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E D I T O R I A L

L’actual crisi econòmica, i com sortir-ne, i 
el debat existent a Catalunya en relació 
amb les propostes de modificació del 
marc territorial vigent han esdevingut la 
gran preocupació de la societat en 
aquests moments. El Col·legi, per tant,  
no pot quedar al marge d’aquests debats 
i així, a la fi d’octubre, va organitzar dues 
jornades per tal de debatre els principals 
aspectes que cal considerar en els 
diversos escenaris que s’estan plantejant 
en el debat existent en relació amb  
la modificació del marc territorial. 

Es va constituir també el Club de 
Prospectiva, coordinat per l’exdegà  
del Col·legi Francesc Raventós, amb  
la finalitat de reflexionar i debatre en  
el seu si temes concrets que afectin la 
societat per tal d’aprofundir-hi i donar  
a conèixer, sense dogmatisme, la seves 
conclusions a la societat. No té un 
plantejament centrat exclusivament  
en el nostre entorn més immediat,  
sinó que pretén contemplar les grans 

tendències socials i econòmiques mundials. Per dur a  
terme la jornada, i per tal d’aconseguir la finalitat del Club  
de Prospectiva, el Col·legi ha convidat a participar-hi 
col·legiats experts que contribuiran al fet que el Col·legi 
estigui present en els grans temes de debat.

Per acabar, només recordar que com cada any celebrem la 
Jornada dels Economistes, que comptarà en la conferència 
inaugural amb el secretari general de l’OCDE, Ángel Gurría,  
i en la de cloenda amb la presidenta de Microsoft Ibérica, 
María Garaña. n

n cop a l’any, en el Sopar dels Economistes,  
el Col·legi fa un just reconeixement a  
la col·laboració, l’interès i l’aposta per la  
nostra professió que determinats col·legiats  
i altres professionals han fet al llarg  

de la seva trajectòria professional i agraeix la fidelitat  
dels col·legiats que ho són des de fa 25 anys.

Enguany, el Col·legi reconeix la col·laboració, les aportacions 
a l’economia de l’empresa i la implicació del company  
Enric Genescà i el nomena Col·legiat de Mèrit; reconeix 
també Albert Vilalta, enginyer de Camins, que ha tingut  
un paper destacat en sectors importants de l’activitat 
econòmica com el desplegament a Catalunya de  
les infraestructures necessàries per a 
una economia moderna i en el disseny i 
implementació de polítiques ambientals 
equiparables a les europees i el nomena 
Col·legiat d’Honor. També reconeixem 
la feina feta de col·legiats en l’exercici 
professional, ja sigui dins de l’empresa 
o com a professional en exercici  
lliure de la professió, així els atorguem 
els guardons dels Premis de 
Reconeixement a l’Economista 
d’Empresa de l’any, en aquest cas 
Maria Àngels Vallvé, presidenta del  
Grup GVC Gaesco, i Jordi Bech,  
com a, Millor Despatx Professional.  
Tots ells, en la seva vessant, mereixen  
el reconeixement públic i l’agraïment  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
per la seva trajectòria professional o per 
les seves aportacions en el camp de 
l’economia, tal com podreu anar llegint 
en aquest Informatiu. Però, sobretot, 
per la seva implicació i aposta per la 
nostra professió d’economista. Ens 
hem de sentir honorats que pertanyin  
a la nostra professió i a la nostra 
institució que els representa. A tots  
ells moltes felicitats i moltes gràcies.

Els economistes, i per tant el Col·legi d’Economistes  
de Catalunya, tenim la responsabilitat social com a  
professió d’aportar, des d’un punt de vista tècnic,  
elements objectius que permetin enfocar amb rigor  
els grans debats presents en la nostra societat i  
fent-ho des de la nostra perspectiva econòmica.

