el Col·legi a l’hora 
de donar suport als professionals de 
l’economia i de l’empresa?
El Col·legi, a més de ser un gran punt de 
trobada entre professionals de l’economia, 
és un col·legi tremendament actiu, amb 
propostes i activitats que donen l’oportu-
nitat de crear vincles entre els col·legiats, i 
permeten abordar temes molt actuals. Crec 
que el Col·legi, a més de tot això, és un 
gran actor local, referent com a centre on 
s’agrupa un col·lectiu tan rellevant com el 
dels economistes, veu acreditada, assosse-
gada i molt valorada dins de les institucions 
de la societat civil. n
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En la 20a edició del Premi de Reconeixement a l’Economista d’Em-
presa, el jurat ha acordat atorgar el guardó per Barcelona al col-
legiat Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de Fira de 
Barcelona, en reconeixement a la trajectòria d’un professional 

d’empresa amb un perfil molt rellevant, el qual ha desplegat càrrecs d’alta res-
ponsabilitat en diversos àmbits publicoprivats com són la sanitat, el transport, 
l’empresa logística, la gestió municipal i la institució firal. 

El jurat fa especial esment a la seva tasca a Fira de Barcelona, impulsant l’acti-
vitat firal de manera molt significativa en els darrers anys, malgrat el context 
complex i en un sector molt afectat per la pandèmia de la COVID-19.

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB), ha 
realitzat programes de formació en economia de la salut i gestió de serveis sa-
nitaris (UB), així com el Programa de Desenvolupament Directiu i l’Advanced 
Management Program de l’IESE, i el Programa de Finances Internacionals 
d’ESADE. Ha estat director-gerent de l’Hospital General de Manresa, conseller 
delegat a Transports Metropolitans de Barcelona, conseller delegat de l’opera-
dor logístic internacional grup Tradisa/Agora i gerent de l’Ajuntament de Barce-
lona. Des del novembre del 2015 és director general de Fira de Barcelona. n

Constantí  
Serrallonga i Tintoré 
Director general  
de Fira de Barcelona

ECONOMISTA  
D’EMPRESA 2022

El Col·legi d’Economistes de Catalunya re-
coneix la firma internacional de serveis le-
gals i fiscals de reconegut prestigi local i 
internacional des de tots els angles del dret 

dels negocis per la seva filosofia i manera de treballar. 
També per la seva estreta vinculació i col·laboració per-
manent amb el Col·legi. Entre els professionals de 
J&A Garrigues hi ha una vintena de col·legiats i col-
legiades del CEC. A més, J&A Garrigues és societat 
professional vinculada al Col·legi.

J&A Garrigues, societat limitada professional la propie-
tat de la qual és dels socis que hi treballen, compta amb 
un equip de més de 2.000 persones de 25 nacionalitats, 
i opera en 12 països i 31 ciutats. És la primera firma 
comunitària per facturació i disposa de 3.770 clients de 
85 països de forma continuada. n

J&A Garrigues

DESPATX 
PROFESSIONAL 2022



I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  • 3 1

Col·legiat des de l’any 1989, Constantí Serrallonga i Tintoré és 
actualment director general de Fira de Barcelona. Anteriorment 
ha ocupat càrrecs d’alta responsabilitat en diversos àmbits 
publicoprivats com són la sanitat, el transport, l’empresa logística, 
la gestió municipal i la institució firal.

Què suposa per a vostè el reco-
neixement del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya com a 
millor economista d’empresa?
Agreixo profundament al Col·legi 

que m’hagi atorgat una distinció d’aquest ni-
vell. Especialment perquè, més enllà del que 
pugui suposar en l’àmbit personal, l’he entès 
com un reconeixement a la tasca realitzada 
amb els equips amb els quals he treballat amb 
gran esforç i il·lusió, però, sobretot, els últims 
anys a una institució com Fira de Barcelona 
per la seva rellevància per a l’economia i la 
xarxa empresarial del país.

En una entrevista que li fèiem al juliol en 
el número 180 de l’Informatiu, ens co-
mentava que preveien que el 2022 seria 
un bon any per a la Fira de Barcelona. Ara 
que estem a punt d’acabar-lo... es confir-
men les previsions?
Sens dubte, aquest any ha estat el de la pràc-
tica normalització de l’activitat firal. Un any 

Constantí  
Serrallonga  
i Tintoré  
“L’economista d’empresa  
ha de tenir habilitat  
per gestionar l’incertesa”

ECONOMISTA D’EMPRESA 2022

que, cal recordar, vam començar posposant 
salons, i el tancarem amb més de 250 esde-
veniments celebrats als recintes de Gran Via, 
Montjuïc i CCIB. I tot i que els certàmens més 
internacionals encara estan notant les restric-
cions de mobilitat en països asiàtics com la 
Xina, el més important és que es tornen a ce-
lebrar amb gran èxit de participació i ens per-
meten generar de nou oportunitats de negoci, 
obertura de nous mercats, coneixement i in-
novació... Fira torna a ser el motor econòmic 
i social que el país necessita.

Quins són els projectes de futur de Fira 
de Barcelona?
A part de potenciar el seu portfoli d’esdeveni-
ments, acollir nous certàmens i seguir apos-
tant per la seva internacionalitat, Fira mira 
endavant amb dos grans projectes a l’horitzó. 
D’una banda, l’ampliació del recinte de Gran 
Via, amb un nou pavelló de 60.000 m2 de su-
perfície, que permetrà al complex créixer fins 
als 300.000 m2 i consolidar-se entre les instal-
lacions més importants del mercat firal euro-
peu. I, de l’altra, la reforma i modernització del 
recinte de Montjuïc amb l’objectiu de conver-
tir-lo en un referent internacional firal i urbà del 
segle xxi que permetrà reforçar la seva activitat 

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

habitual de celebració de salons puntuals, 
combinada amb espais permanents desti-
nats a diversos sectors relacionats amb els 
esdeveniments.

Quines característiques creu que ha de 
tenir un/a economista en el món de l’em-
presa per tenir èxit?
A part d’una bona formació i una gran capa-
citat de treball en equip, crec que en el món 
que vivim, tan canviant i complex, és neces-
sari tenir una mentalitat oberta, habilitat per 
gestionar la incertesa, mantenir l’ambició i la 
il·lusió, saber escoltar els millors i tenir sempre 
un compromís i una visió social.

Què creu que es podria potenciar des del 
Col·legi per satisfer les seves necessitats 
com a economista d’empresa?
Ha de continuar sent la casa de tots. El nostre 
punt de trobada. Un lloc on tant els més joves 
com els que ja tenim força experiència pu-
guem seguir aprenent i trobant les eines per 
desenvolupar-nos. Al cap i a la fi, el col·legi 
som els seus col·legiats, i tots plegats hem de 
seguir apostant per l’excel·lència dels nostres 
professionals tant d’avui com de les genera-
cions que venen. n
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Premis de Reconeixement
J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 2 2

Garrigues, premi de 
reconeixement al Despatx 
Professional 2022, és una firma 
internacional de serveis legals 
que assessora a escala local i 
global des de tots els angles del 
dret dels negocis. Parlem dels 
secrets del seu èxit amb la sòcia 
corresponsable de Garrigues 
a Catalunya, Aragó i Balears, 
Miriam Barrera Ubieto.

Com valora el reconeixement 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya?
Per a nosaltres, aquest reconeixe-

ment té un significat molt especial, venint d’un 
Col·legi amb el prestigi del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, que realitza una gestió 
tan eficaç i útil dels assumptes corporatius, i 
amb el qual compartim filosofia de treball, prin-
cipis deontològics i valors i objectius en l’àmbit 
econòmic i social.