Joan B. Casas
Degà del Col·legi  
d’Economistes 
de Catalunya

El Col·legi té la 
responsabilitat 
social d’aportar 
elements objectius 
que permetin 
enfocar amb rigor 
els grans debats 
presents en la 
nostra societat 
des de la nostra 
perspectiva 
econòmica 

U
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La nova seu del Col·legi

Activa ara el teu compte
nom_col•legiat@economistes.com/.cat 
i rebràs totes les comunicacions del Col•legi al teu 
email:

   · És GRATIS.
   · És la millor font de informació sobre les
     activitats del Col•legi.
   · Al estar basada en el Office 365, podeu    
     utilitzar-la fins i tot com eina professional.
   · Accedeix a la teva oferta especial d’adquisició  
     de Office 365.

Pots tenir Office 
365 al teu despatx 
a un preu molt 
especial.

Informa’t al
933 637 267

Aprofita 
l’oportunitat
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La nova seu del Col·legi

COMISSIÓ D’OBRES 
cec@coleconomistes.cat

El compte enrere està consumint els seus últims dies, i la nova 
seu compleix amb la voluntat de ser un edifici representatiu  
i emblemàtic, oberta als col·legiats i a la ciutadania

Entrem en la recta 
LA FAÇANA I ELS EQUIPAMENTS, GAIREBÉ A PUNT

final del projecte

 Des del carrer, la nova seu ja sem-
bla molt acabada però per dins 
encara és un formiguer d’ope-
raris dels rams de la fusta, me-

tall, vidre, electricitat, clima, mampares, pa-
leta, que se solapen fins pràcticament el dia 
que puguem dir: l’obra s’ha acabat.

D’altra banda, l’edifici l’hem de connectar a 
les xarxes d’aigua, llum i electricitat i aquest 
és un repte difícil perquè estem envoltats 
per unes obres dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat que ocupen molt espai i, tant ells com 
nosaltres, patim els inconvenients de la 
manca d’espai. I això afecta els calendaris 
de les feines pendents, en especial, la con-
nexió a les xarxes de serveis. Som, però, a 
la recta final i l’endemà que donem per aca-
bada l’obra vindrà el període de proves que 
ha de passar tot edifici de nova construc-
ció. Proves dels mateixos industrials que 
l’han construït i proves de tercers que ens 
entreguin una opinió independent. Hem de 
verificar que tots els elements d’obra i totes 
les instal·lacions compleixen amb els es-
tàndards legals vigents i ofereixen les pres-
tacions esperades segons el projecte tèc-
nic i el contracte d’obra signat.

Edifici emblemàtic
La nova seu compleix amb la voluntat de 
ser un edifici representatiu i emblemàtic. El 
fet de ser l’edifici que tanca la plaça Gal·la 
Placídia l’erigeix com a referent des de 
molts punts de la Via Augusta i de la matei-
xa plaça. Observeu que l’edifici tanca la 
plaça i dóna continuïtat a l’altura dels edifi-
cis veïns. Aquesta unitat compositiva i el 
badalot que corona la planta cinquena en la 

L’emplaçament de la nova seu vol també 
retre un homenatge als cavallitus que durant 
tantes dècades van formar part de la vida de 
petits i grans. Per això, en un punt de la plan-
ta baixa, ben visible des de la plaça, incor-
porarem aquest record dels cavallitus.

Funcionalitat i mobilitat
Pel que fa a l’interior de l’edifici, la divisió fun-
cional de les plantes ha de facilitar el con- 
trol de la mobilitat del públic i garantir la  
seguretat de les persones i de l’equipament 
del Col·legi. 

L’accés a la planta -1 on s’ubica l’Auditori, i a 
la planta -2, que està destinada a arxiu, equip 
de clima i serveis tècnics, es controla des de 
recepció.

Les plantes 1, 2 i 3 són accessibles al públic 
i amb un servei de proximitat; a la 4, s’han 
previst espais pensats per als col·legiats 
que necessitin un lloc per atendre visites o 
mantenir reunions; i la 5 i última està desti-
nada al personal de l’administració del ma-
teix Col·legi. n

Des del carrer, la nova 
seu ja sembla molt 
acabada, però per  
dins encara és un 

formiguer d’operaris 

I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  7

R E P O R T A T G E

cantonada de la plaça amb la Via Augusta 
reforça el seu caràcter emblemàtic. La fa-
çana de vidre li dóna un toc de justa trans-
parència i, remarcant les línies horitzontals 
cada dues plantes, l’aparenta de menys 
altura i li atorga una imatge de tancament 
de la plaça integrat i equilibrat amb l’entorn.

Aquesta imatge oberta a la plaça i a la ciutat 
es correspon amb la voluntat de fer la nova 
seu oberta als col·legiats i a la ciutadania. 
Un edifici funcional que permeti prestar els 
serveis que necessiten els Col·legiats. 

Entrem al Col·legi per la cantonada de la pla-
ça Gal·la Placídia amb la Via Augusta. En el 
hall de la planta baixa, hi trobem la recepció 
i el punt de informació. La façana de la plan-
ta baixa amb la plaça és totalment transpa-
rent, cosa que permetrà identificar clara-
ment la imatge corporativa del Col·legi, 
comunicar elements d’informació adreçats 
al gran públic i posar en valor la imatge de les 
empreses patrocinadores de la nova seu. La 
paret que confronta amb els ascensors és 
de vidre opac i hi figuren gravats els noms 
dels economistes i despatxos que han col-
laborat econòmicament en el programa de 
patrocini de la nova seu. 

Activa ara el teu compte
nom_col•legiat@economistes.com/.cat 
i rebràs totes les comunicacions del Col•legi al teu 
email:

   · És GRATIS.
   · És la millor font de informació sobre les
     activitats del Col•legi.
   · Al estar basada en el Office 365, podeu    
     utilitzar-la fins i tot com eina professional.
   · Accedeix a la teva oferta especial d’adquisició  
     de Office 365.

Pots tenir Office 
365 al teu despatx 
a un preu molt 
especial.

Informa’t al
933 637 267

Aprofita 
l’oportunitat
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MERCÈ JARDÍ 
mjardi@coleconomistes.cat

Pensats per proporcionar espais i serveis per tal que professionals, petits empresaris i 
emprenedors tinguin un lloc de treball òptim, els espais de la nova seu són una plataforma no 
convencional per tal d’organitzar qualsevol tipus de reunió, conferència o jornada professional

Espais de la nova 
UN EDIFICI ÚNIC AMB UNA UBICACIÓ IMMILLORABLE

seu del Col·legi

 Ubicada a la plaça de Gal·la 
Placídia de Barcelona, un  
lloc molt cèntric i ben comuni-
cat, la nova seu del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya us ofereix  
un entorn immillorable per dur a terme  
qualsevol acte, conferència o reunió pro-
fessional.

Cinc plantes i més de 3.000 metres qua-
drats de superfície total, a la vostra dispo- 
sició amb espais versàtils i personalit- 
zats, equipaments i comoditats que 
s’adapten totalment a totes les necessi- 
tats actuals, per convertir qualsevol jorna- 
da en tot un èxit. 

Aposta per la funcionalitat
La nova seu respon a una arquitectu- 
ra moderna i funcional, amb espais dià- 
fans, i aprofita al màxim la il·luminació  
natural. Aposta per les noves tecnolo- 
gies i per espais pensats per a tot ti- 
pus d’activitats professionals, presenta- 
cions, cursos o fins i tot despatxos d’ús 
personalitzat.

Un auditori amb tecnologia avançada
Per fer presentacions dirigides a un gran 
públic, disposa de l’Auditori, la sa- 
la més gran de la nova seu, amb una ca- 
pacitat per a 150 persones i equipa- 
da per la més avançada tecnologia  
per acollir tot tipus d’esdeveniments i  
fer-hi presentacions multimèdia. 

També, podeu gaudir de serveis opcio- 
nals com càtering, traducció simultània  
o hostesses, entre altres prestacions. n

R E P O R T A T G E

Auditori
L’Auditori està dotat amb l’equipament 
tecnològic més avançat per fer-hi pre-
sentacions multimèdia i actes dirigits a 
un gran públic gràcies a la seva capaci-
tat per a 150 persones.

l Capacitat: 150 places
l Recursos:

- connexió Wi-Fi a tota la sala
- traducció simultània i microfonia 
- videoconferència
- projectors a la sala, càmera i DVD 
gravador
- contractació d’hostesses
- servei de càtering