Què creu que diferencia Garrigues de la 
resta de despatxos professionals? Quin 
diria que és el seu principal valor afegit?
Crec que una de les notes diferencials més 
rellevants del nostre despatx és la diversifica-
ció, tant per àrees d’especialització com geo-
gràfiques, la qual cosa ens permet oferir un 
servei al client veritablement proper i multidis-
ciplinari, respecte de tots els angles del dret. 
A Garrigues tenim molt clar que la complexitat 
jurídica de l’empresa requereix no nomes l’es-
pecialització tècnica dels equips, sinó també 
la seva capacitat d’integració i interacció per 
poder oferir un servei integral.

Miriam Barrera Ubieto 
CORRESPONSABLE DE GARRIGUES  
PER L’ÀREA DE CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS

“El client és el centre de la nostra estratègia”

DESPATX PROFESSIONAL 2022

En concret, en l’àmbit català, la nostra ofici-
na de Barcelona està formada per uns 200 
professionals que presten assessorament 
especialitzat en les diverses àrees del dret a 
les empreses catalanes, a més de prestar 
assessorament en l’àmbit nacional i interna-
cional.

Crec que el nostre principal valor afegit deriva 
del fet que el client és el centre de la nostra 
estratègia. No ens limitem a resoldre les qües-
tions jurídiques que ens planteja, sinó que vo-
lem conèixer el seu negoci i sector, i oferir-li el 
millor servei adaptat a les seves necessitats. 
Aquesta manera d’entendre l’assessorament 
ens permet crear relacions sòlides amb els 
nostres clients a llarg termini.

Quins són els reptes a curt i mitjà termini 
per a Garrigues?
En un entorn econòmic tan complex, variant i 
difícil de predir, en termes generals, el repte 
més important és seguir essent un despatx 
capaç d’adaptar-nos a les necessitats i els ob-
jectius a curt i mitjà termini dels nostres clients 
i dels nostres professionals.

En aquest sentit, destacaria el desafiament de 
realitzar una adequada transformació digital 

per oferir als nostres clients els millors serveis 
legals de la manera més innovadora, eficient i 
segura possible, i trobar noves solucions per 
resoldre problemes en la pràctica jurídica. Tam-
bé tenim el repte d’estar a l’altura de les exigèn-
cies d’ESG del mercat, avançant en el nostre 
compromís sostenible, com també el de con-
solidar la nostra presència internacional.

Pel que fa als nostres professionals, el principal 
repte és atraure i retenir talent, oferint-los un 
bon ambient de treball, en igualtat d’oportuni-
tats, amb formació contínua, i amb la possibi-
litat de fer una carrera internacional.

Entre els professionals de Garrigues hi ha 
una vintena de col·legiats i col·legiades. A 
més, Garrigues és societat professional 
vinculada al Col·legi. Què creu que pot 
aportar el Col·legi als despatxos profes-
sionals a l’hora de potenciar la compe-
tència i la qualificació dels seus equips?
El Col·legi pot aportar una plataforma per 
compartir experiències professionals i forma-
ció, no només en l’àmbit del dret empresarial, 
sinó també en altres aspectes de l’economia i 
l’empresa. Pot ser un fòrum d’opinió i de treball 
que fomenti la relació entre despatxos profes-
sionals i la relació entre col·legiats dedicats a 
diversos àmbits de l’economia, la qual cosa és 
enriquidora per als nostres professionals, en 
oferir-los un altre punt de vista i experiència 
respecte dels diferents vessants de l’econo-
mia i el món empresarial. n

Amb el Col·legi 
compartim filosofia 
de treball, principis 
deontològics i valors 
i objectius en l’àmbit 

econòmic i social

CLARA BASSOLS, periodista  
Departament de Comunicació del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
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Premis Joan Sardà Dexeus
J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 2 2

El Premi Joan Sardà Dexeus 
que atorga la Revista Econò-
mica de Catalunya del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya al 

millor llibre d’economia i empresa ha reco-
negut enguany La empresa, una comuni-
dad de personas. Cultura empresarial para 
un tiempo nuevo, d’Antonio Argandoña 
Rámiz, professor emèrit d’Economia i Ètica 
de l’Empresa a l’IESE Business School, pre-
sident del Comitè de Normativa i Ètica Pro-
fessional del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya i col·legiat de Mèrit.

El Jurat destaca d’aquesta obra la seva qua-
litat, el seu rigor i la seva fàcil lectura. També 
que es tracta d’un llibre divulgatiu i, alhora, 

El Premi Joan Sardà Dexeus a la Millor Trajectòria Personal 
en la difusió de l’Economia 2022 s’ha atorgat enguany a 
la periodista Estela López Lerma, delegada d’El Econo-
mista a Catalunya.

El Jurat destaca que Estela López és llicenciada en Periodisme per 
la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzada en periodisme 
econòmic, amb formació complementària en finances, noves tecno-
logies i tendències, com ara programació bàsica, community mana-
ger i blockchain. Va iniciar la seva trajectòria professional el 2004 a 
Ràdio Gràcia, i es va incorporar el 2006 a l’agència de notícies Euro-
pa Press, on després de treballar com a redactora d’economia va ser 
nomenada cap de la secció d’Economia. L’any 2017 es va incorpo-
rar a la redacció d’El Economista a Barcelona i, des del mes d’abril 
de 2018, és delegada del diari a Catalunya. El Jurat també remarca 
la seva completa formació i la seva àmplia trajectòria i experiència de 
més de 15 anys en el periodisme econòmic.  n

‘La empresa, una comunidad de 
personas. Cultura empresarial  
para un tiempo nuevo’

Estela López Lerma

MILLOR LLIBRE D’ECONOMIA I EMPRESA

MILLOR TRAJECTÒRIA 
PERSONAL EN LA DIFUSIÓ  
DE L’ECONOMIA

disruptiu, perquè tracta un tema de molta relle-
vància i actualitat com és l’empresa, amb una 
visió que va més enllà de la perspectiva tradici-
onal, sensible amb els aspectes socials i con-
templant uns valors molt actuals com la soste-
nibilitat, el lideratge compartit o els criteris ESG. 
També posa en relleu la utilitat del llibre per a 
aquelles persones que vulguin liderar empreses 
i per als joves que comencen la seva trajectòria 
professional a l’hora d’orientar una em-
presa cap al seu propòsit. Finalment, 
el Jurat destaca que l’obra recull la 
llarga trajectòria d’una persona 
que ha desplegat una gran acti-
vitat docent, compilant gran 
quantitat d’anècdotes amb 
un alt rigor acadèmic. n
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El col·legiat de Mèrit Antonio 
Argandoña Rámiz és professor 
emèrit d’Economia i Ètica de 
l’Empresa de l’IESE i president 
del Comitè de Normativa i 
Ètica Professional del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 

A 
l llibre La empresa, una comuni-
dad de personas. Cultura empre-
sarial para un tiempo nuevo es 
centra en temes fonamentals en 

l’àmbit de les organitzacions, com l’ètica i la 
cultura empresarial, la responsabilitat social 
corporativa, el sentit del treball, la sostenibilitat, 
els stakeholders o la missió, la visió i els propò-
sits d’una empresa.

Com valora el premi? 
Venint del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, el premi desperta en mi una profunda 
gratitud. És com el reconeixement dels meus 
col·legues economistes, que són els destina-
taris principals del llibre.

A la portada del llibre, sota el títol, hi lle-
gim: “Cultura empresarial para un tiem-
po nuevo”. Com definiria aquesta cultu-
ra empresarial que proposa?
Se sol dir que la cultura empresarial és el que 
fa la gent quan ningú no la mira, és a dir, la 
conducta que els directius i empleats han 
interioritzat, a partir de les regles formals i in-
formals vigents a l’empresa, dels missatges 
que es donen dins i, sobretot, de l’exemple 
que cadascú ha rebut dels seus superiors i 
dels seus companys. Cada empresa té la 
seva cultura i, fins i tot, sovint coexisteixen 
diverses cultures a l’organització, cultures 
rebudes i adaptades, cultures que canvien 
amb el temps, les circumstàncies i, sobretot, 

Antonio Argandoña Rámiz 
“Ser ètic a l’empresa no  
és fàcil, però és possible”

PREMI AL MILLOR LLIBRE D’ECONOMIA I EMPRESA 2022

els comportaments de les persones. El que 
es proposa al llibre és una cultura, o potser 
una gamma de cultures, d’amistat i compa-
nyonia, de servei i obertura, de responsabili-
tat i de servei, que faciliti els comportaments 
que necessita l’empresa per ser la comunitat 
de persones que tots desitgem trobar al nos-
tre lloc de treball.

I com són les empreses actualment?
Oh!, hi ha molts tipus d’empreses. Les que jo 
tinc al cap són empreses en què, quan els 
seus actors hi pensen, es diuen a si matei-
xos: “Sí, val la pena estar ara en aquest lloc, 
col·laborar amb aquest propòsit i ajudar a 
aquest equip de persones, en servei 
d’aquests clients i enmig d’aquesta societat 
on visc”.

Ser ètic a l’empresa és fàcil?
No és fàcil, però és possible. Tots tenim de-
fectes, no som perfectes, i per això neces-
sitem unes regles de funcionament i una 
ètica que ens orientin cada dia sobre el camí 
que hem de seguir per aconseguir una em-

presa millor que ens ajudi a ser millors per-
sones. No és un resultat, és un itinerari. 
L’important és perseverar-hi i, quan ens 
equivoquem, rectificar, demanar perdó i tor-
nar a començar.

Quines recomanacions faria des del 
punt de vista cultural i ètic a les empre-
ses per afrontar l’actual conjuntura i els 
reptes futurs?
A les empreses els recomanaria que tinguin 
un propòsit o una missió clars i atractius, que 
vagin més enllà dels resultats econòmics, 
que són importants, però no l’únic ni tan sols 
el més important a mitjà i llarg termini. Que es 
preguntin sovint: “Estem fent el que és el mi-
llor per a l’empresa, per a les persones que 
la componen, per als propietaris, per als cli-
ents i per a la societat en general?”. Que no 
s’acontentin amb objectius a curt termini. I 
que sempre tinguin en compte que les seves 
accions, totes les seves accions, tenen un 
impacte en les persones, de dins i de fora, i 
que aquest impacte és el que, a llarg termini, 
determinarà el futur de l’organització. n

CLARA BASSOLS, periodista  
Departament de Comunicació del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cecpremsa@coleconomistes.cat
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Premis Joan Sardà Dexeus
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Llicenciada en Periodisme per 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), Estela López 
Lerma és actualment delegada 
d’El Economista a Catalunya. 
En aquesta entrevista ens parla 
de la seva experiència de més 
de 15 anys en el periodisme 
econòmic.

Quina valoració fa del premi?
Ha estat un honor rebre’l. En el dia 
a dia sempre penso en la reper-
cussió positiva o negativa que pot 
tenir cada tema que escric i en 

com pot ser d’útil per a qui el llegeixi, però no 
penso a obtenir premis. Tot i així, em va fer es-
pecial il·lusió rebre un reconeixement al meu 
objectiu de feina ben feta, i més encara quan ve 
d’un col·lectiu professional que és a la vegada 
font d’informació i públic lector d’informació 
econòmica. Trobo que és un premi que incenti-
va el periodisme de qualitat, i a mi m’ha engres-
cat a seguir treballant amb rigor però, a la vega-
da, claredat per fer entenedora l’economia.

Fa més de 15 anys que escriu sobre eco-
nomia. Què la va fer dedicar-se a la infor-
mació econòmica?
Com la majoria dels periodistes d’economia, el 
motiu va ser la casualitat; no vaig créixer llegint 
paper salmó (rialles). En acabar la carrera de 
Periodisme vaig començar fent ràdio perquè 
era el meu mitjà favorit, però també volia provar 
altres opcions, i vaig tenir l’oportunitat d’entrar a 
l’agència de notícies Europa Press a Barcelona, 
perquè van quedar dues vacants a la secció 
d’Economia, ja que dues redactores van passar 
al sector públic en un cas i a un banc en l’altre.

Estela López Lerma
“Els periodistes necessitem fonts  
fiables a les quals consultar”

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

Recorda quins van ser els primers temes 
que va cobrir?
I tant. Els primers temes econòmics que vaig 
cobrir van ser durant les pràctiques de la univer-
sitat, que llavors a la UAB suposaven treballar 
quatre hores diàries en un mitjà durant sis me-
sos. En aquell cas també vaig escollir fer ràdio, 
a la secció d’Informatius, i la meva primera 
“missió” va ser demanar declaracions a repre-
sentants polítics sobre els esvorancs que esta-
ven apareixent al costat de les obres de l’AVE 
entre Madrid i Barcelona, en aquell període 
encara en construcció. La meva primera notícia 
econòmica a Europa Press va ser informar so-
bre una convocatòria de vaga als autobusos de 
Barcelona. I dels primers anys, el record que 
més destacaria va ser la cobertura del primer 
Mobile World Congress a Barcelona l’any 2006 
—i totes les edicions des de llavors, que, de fet, 
no tenia encara ni aquest nom, ja que es deia 
3GSM, però que ja va arribar com la fira més 
internacional i potent fins a la data—.

Quin paper creu que tenen els i les econo-
mistes en la societat actual i, especial-
ment, en un context com el present?
La feina dels i les economistes és clau per en-
tendre què passa i per què passa, amb els 
aprenentatges de situacions passades i eines 

per abordar els desafiaments presents i futurs, 
i amb una visió que va del concepte teòric a la 
conjuntura pràctica, i des de l’àmbit global al 
local, no necessàriament en aquest ordre.

De quina manera podria contribuir el Col-
legi d’Economistes de Catalunya a la vos-
tra tasca com a periodistes econòmics?
Ajudant a què puguem difondre aquesta feina 
dels economistes. Identificant temes d’interès 
general sobre els quals puguem aportar soluci-
ons o, si més no, reflexions i contextualització. 
Els periodistes econòmics som altaveus, i ne-
cessitem fonts fiables a les quals consultar —no 
sempre en horaris d’oficina, ja que l’actualitat 
no té horaris—, en una època en què hi ha ex-
cés d’informació perquè qualsevol persona pot 
publicar a través de les xarxes socials, i la clau 
és arribar a informació de qualitat i contrastada. 
A més, l’economia no són només comptes de 
resultats i cotitzacions borsàries; ho és tot, des 
del pa que comprem cada dia fins al transport 
que fem servir per moure’ns i la roba que ens 
posem, així com la nostra dedicació laboral i les 
activitats d’oci. També és clau tenir en compte 
que, quan un periodista pregunta, no es respon 
a una sola persona, sinó a tothom que llegirà, 
escoltarà o veurà el que després comuniqui, i 
que poden arribar a ser milions de persones. n

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

Josep Maria 
Salvia Hornos
Universitat de Lleida
Graduat en Administració i 
Direcció d’Empreses (ADE) 
a la Facultat de Dret, Eco-
nomia i Turisme, amb una 

nota mitjana de 9,31. 