Sala d’actes
La sala d’actes disposa de les més 
avançades tecnologies i té capacitat 
per a 140 persones. És un espai diàfan 
i adaptable a les necessitats particulars 
de cada sessió, i és divisible en dues 
sales annexes de 70 places cadascuna. 

l Capacitat: 140 places (2x70)
l Recursos:

- connexió Wi-Fi a tota la sala
- traducció simultània 
- videoconferència
- espais audiovisuals
- contractació d’hostesses
- servei de càtering

La nova seu del Col·legi
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Despatxos individuals
També, us oferim despatxos d’ús indivi-
dual que són la millor opció per a les reu-
nions professionals que es vulguin fer fora 
del despatx o fer-se en un espai immillora-
ble en les més avançades tecnologies. 
Aquests es podran utilitzar tant per hores 
com per dies, i compten també amb un 
servei de càtering i videoconferència.

l Recursos: 
- connexió Wi-Fi 
- impressora multifunció i digitalització 
de documents
- ordinadors amb software ofimàtic 
estàndard
- servei de càtering i coffee break
- sala office (amb microones, nevera 
i cafetera) 
- servei d’hostesses 

Espai ‘coworking’
La nova seu està pensada per acollir la 
nova generació d’economistes acabats de 
graduar o de llicenciar, i en aquest sentit 
hem creat un espai de treball on puguin 
desenvolupar les seves iniciatives professi-
onals i els seus projectes d’emprenedoria. 

L’espai coworking es caracteritza per ser 
un espai únic, on els emprenedors com-
parteixen una mateixa sala, i tenen al seu 
abast tot el material necessari per tal de 
desenvolupar els projectes i treballar en 
un ambient òptim. 

l Recursos: 
- connexió Wi-Fi 
- impressora multifunció i digitalització 
de documents
- ordinadors amb software ofimàtic es-
tàndard 
- espai office (amb microones, nevera i 
cafetera) 

Sales de reunions
Les sales de reunions són un espai im-
millorable per a les reunions i sessions 
professionals.

l 3 sales de reunions fins a 20 persones.
l Recursos: 

- Wi-Fi
- projector, vídeo , DVD i TV
- videoconferència i reunions en línia 
- impressora multifunció i digitalització 
de documents
- servei d’hostesses
- servei de càtering i coffee break

Aules de formació
Les aules de formació són espais  
pensats per impartir cursos i jornades 
formatives. Combinen funcionalitat i 
modernitat, i compten amb l’equipa-
ment tecnològic necessari i de dimen-
sions flexibles per adaptar-se a cada 
situació. Amb una capacitat de fins a  
40 persones.

l 5 aules de 20 a 40 persones
l Recursos: 

- Wi-Fi
- ordinadors amb software ofimàtic 
estàndard 
- canó de projecció, pantalla, TV 
i DVD
- impressora multifunció i digitalitza-
ció de documents
- espai office (amb microones, nevera 
i cafetera) 

La nova seu del Col·legi
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de col·laborar tots?
És una obra necessària
L’actual seu s’ha quedat petita, insuficient i 
poc adequada a les necessitats actuals i 
futures del Col·legi.

És la nostra seu
Una seu al servei dels col·legiats i despat·
xos professionals.

És una oportunitat històrica
És un projecte extraordinari que requereix 
un esforç extraordinari, el suport de tots. 

Promoció professional
Participar en la nova seu és també promou·
re les vostres relacions professionals.

Reconeixement per sempre
El Col·legi reconeixerà la vostra col·
laboració en un plafó al vestíbul que hi ro·
mandrà amb caràcter permanent.

Aposta de futur
És també un exercici de responsabilitat so·
cial: ajudar les noves generacions d’econo·
mistes perquè tinguin una seu adequada.

Representativitat
És una seu representativa per al prestigi de 
la nostra professió.

Altres contrapartides
Acte solemne de signatura. Diploma acre·
ditatiu. Pàgina de reconeixement en l’Infor-
matiu. Invitacions i condicions especials en 
jornades i congressos. Utilització d’espais 
del Col·legi en condicions especials.

Deducció fiscal
És una aportació deduïble de beneficis i, 
per tant, en part es compensa amb la re·
ducció d’impostos.