Erik Solé 
Universitat Autònoma 
de Barcelona 
Graduat en Economia per 
la Facultat d’Economia i 
Empresa amb una nota 
mitjana de 8,67, és el millor 

alumne de la seva promoció de tots els graus 
que s’imparteixen a la Facultat. En les 37 as-
signatures que ha cursat ha obtingut 16 matrí-
cules d’honor, 5 excel·lents i 16 notables.

Gina Soler Amils
Universitat de Vic 
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses 
(ADE) a la Facultat d’Em-
presa i Comunicació de la 
Universitat de Vic, amb una 

nota mitjana de 8,315 i un brillant expedient 
acadèmic amb 9 excel·lents i 4 matrícules 
d’honor. n

Miranda Fenoy Olivares  
Universitat Ramon Llull
Ha obtingut el títol de Bac-
helor of Business Adminis-
tration (BBA) d’Esade Bu-
siness School amb una 
nota mitjana de 8,90. A 

més, va ser la primera participant d’Esade al 
programa dual “Future Leaders” de la Univer-
sitat de Pequín-Guanghua School of Manage-
ment (GSM), un programa únic al món en el 
qual participa un nombre molt reduït d’alum-
nes d’escoles i universitats de tot el món.
 

Inés Jordán Marqués  
Universitat Internacional 
de Catalunya 
Graduada en Administra-
ció i Direcció d’Empreses a 
la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials 

amb una nota mitjana de 9,84, la més alta de 
les 12 facultats d’Economia i Empresa de les 
universitats catalanes.

Andreu Michael 
Neumann Calafell
Universitat Rovira i Virgili
Graduat en Finances i 
Comptabilitat a la Facultat 
d’Economia i Empresa de 
la Universitat Rovira i Virgili, 

amb una nota mitjana de 9,39, la més alta de 
tota la seva promoció. 

Jan Reig Torra  
Universitat de Barcelona
Graduat en la doble titula-
ció d’Estadística i d’Econo-
mia a la Facultat d’Econo-
mia i Empresa, amb una 
nota mitjana de 9,5. Ha fet 

pràctiques a les oficines centrals d’Amazon a 
Europa ubicades a Luxemburg i actualment 
està cursant un màster de Business Analytics 
al MIT Sloan (Estats Units).

El Col·legi d’Economistes de Catalunya va atorgar, en el marc de la Jornada dels Economistes 
2022, el guardó de reconeixement als millors currículums universitaris dels estudiants  
de les 12 facultats d’Economia i Empresa de les universitats catalanes*.

Antonio Alonso Muñoz 
Universitat Abat Oliba CEU
Ha obtingut una nota mitja-
na ponderada de 3,635 
(sobre 4) en el doble Grau 
en Direcció d’Empreses i 
Economia.

Pau Ariño Luque
Universitat Pompeu Fabra
Graduat en Economia per 
la Facultat d’Economia i 
Empresa, amb una nota 
mitjana de 9,3. Ha obtin-
gut 13 matrícules d’honor, 

25 excel·lents i 6 notables.

Isabel Coll Barneto
Universitat de Girona
Graduada en la doble titu-
lació d’Economia i Admi-
nistració d’Empreses a la 
Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials, 

amb una nota de 9,66, la més elevada de la 
seva promoció. A més, ha realitzat múltiples 
activitats internacionals, com el programa in-
ternacional online Hackaton. 

Nicolás Espuny Carreño
Universitat Ramon Llulla
Grau en Administració i Di-
recció d’Empreses a l’IQS 
School of Management 
amb una nota mitjana de 
8,81. Ha obtingut 9 matrí-

cules d’honor en assignatures d’economia, 
comptabilitat i finances, entre d’altres. 

Els millors universitaris
D’ECONOMIA I EMPRESA DE L’ANY 2022 A CATALUNYA

(*) El premi de la Universitat Oberta de Cata-
lunya no es fa públic per petició expressa del 
premiat.
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 El Palau de Congressos de Girona 
va acollir l’1 de desembre la Jor-
nada dels Economistes 2022 que 
organitza anualment la seu del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya a Giro-
na, oberta a tothom i que enguany també 
s’ha pogut seguir per streaming. 

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas 
Mir, i el president de la seu de Girona del Col-
legi d’Economistes de Catalunya (CEC), Llu-
ís Bigas de Llobet, van inaugurar la jornada. 
Marta Madrenas Mir va reivindicar la impor-
tància de “defensar sense complexos des de 
l’Administració pública la generació de rique-
sa per part d’empreses i professionals libe-
rals” i, en relació amb el lema de la jornada va 
criticar que “Catalunya va molt endarrerida en 
la implantació d’energies renovables, entre 
d’altres motius, per l’excessiva burocratitza-
ció de les Administracions públiques”. D’altra 
banda, Lluís Bigas de Llobet va assegurar 
que “els economistes catalans estem preo-
cupats per la sostenibilitat de l’economia i el 
compliment dels objectius de l’Agenda 
2030”, i va afirmar que “s’han de prendre de-
cisions que responguin als reptes del present 
sense condicionar les generacions futures”.

Amb el lema “Els reptes per a la sostenibilitat 
de l’economia catalana”, a la jornada es van 

“Els reptes per a 
la sostenibilitat de 
l’economia catalana”

presentar els projectes de La Fageda, 
LC Paper, Comexi Group i Som Energia en 
matèria de sostenibilitat entesa com l’equili-
bri entre medi ambient, equitat i economia.

Sílvia Domènech Arimany, directora ge-
neral adjunta de La Fageda, va explicar com 
han concretat el seu compromís social du-
rant més de quaranta anys. Domènech va 
recordar que La Fageda és un projecte soci-
al amb seu a la Garrotxa que té com a mis-
sió millorar la vida de les persones en situa-
ció de vulnerabilitat, les quals representen 
400 de les 600 persones que treballen actu-
alment a La Fageda. Domènech va comen-
tar que són una cooperativa que treballa fent 

iogurts i postres, melmelades i gelats, però 
que també compta amb una empresa de 
jardineria, un servei d’atenció al visitant i una 
granja que subministra part de la llet que ne-
cessiten per elaborar els seus productes. En 
aquest sentit, va apuntar que “La Fageda és 
el iogurt natural més venut a Catalunya amb 
90 milions d’unitats fabricades i 2,8 milions 
de consumidors”. La directora general ad-
junta de La Fageda també va explicar la 
seva aposta per un model d’atenció integral 
a la persona basat en la convicció que “quan 
un té la consciència de fer les coses bé, 
sempre genera un impacte positiu en les 
persones i l’entorn”. Sílvia Domènech va re-
passar els diversos objectius de desenvolu-
pament sostenible (ODS) i com els complei-
xen des de La Fageda, i ha apuntat que 
publiquen memòries de sostenibilitat des de 
l’any 2009. 

Pau Vila Garcia, gerent de LC Paper, va pre-
sentar les estratègies per descarbonitzar la 
gran indústria que han impulsat des d’aques-
ta empresa familiar garrotxina referent en ter-
mes de sostenibilitat en la fabricació de pa-
per. Vila Garcia va afirmar que “des de LC 
Paper hem fet una aposta decidida per ser 
líders europeus en sostenibilitat en el sector 
del paper per diferenciar-nos i crear una pro-
posta de valor”. En aquest sentit va explicar 

El president de la seu 
de Girona del CEC, 

Lluís Bigas, va afirmar 
que s’han de prendre 

decisions que responguin 
als reptes del present 
sense condicionar les 
generacions futures

Girona
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A la jornada s’han presentat 
els projectes de La Fageda, 
LC Paper, Comexi Group i 
Som Energia en matèria de 
sostenibilitat entesa com 
l’equilibri entre medi ambient, 
equitat i economia.

https://youtu.be/Dp8qQhgQYgc
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Rosaura Jiménez Xiberta, els quatre po-
nents van coincidir a criticar “l’excessiva bu-
rocràcia i normativa associades a la implanta-
ció de les energies renovables a Catalunya”.

El degà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, Carles Puig de Travy, va cloure la 
Jornada destacant la “necessitat de trans-
formar el model productiu català per asse-
gurar la seva sostenibilitat” i apuntant que “la 
transició energètica i la digitalització són 
claus, però també ho és la formació per ge-
nerar talent de qualitat i d’utilitat per al país”. 
Puig de Travy va reivindicar la figura de l’eco-
nomista i va demanar que “s’executi la inver-
sió prevista als Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any que ve i que s’arribi a un 
acord per tenir pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya el 2023”. El degà del CEC 
va concloure assegurant que “des del Col-
legi d’Economistes de Catalunya seguirem 
treballant al servei de l’economia i la societat 
del país per aconseguir que la nostra econo-
mia sigui més sostenible i, en definitiva, més 
competitiva i justa”.n

que han apostat per “la cogeneració, la bio-
massa i l’autogeneració des d’un parc foto-
voltaic propi per cobrir l’alt consum energètic 
associat al sector amb la mínima petjada de 
CO2”. Pau Vila Garcia va afegir que des de 
LC Paper també entenen la sostenibilitat de 
manera holística i, en aquest sentit, va expli-
car que recentment han obtingut la certifica-
ció Bcorp, que reconeix la sostenibilitat social 
i mediambiental de l’empresa. En relació amb 
el packaging, Pau Vila Garcia va concretar 
que faciliten producte acabat amb envàs de 
cartró i no de plàstic tant a grans entitats com 
l’Aeroport del Prat, l’Hospital de la Vall d’He-
bron i Fira de Barcelona com a l’usuari final a 
través del gran consum. El gerent de LC Pa-
per va concloure que “avui tenim un ús ener-
gètic amb un alt grau de descarbonització en 
la mesura que la tecnologia ens permet, i ara 
comencem a pensar a fer més sostenible 
tota la cadena de valor”. 

Pau Xifra Rosich, director de transformació 
i membre del consell d’administració de Co-
mexi Group, es va centrar en les accions de 
sostenibilitat que impulsen en el món del 
packaging. Xifra va explicar que són una em-
presa familiar fundada l’any 1954 especialista 
global en maquinària per l’envàs flexible pre-
sent en més de 100 països, amb 2.000 cli-
ents, 4.500 màquines instal·lades, 470 treba-
lladors i 130 milions d’euros de facturació. El 
director de transformació de Comexi Group 
va afegir que “l’envàs flexible busca contenir, 
protegir i conservar, i donar informació del 
producte de manera atractiva i visual”. També 
va subratllar que l’envàs flexible ofereix una 
sèrie de beneficis sostenibles, com la millora 

en l’eficiència energètica i l’ampliació de la 
vida útil dels aliments. Pau Xifra Rosich va 
apostar per “generar un packaging amb el 
menor impacte ambiental possible” i va afir-
mar que “la solució es troba en una correcta 
gestió de residus i el reciclatge”. També va 
explicar que treballen per complir els objec-
tius ESG des del convenciment que “la sos-
tenibilitat és una palanca clau de la proposta 
de valor i el posicionament competitiu de Co-
mexi Group”. “Aportem solucions innovado-
res per a la indústria de l’envàs flexible contri-
buint a tenir millors envasos per a un món 
millor”, va remarcar.

Finalment, en un moment marcat pels alts 
costos de l’energia, Eduard Quintana Fà-
brega, de l’equip de mercat elèctric de Som 
Energia, va explicar el sistema de model 
energètic participat de la cooperativa d’ener-
gia verda Som Energia. Quintana va destacar 
que actualment ja són 83.000 persones as-
sociades i compten amb 124.000 contrac-
tes, sobretot amb el petit usuari domèstic. 
També va recordar que des de Som Energia 
produeixen energia elèctrica en instal·lacions 
de generació a partir de fonts renovables (sol, 
vent, biogàs, biomassa, etc.), finançades 
amb aportacions econòmiques voluntàries 
dels socis. A més, va explicar que Som Ener-
gia és comercialitzadora d’electricitat verda 
gestionant, comprant i facturant l’electricitat 
que usen els socis i sòcies. D’altra banda, va 
comentar que des de Som Energia impulsen 
la creació de comunitats energètiques.

En un col·loqui moderat per la vocal del Co-
mitè Executiu de la seu de Girona del CEC 

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 2 2
Seu de Girona

Els quatre ponents 
van coincidir a criticar 
l’excessiva burocràcia  
i normativa associades  

a la implantació de  
les energies renovables  

a Catalunya



I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  4 1

Seu de Girona

 En el marc dels diversos premis i 
reconeixements a professionals 
de l’economia i l’empresa que 
es lliuren cada any coincidint 

amb la Jornada dels Economistes, la seu 
de Girona del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) va distingir amb el Premi 
de Reconeixement a l’Economista d’Em-
presa 2022 Ricard Meléndez, economis-
ta independent consultor en finances em-
presarials, actuacions judicials i administra-
ció concursal. També és soci d’AC Recon-
ducción Empresarial i d’Epsilon Concursal, 
col·labora amb despatxos d’advocats i és 
soci professional en dues societats d’admi-
nistradors concursals. El premi reconeix la 
trajectòria d’un professional que ha desen-
volupat la seva carrera en empreses punte-
res de la demarcació de Girona, on encara 
manté una àmplia activitat professional 
com a consultor i que, a més, ha tingut una 
estreta vinculació amb el món universitari, 
implicant-se amb el Consell Social de la 
Universitat de Girona.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-
presarials (branca empresa) per la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, el 1988 co-
mença a treballar a l’empresa Anglès Textil 
com a adjunt al director financer administra-
tiu i controller. L’any 1997 s’incorpora com a 
director financer administratiu de la firma Al-
zamora Packaging i el 2009 passa a exercir 
d’assessor financer de diverses empreses 
de Girona i Barcelona. També ha donat clas-
ses a la Universitat de Girona. L’any 1994 
entra al comitè executiu de la seu de Girona 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
fins al 2018. El 2013 és nomenat membre 
del Consell Social de la Universitat de Girona 
i exerceix les funcions de vicepresident del 

Premis dels Economistes 
2022 a Girona

Consell i president de la Comissió Econòmi-
ca fins a avui.

D’altra banda, el Premi de Reconeixement 
al Despatx Professional 2022 a Girona va 
ser per a Calders Economistes, despatx 
de segona generació fundat l’any 1979 per 

Josep Maria Calders, persona molt vincula-
da al Col·legi. Amb oficines per tota la de-
marcació de Girona i a Barcelona, disposa 
de professionals especialitzats en l’asses-
sorament global a empreses, autònoms i 
particulars en l’àmbit laboral, fiscal, finan-
cer, comptable, etc. Amb aquesta distinció, 
el CEC vol reconèixer la figura del seu fun-
dador, persona molt reconeguda a Girona i 
molt propera i vinculada al Col·legi. També 
es reconeix el caràcter eminentment famili-
ar del despatx.

En el marc de la Jornada dels Economistes 
a Girona celebrada al Palau de Congressos 
de Girona, també es van lliurar insígnies 
commemoratives als col·legiats/des amb 
25 anys de col·legiació.n

Distincions als col·legiats/des amb 25 anys de col·legiació

Ricard Meléndez, Premi de Reconeixement a 
l’Economista d’Empresa 2022 a Girona.