COM PARTICIPAR-HI
· Trucant al telèfon del Col·legi 
93 416 16 04 o 93 184 26 50.

· Enviant un e·mail a: 
programadepatrocini@
coleconomistes.cat indicant el nom de 
la persona de contacte.

MODALITATS DE 
PARTICIPACIÓ
· Col·legiat Protector (aportació de 
1.000 euros)
· Col·legiat Benefactor (aportació de 
500 euros)
· Despatx Protector (aportació de 
5.000 euros)
· Despatx Benefactor (aportació de 
2.500 euros)

Les aportacions es poden repartir  
entre diferents anualitats.

Per què hi hem 
La nova seu del Col·legi
R E P O R T A T G E

PROGRAMA DE PATROCINI
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La nova seu del Col·legi
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El banc de les millors empreses. I el teu.

Una cosa és dir que treballem en PRO dels profefef sssss ionals.
Una altra és fefef r-ho:

Comomo pmpm tptp etet
ExExE pxpx anana sióiói PROROR *.
T’ababa onono enen meme elele 10% deded la tetet veve avav
ququq ouou toto atat deded cololo ·lelel gigig atata **.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Més de

+ + +0 3% GrGrG arar tata itit s 1.300
comissions de devolució dels teus rebuts la targeta de crèdit i de dèbit. oficines al teu servei.
d’administració i domèstics principals, fins a un
manteniment. màxim de 20 euros al mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el mateix, el banc
dels millors professionals: el teu.

TrTrT uca’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

*El Compte Expansió Pro requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingressos recurrents per un import igual o superior a 700 euros. Si tens entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar
cap ingrés periòdic.
**Fins a un màxim de 100 euros l’any.
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

Enric Genescà i Albert Vilalta, respectivament, han estat escollits per  
la seva contribució al desenvolupament i el prestigi de l’economia catalana

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

 Amés a més d’homenatjar la 
seva trajectòria professional, 
amb el nomenament com a 
Col·legiat d’Honor d’Albert Vi- 

lalta el Col·legi d’Economistes de Catalunya 
ha valorat les aportacions d’Albert Vilalta en el 
disseny i implementació de politiques ambi-
entals, equiparables a les europees. 

Albert Vilalta és enginyer de Camins, Canals i 
Ports, redactor del tercer Pla de Sanejament 
de l’àrea de Barcelona, base del sistema de 
sanejament actual. Ha estat president de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya, etapa 
en què les línies que havien estat a punt de ser 
clausurades es van modernitzar i van passar a 
ser un dels serveis de rodalia millor valorats 
d’Europa. Albert Vilalta va ser també el primer 
conseller de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, etapa en la qual es va aprovar el Pla 
d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i va 
impulsar bona part de les politiques ambientals 
que han permès millorar l’entorn de Catalunya 
en àmbits tan complexos com el sanejament i 
els residus. Ha exercit com a secretari d’Estat 
d’Infraestructures i Transport i gestor d’infraes-
tructures ferroviàries i ha participat en la reintro-
ducció del tramvia com a mitjà de transport 
modern a l’àrea de Barcelona. Ha estat presi-
dent de Tramvia Metropolità, SA i del Parc Tec-
nològic WTC Cornellà. Finalment, com a reco-
negut tècnic urbanístic, ocupa els llocs de 
vicepresident de l’Associació Espanyola de 
Tècnics Urbanistes.

El guardó a Albert Vilalta s’emmarca en la vo-
luntat del Col·legi de reconèixer aquells pro-
fessionals de sectors vinculats amb la tasca 
d’economista que han ajudat ha impulsar àre-
es de coneixement i l’exercici professional 
d’activitats dels economistes. En concret, a 
Albert Vilalta li volen reconèixer les seves apor-
tacions en la gestió d’infraestructures, l’urba-
nisme i el medi ambient que han permès que 
es potenciessin els coneixements i el paper 
dels economistes en les actuacions professi-
onals en economia territorial i urbana i en eco-
nomia del medi ambient. n

 El nomenament d’Enric Genescà 
com a Col·legiat de Mèrit és per 
a la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya el 

reconeixement de les seves aportacions en 
el camp de l’economia d’empresa especi-
alment en l’empresa catalana. Amb aquest 
premi també se li vol fer un reconeixement 
a la seva tasca docent i al seu mestratge en 
l’ensenyament de l’economia de l’empresa 
i en la formació de moltes fornades de nous 
economistes.