Calders Economistes, Premi de Reconeixe-
ment al Despatx Professional 2022 a Girona.

La seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
atorga el Premi de Reconeixement a l’Economista d’Empresa 
2022 a Ricard Meléndez, consultor en finances empresarials, 
actuacions judicials i administració concursal. També guardona 
Calders Economistes amb el Premi de Reconeixement al 
Despatx Professional 2022 en distinció a la figura del seu 
fundador Josep Maria Calders.
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 La Sala d’Actes del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya a Lleida 
va acollir la 27a edició de la Jor-
nada dels Economistes que or-

ganitza anualment la seu del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya a Lleida, oberta a 
tothom i que enguany també s’ha pogut 
seguir per streaming. 

El president de la Seu de Lleida del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, Josep Maria 
Riu, i l’economista i degà de la Facultat de 

“Iniciatives empresarials 
per als reptes de la 
sostenibilitat de  
l’economia catalana”

Dret, Economia i Turisme de la Universitat 
de Lleida, Eduard Cristóbal, van inaugurar 
la jornada, moderada per l’economista Xa-
vier Ticó. 

Josep Maria Riu va recordar la importància 
d’establir accions i compromisos per a una 
transició real cap a una economia més sos-
tenible, mentre que Eduard Cristóbal va 
assegurar que “el sistema universitari ha de 
contribuir a la innovació al servei d’un model 
econòmic més sostenible”.

A continuació es van presentar quatre inici-
atives empresarials de les comarques lleida-
tanes que excel·leixen en l’àmbit de la sos-
tenibilitat econòmica i mediambiental com 
són Energia Nufri, UniScool i Flax&Kale. A 
més, la Diputació de Lleida va presentar 
l’aposta de les Terres de Lleida, el Pirineu i 
l’Aran per certificacions que les acrediten 
com a destí de turisme responsable.

Xavier Argilés, conseller delegat d’Energia 
Nufri i vicepresident de l’operador global del 
sector hortofrutícola Grup Nufri, va parlar 
d’Energia Nufri, l’empresa a través de la qual 
subministren energia a altres empreses, així 

com a habitatges. Argilés va explicar que la 
comercialitzadora de llum i gas es va crear 
l’any 2017 inicialment per gestionar l’energia 
del Grup Nufri i especialitzada en la gran in-
dústria, i que posteriorment s’ha obert a tots 
els segments de mercat fins a comptar amb 
una cartera de 8.000 clients amb un volum 
d’1,4 TWh anuals. També va recordar que 
actualment el mercat està marcat per un fort 
encariment del cost de l’energia i de les ma-
tèries primeres. 

Davant d’aquesta realitat, el conseller dele-
gat d’Energia Nufri i vicepresident de l’ope-
rador global Grup Nufri va explicar que han 
instal·lat plaques solars i han incrementat la 
producció de vapor amb biogàs i biomassa. 
Xavier Argilés va destacar que aquests in-
crements de costos energètics han significat 
fer una transició cap a la sostenibilitat de 
manera ultraràpida. “El que s’hauria fet en 
deu o quinze anys s’ha fet en dos, i això 
implica un elevat cost econòmic”, va subrat-
llar. Argilés va comentar que “a llarg termini, 
el cost de l’energia pot estar sobrevalorat 
fins a 5 anys”, i davant d’això va recomanar 
a les empreses “ser àgils i ràpides en la pre-
sa de decisions per minimitzar riscos”. 
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La Jornada dels Economistes 
2022 de Lleida va donar 
a conèixer iniciatives 
empresarials de les comarques 
lleidatanes que excel·leixen 
en l’àmbit de la sostenibilitat 
econòmica i mediambiental.

Seu de Lleida

Lleida

https://youtu.be/zvsP8zbMRL8


I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  4 3

Montse Vilarrubí, cofundadora de l’empre-
sa UniSCool, va explicar els detalls d’aques-
ta spin-off de la Universitat de Lleida amb 
seu social al Parc Científic i Tecnològic de 
Lleida que es dedica a la refrigeració líquida 
a microescala de components electrònics. 
Vilarrubí va destacar que des d’UniScool 
volen fer compatible “la digitalització i la trans-
ició verda”, ja que “la revolució digital està 
associada a grans consums d’electricitat als 
centres de dades”. En aquest sentit, Vilar-
rubí va recordar que “els centres de dades 
són responsables de l’1 % del consum elèc-
tric mundial, i un 40 % d’aquest consum és 
per a la refrigeració, que habitualment es fa 
per aire”. Montse Vilarrubí va explicar que 
“des d’UniSCool hem patentat unes aletes 
autoadaptatives que s’aixequen en els punts 

dels dispositius electrònics que necessiten 
refrigerar-se”, i va subratllar que “aquesta 
tecnologia pot reduir fins a un 70 % el con-
sum energètic dels centres de dades en 
comparació amb la refrigeració per aire”. 

Juli Alegre, director del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida, va presentar l’apos-
ta de les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran 
per a la certificació Biosphere Destination 
que les acredita com a destí de turisme res-
ponsable, ambientalment sostenible, soci-
alment inclusiu i universalment accessible. 

En paral·lel, Alegre va explicar que des de 
la Diputació de Lleida es promou que mol-
tes empreses de serveis turístics i allotja-
ments obtinguin el certificat Biosphere 
Sustainable Lifestyle, que és un sistema 
que indica el nivell real de sostenibilitat de 
qualsevol empresa o entitat turística, invo-
lucra els treballadors i connecta amb clients 
o visitants de la destinació. També es va 
referir al projecte “Naturalment Lleida”, vin-
culat a actuacions turístiques en matèria de 
sostenibilitat, que compta amb un finança-
ment de 3,5 milions d’euros dels fons Next 
Generation de la Unió Europea aprovats en 
la convocatòria extraordinària dels plans de 
sostenibilitat turística.

Mar Barri, directora de sostenibilitat i qua-
litat, i cofundadora de Flax&Kale, va parlar 

de com entenen la sostenibilitat des d’aques-
ta empresa familiar especialitzada en pro-
ductes vegetarians. Barri va recordar la 
història de l’empresa, que es va iniciar l’any 
1979 a Lleida amb el primer restaurant ve-
getarià de Catalunya, el Paradís, i que ha 
anat creixent fins a ser una empresa multi-
canal amb 6 restaurants i un centre de pro-
ducció a Bell-lloc d’Urgell, des d’on es sub-
ministren productes a la gran distribució. 
Barri va afirmar que “a Flax&Kale entenem 
la sostenibilitat de manera transversal i per 
a tota la cadena de valor”. També va explicar 
que Flax&Kale compta amb un pla ambien-
tal que, entre d’altres mesures, implica la 
instal·lació de plaques solars. A més, va 
destacar que enguany estan treballant en la 
re certificació Bcorp i Biosphere per als res-
taurants. Finalment, va subratllar que des de 
Flax&Kale aposten per les Terres de Lleida 
aportant dinamització econòmica local, vi-
sibilitat i promoció de la zona, i col·laboració 
amb d’altres entitats de la zona. 