Enric Genescà és doctor en Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials i llicenciat en Dret. 
Actualment és catedràtic d’Economia de 
l’Empresa de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i síndic de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya.

Va ser degà de la Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials de la UAB i vicerec-
tor d’Economia de la UAB. Ha estat presi-
dent de l’ACEDE (Associació Científica 
d’Economia i Direcció de l’Empresa), director 
de l’Observatori de la Pime de l’Institut d’Es-
tudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
i president del Comitè d’Estudis del Centre 
d’Economia Industrial. Al llarg de la seva car-
rera professional, ha estat estretament vincu-
lat amb el Col·legi d’Economistes, ja que ha 
estat membre del Consell de Redacció de la 
Revista Econòmica de Catalunya (REC) des 
de l’inici de la seva segona etapa, que ha aju-
dat a impulsar i a consolidar. També ha estat 
membre de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 

Al llarg de la seva carrera professional i do-
cent ha estudiat molts dels àmbits de l’eco-
nomia i s’ha concentrat en l’àmbit de l’eco-
nomia de l’empresa, estudiant la seva 
eficiència i competitivitat i està considerat un 
dels millors coneixedors i especialistes de 
l’empresa catalana. Ha escrit un nombre 
considerables de llibres i articles en revistes 
especialitzades i ha participat en congres-
sos tant nacionals com internacionals. n

Col·legiats de Mèrit i d’Honor

El banc de les millors empreses. I el teu.

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió PRO*.
T’abonem el 10% de la teva
quota de col·legiat**.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Més de

+ + +0 3% Gratis 1.300
comissions de devolució dels teus rebuts la targeta de crèdit i de dèbit. oficines al teu servei.
d’administració i domèstics principals, fins a un
manteniment. màxim de 20 euros al mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el mateix, el banc
dels millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

*El Compte Expansió Pro requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingressos recurrents per un import igual o superior a 700 euros. Si tens entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar
cap ingrés periòdic.
**Fins a un màxim de 100 euros l’any.
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Joan Sardà Dexeus 
Fabià Estapé Rodríguez  

Josep Lluís Sureda Carrión 
Romà Perpinyà Grau  
Ramon Trías Fargas  

Jordi Nadal Oller 
Rafael Termes Carreró  

Francesc Cabana Vancells
Josep Fontana

Anna Cabré
Josep M. Vegara

Col·legiats d’Honor 
d’edicions anteriors

Pasqual Maragall Mira
Narcís Serra Serra
Andreu Mas Colell
Joaquim Muns Albuixech
Josep M. Bricall Masip
Amadeu Petitbó Juan
Antoni Serra Ramoneda
Ernest Lluch Martín
Josep Oliu Creus
Jacint Ros Hombravella
Guillem López Casasnovas
Francesc Granell Trias
Antonio Argandoña Rámiz
Mercè Sala Schnorkowski 
Martí Parellada Sabata
Isidre Fainé Casas
Artur Saurí del Río 
Lluís Barbé
Alfred Pastor
Joan Canals
Joan Hortalà

Col·legiats de Mèrit 
d’edicions anteriors
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La Sindicatura  
de Comptes ha guanyat 

la valuosa dedicació  
d’un professional amb  

un bagatge excepcional  
i socialment compromès

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

El Col·legi l’ha nomenat Col·legiat de Mèrit en agraïment per la seva dedicació al món universitari, 
sempre anant més enllà de la docència i la recerca, l’assumpció de càrrecs de gestió a l’empresa  
i les institucions, caracteritzades sempre pel seu autoexigent sentit de la responsabilitat

Per la col·lectivitat
ENRIC GENESCÀ, RESPONSABILITAT I IMPLICACIÓ

 Els qui coneixem des de fa temps 
el col·lega i amic Enric Genescà 
som conscients que la seva  
trajectòria acadèmica és certa·

ment excepcional. Va fer el salt a la carrera 
acadèmica des de l’activitat professional a 
l’empresa i va entrar a formar part del redu·
ït grup de professors –liderat per Antoni 
Serra– que van iniciar i donar cos i ànima al 
Departament d’Economia de l’Empresa de 
la, llavors (primers anys 70), flamant Univer·
sitat Autònoma de Barcelona. D’aquells 
primers anys de canvis i renovació universi·
tària –en què posteriorment em vaig incor·
porar també a la UAB– prové la nostra col·
laboració acadèmica i amistat. 