Per acabar, el degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, Carles Puig de Travy, 
va ser el responsable de cloure la Jornada 
dels Economistes 2022 de Lleida i va refor-
çar la necessitat de transformar el model 
productiu català per assegurar la seva sos-
tenibilitat, apostant per la transició energè-
tica i la transformació digital, i implicant-hi 
tots els sectors de l’economia. n

El president de la seu de 
Lleida del CEC, Josep 
Maria Riu, va recordar 

la importància d’establir 
compromisos per a una 
transició real cap a una 

economia més sostenible

Seu de Lleida
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 En el marc dels diversos premis i 
reconeixements a professionals 
de l’economia i l’empresa que es 
lliuren cada any coincidint amb la 

Jornada dels Economistes, la seu de Lleida 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya va 
distingir amb el Premi de Reconeixement a 
l’Economista d’Empresa 2022 Meritxell Pi, 
directora general de l’àrea financera i acció 
corporativa d’Iniciatives de Comunicacions 
Geminis (ICG), grup tecnològic amb seu a 
Torrefarrera (Lleida). Reconeguda amb el Pre-
mi FIDEM 2020 a la Innovació i la Internacio-
nalització que atorga la Fundació Internacio-

Premis dels Economistes 
2022 a Lleida

nal de la Dona Emprenedora, Meritxell Pi és 
diplomada en Direcció i Administració d’Em-
preses per la Universitat de Lleida i màster en 
Direcció Financera per la Universitat Pompeu 
Fabra. El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
distingeix així una professional amb una tra-
jectòria consolidada, que constitueix un mo-
del i una referència.

D’altra banda, el Premi de Reconeixement al 
Despatx Professional 2022 a Lleida va ser per 
al despatx Rusiñol Associats Consultors. 
Fundat l’any 1978 per Josep Maria Rusiñol, 
sempre ha destacat pel seu caràcter empre-

nedor i la seva vocació estatal, amb operati-
va a Lleida, Barcelona, Tarragona i Madrid. 
És un dels despatxos més grans de Lleida 
amb serveis de consultoria i assessorament 
fiscal, laboral, concursal i peritatges, entre 
d’altres. Actualment liderat pel fill del fundador 
i també col·legiat Carles Rusiñol, compta amb 
un equip de  20 professionals. Amb aquest 
premi, el Col·legi d’Economistes de Catalunya 
reconeix el conjunt del despatx i, especialment, 
la figura del seu fundador, persona molt influ-
ent com a economista a Lleida i vinculat es-
tretament al Col·legi.

Durant un sopar al restaurant Palermo de Llei-
da, també va lliurar el Premi de Reconeixement 
al Millor Currículum Universitari a Josep Maria 
Salvia i Hornos de la Universitat de Lleida, i 
el Premi de Reconeixement al Millor Treball de 
Fi de Grau a Meritxell Marfull i Visa, també 
de la Universitat de Lleida. A més, es van lliurar 
les insígnies commemoratives als col·legiats/
des amb 25 anys de col·legiació. n
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Meritxell Pi (ICG) i Rusiñol Associats Consultors, distingits economista 
d’empresa i despatx professional de l’any.

Josep Maria Salvia i Hornos, Premi de Reconeixement 
al Millor Currículum Universitari (UdL).

Meritxell Marfull i Visa, Premi de Reconeixement 
al Millor Treball de Fi de Grau (UdL). Distincions als col·legiats/des amb 25 anys de col·legiació.

La seu de Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
atorga el Premi de Reconeixement a l’Economista d’Empresa 
2022 a la directora general de l’àrea financera i acció corporativa 
del grup tecnològic ICG Meritxell Pi, i distingeix Rusiñol 
Associats Consultors amb el Premi de Reconeixement al 
Despatx Professional 2022, entre d’altres.

Seu de Lleida
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El Seminari Centre Tarraconense va acollir 
el 3 de novembre la 27a edició de la Jorna-
da dels Economistes que organitza anualment 
la seu del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya a Tarragona, oberta a tothom i que 
enguany també es va poder seguir per stre-
aming. 

El president de la seu de Tarragona del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
Miquel Àngel Fúster, i l’economista i degà 
de la Facultat d’Economia i Empresa de la 
Universitat Rovira i Virgili, Antonio Terceño, 
van inaugurar la jornada que portava per 
lema “Els reptes per a la sostenibilitat de 
l’economia catalana”. Miquel Àngel Fúster 
va destacar que “l’objectiu de la jornada és 
abordar la sostenibilitat més enllà dels cri-
teris ESG per fer que les decisions d’avui 
en diversos àmbits no hipotequin el futur 
de les següents generacions”. En aquest 
sentit va recordar que “el món es deu a si 
mateix 3,5 vegades el PIB”. Antonio Terceño 
va assegurar que “els objectius de desen-
volupament sostenible són encara molt 
desconeguts per a la població, especialment 
entre els joves”, i va subratllar la importàn-
cia de “trobar indicadors per mesurar-los”. 
També va explicar que “Tarragona està 
força ben posicionada en el compliment 

dels ODS, però encara presenta un nivell 
mitjà-baix en 7 objectius com el de l’energia 
no contaminant”. 

Durant la seva intervenció, que portava per 
títol “Les finances públiques i la sostenibilitat”, 
la secretària d’Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, Marta Espasa, va alertar de la 
necessitat d’emprendre accions que consci-
enciïn els ciutadans i les ciutadanes davant 
el repte que suposa el canvi climàtic: “Si no 
s’actua, els costos seran immensos, tant a 
escala mediambiental com econòmica i soci-
al”. En aquest sentit, va recordar que el Govern 
català, exercint la seva responsabilitat medi-
ambiental i fiscal (i sent conscient de la insu-
ficiència del seu finançament per part de 
l’Estat), ha promogut un conjunt d’impostos 
“verds” amb l’objectiu de sensibilitzar els 
agents econòmics de la necessitat de canvi-
ar hàbits i conductes, i incentivar pràctiques 
més respectuoses amb el medi ambient, com, 

Tarragona

“Els reptes per a 
la sostenibilitat de 
l’economia catalana” 

CLARA BASSOLS 
Periodista. Responsable de Premsa i 
Comunicació del CEC 
cecpremsa@coleconomistes.cat

Un centenar d’economistes 
segueixen una jornada en 
què es va reflexionar sobre 
com es pot fer més sostenible 
el futur comú des d’una 
aproximació econòmica, social 
i mediambiental.

https://youtu.be/8lGOtjvQ58Q
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El president de la 
seu de Tarragona del 
CEC, Miquel Àngel 
Fúster, va destacar 

que s’ha d’abordar la 
sostenibilitat més enllà 

dels criteris ESG 
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per exemple, l’impost sobre les emissions de 
CO2 dels vehicles de tracció mecànica o 
l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera produïda per l’aviació comerci-
al, entre d’altres. “Els tributs mediambientals 
tenen un cost polític, però, en els moments 
actuals, tots i cadascun dels governs han 
d’assumir-los, ja que està demostrat que són 
instruments eficaços i, a diferència de la regu-
lació, permeten obtenir ingressos que poden 
finançar polítiques de despesa dirigida a pre-
venir i pal·liar els problemes mediambientals. 
Tenen un afany més de conscienciar que de 
recaptar”, va concloure.

El president del Port de Tarragona, Josep 
Maria Cruset, en el seu últim acte públic, es 
va centrar en el concepte de la sostenibilitat 
des de la perspectiva d’una infraestructura 
econòmica crítica per al territori i el transport 
marítim. Cal considerar que el 90 % de les 
mercaderies en algun moment van en vaixell. 
Cruset va explicar que el Port de Tarragona 
ha incorporat la vessant sostenible en cada 
decisió i en cada acció, per ser proactiu, per 

abocar-hi recursos econòmics, per fer una 
comunicació activa i per ser transparent en 
totes les activitats d’aquesta infraestructura 
portuària. En aquest sentit, l’aleshores enca-
ra president del Port de Tarragona va explicar 
que l’Autoritat Portuària de Tarragona ha fet 
públic el seu compromís per “fer compatible 
competitivitat i sostenibilitat” mitjançant l’adop-
ció d’un Pla de Sostenibilitat-Agenda 2030 
amb més de 25 objectius i 80 accions per 
assolir una descarbonització quasi total l’any 
2030. Cruset va afegir que el Port de Tarra-
gona també ha inclòs la sostenibilitat com un 
factor inherent en totes les inversions estra-
tègiques, com la Zona d’Activitats Logístiques 
(amb un urbanisme mediambientalment efi-
cient), la recuperació de 37 hectàrees d’espai 
natural costaner inclòs a la Xarxa Natura 2000 
o la potenciació del transport per ferrocarril 
(lligada també al projecte logístic a Guadala-
jara). Per a Cruset, aquest canvi d’actitud i de 
pas a l’acció és essencial que es doni en cada 
sector d’activitat econòmica del país, tant en 
clau de competitivitat i de prosperitat com en 
clau de lluita contra el canvi climàtic.

El president de l’Associació d’Empreses Quí-
miques de Tarragona (AEQT), Ignasi Caña-
gueral, va parlar de les polítiques de soste-
nibilitat de la indústria tarragonina, recordant 
que “el sector petroquímic de Tarragona és el 
principal pol químic del sud d’Europa i motor 
econòmic del territori”, que aporta el 25 % del 
total sectorial del país. L’AEQT agrupa 34 
empreses de la demarcació. A més, va des-
tacar que la indústria química de Tarragona 
és “referent dins del sector a escala mundial 
per la seva capacitat d’impulsar projectes i 
infraestructures conjuntes, com els Parcs Quí-

mics de Seguretat, el rack de canonades (que 
comuniquen polígons sud i nord) o les plantes 
de tractament i regeneració d’aigües”. També 
va posar en valor “els resultats en seguretat 
de la indústria tarragonina, que el converteixen 
en un dels sectors més segurs de l’economia”. 
En relació amb el medi ambient, Cañagueral 
va destacar que “les dades mostren una millo-
ra continuada en les darreres dècades”, i ha 
explicat que “el sector continua impulsant 
projectes per aprofundir cada vegada més en 
aquesta millora”. En aquest sentit, va subrat-
llar que “la seguretat i la sostenibilitat són els 
dos pilars fonamentals del Pla Estratègic de 
l’AEQT”. Finalment, Cañagueral va repassar 
els reptes i projectes de futur, encapçalats per 
“la transició energètica, amb el paper rellevant 
que hi han de tenir l’hidrogen i l’energia reno-
vable, així com l’economia circular”. Alhora, 
però, va alertar d’algunes amenaces que poden 
posar en risc la competitivitat i la capacitat 
d’atreure inversions, com ara “determinades 
regulacions diferencials respecte de la resta 
d’Europa, la manca d’algunes infraestructures 
o els costos elevats de l’energia”.

Finalment, el degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (CEC), Carles Puig de Travy, 
va tancar la jornada destacant la importància 
de l’economia tarragonina i demanant “més 
i millors infraestructures”. Puig de Travy va 
apuntar que “malgrat la situació d’incertesa 
que estem vivint, les perspectives econòmi-
ques no són tan dolentes, i per primera vega-
da Espanya està en el costat bo d’una crisi, 
lluny del conflicte d’Ucraïna i sortint bé de la 
crisi pandèmica”. El degà del CEC també va 
afirmar que “necessitem que la Generalitat 
tingui nous pressupostos”. n
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En el marc dels diversos premis i 
reconeixements a professionals 
de l’economia i l’empresa que es 
lliuren cada any coincidint amb la 

Jornada dels Economistes, i en el marc d’un 
sopar, la seu de Tarragona del CEC va distin-
gir amb el Premi de Reconeixement a l’Eco-
nomista d’Empresa 2022 Jordi Domingo 
Ferré, llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials (branca empresa) per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, pels seus mèrits 
demostrats al llarg de la seva trajectòria en el 
món de l’empresa, sobretot vinculada al sec-
tor petroquímic. Els tres primers anys va exer-
cir com a professional lliure, com a assessor 
econòmic del sector metal·lúrgic a Barcelona. 

Els 37 anys següents ha estat treballant al 
sector petroquímic, 32 dels quals, al Complex 
Industrial de Repsol a Tarragona i 2 a Duragas 
(filial de Repsol Butano) a l’Equador. Des del 
mes de maig del 2015 és regidor d’Hisenda 
de l’Ajuntament de Riudoms. Paral·lelament, 
com a col·legiat ha donat suport a les inicia-
tives i els actes de la seu de Tarragona del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

D’altra banda, el Premi de Reconeixement al 
Despatx Professional 2022 a Tarragona va 
ser per a Josep Roig Aymamí SL. Amb seu 
a Reus des de la seva fundació per part de 
Josep Roig l’any 1990, el despatx es dedica 
a l’assessorament fiscal i comptable i al camp 
de l’auditoria de comptes amb un equip de 
10 persones entre professionals i col-
laboradors. També col·labora amb associa-
cions culturals, socials i esportives reusenques. 
És liderat per Josep Roig, que ha estat en tot 
moment molt vinculat al Col·legi i compromès 
amb la seu de Tarragona. Amb aquest premi, 
el Col·legi reconeix el despatx i, particularment, 
la figura del seu fundador i actual líder.

A més, durant l’acte de lliurament dels premis 
dels economistes a Tarragona 2022 al Semi-

nari Centre Tarraconense, també es va lliurar 
un premi a la trajectòria personal i professi-
onal a Joan Bosch, del restaurant Can Bosch 
de Cambrils, amb estrella Michelin. Joan 
Bosch va obrir Can Bosch l’any 1969 junta-
ment amb la seva mare. El 1984, Can Bosch 
va ser reconegut amb una estrella Michelin, 
un guardó que continua mantenint des de fa 
39 anys. El premi reconeix Joan Bosch per 
ser una persona treballadora i autodidacta, i 
per haver fet de la cuina la seva passió i del 
seu restaurant a Cambrils un referent al país 
i internacionalment. Un fet que ha mantingut 
gràcies al constant camí per aprendre, per 
experimentar i per cercar la perfecció als plats 
que ofereix.

Finalment, es va lliurar el Premi de Reconei-
xement al Millor Currículum Universitari a 
Andreu Michael Neumann Calafell, de la 
Universitat Rovira i Virgili, així com insígnies 
commemoratives als col·legiats/des amb 25 
i 50 anys de col·legiació, i als companys que 
van complir 65 anys. En nom d’aquests guar-
donats ens van adreçar unes paraules Anto-
nio Terceño, Lluís Mezquida i Cesc Escoda, 
tot emfatitzant la importància de la col·legiació 
i el prestigi de la institució. n

Premis dels Economistes 
2022 a Tarragona

Seu de Tarragona

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya a Tarragona 
distingeix Jordi Domingo 
com a economista d’empresa, 
Josep Roig Aymamí SL com 
a despatx professional i Joan 
Bosch per la seva trajectòria 
personal i professional.

Jordi Domingo Ferré, Premi de Reconeixement a l’Economista 
d’Empresa 2022 de Tarragona.

Josep Roig Aymamí, Premi de Reconeixement al Despatx Professional 
2022 de Tarragona.

Andreu Michael Neumann Calafell, Premi de Reconeixement al Millor 
Currculum Universitari (URV). Joan Bosch, premi a la trajectòria personal i professional.



https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ4ofVkVKOwhjbYh8elkd7tO8Aiw6eXKQ