Una tasca docent d’ampli espectre
Mirat en perspectiva, avui sorprendria l’am·
plitud temàtica de les matèries l’ensenya·
ment de les quals va anar liderant Enric Ge·
nescà al llarg dels anys 70 i 80; fent·ho en 
cada cas amb l’a profunditat i rigor que s’as·
socia a l’especialista en una matèria. Jo diria 
que aquesta multiespecialitat derivava en 
part del seu evident compromís en la cons·
trucció progressiva d’un departament uni·
versitari des de premisses acadèmiques 
trencadores, i en part per la seva actitud 
academicocientífica oberta i de natural in·
terdisciplinària; una característica que vaig 
descobrir aviat en l’Enric. En aquells anys 
d’establir les bases de l’orientació del De·

Versemblança del Col·legiat de Mèrit

JOAQUIM VERGÉS, economista 
Departament d’Economia de l’Empresa 
Universitat Autònoma de Barcelona
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Les seves intervencions 
públiques al Parlament 

han tingut en alguns 
casos repercussions 

significatives en la premsa 
i en l’opinió pública

Per la col·lectivitat

la Universitat Autònoma perdíem el dia a dia 
de la intensa dedicació d’un dels seus pro·
fessors rellevants. Pèrdua especialment per 
al Departament d’Economia de l’Empesa 
(del qual forma part el que subscriu), la qual 
sortosament es va poder pal·liar par· 
cialment més tard en autoritzar el Parlament 
la possibilitat de la seva col·laboració desin·
teressada en cursos de doctorat. 

Com alguns recordareu, la tasca d’Enric 
Genescà a la Sindicatura –com a responsa·
ble d’una area que abasta el control, entre 
altres entitats, de les empreses públiques– 
ha transcendit en més d’una ocasió els 
murs del Parlament (en tant que els seus 
membres són els primers receptors dels in·
formes d’auditoria de la sindicatura). Les 
seves intervencions públiques a la cambra, 
en tant que síndic relatives a tal o qual infor·
me d’auditoria especialment esperada han 
tingut en certs casos repercussions signifi·
catives en la premsa i en l’opinió pública. 

Permeteu·me, doncs, expressar aquí la 
meva satisfacció per comptar des de fa 
tants anys amb l’amistat de l’Enric i per la 
enriquidora experiència dels treballs con·
junts realitzats, i la meva felicitació en oca·
sió de l’encertada decisió del Col·legi. n

partament, la seva tasca docent va passar 
per definir continguts, organitzar i ensenyar 
matèries que avui consideraríem tan allu·
nyades com ara comptabilitat de costos, 
investigació de mercats, i direcció estratègi·
ca, entre d’altres. I això sempre amb una 
perspectiva innovadora; combinant el rigor 
acadèmic amb una voluntat, llavors tan 
nova com necessària, de connexió dels en·
senyaments amb les diferents cares de la 
realitat que ens mostra el món empresarial. 

Un dels fruits d’aquesta tasca docent d’am·
pli espectre, multiespecialista, és la varie· 
tat temàtica que pot observar·se en les se·
ves nombroses publicacions acadèmiques, 
en les tesis doctorals que ha dirigit, així com  
en els continguts dels projectes de recerca i 
estudis en què ha participat o que ha liderat. 

Catedràtic des del 1982, la seva dedicació 
a la Universitat Autònoma ha anat, però, 
més enllà de la docència i la recerca. Ha 
ocupat càrrecs de gestió, i ho ha fet amb un 
grau d’implicació en els problemes de la 
comunitat universitària a to amb el seu ben 
conegut autoexigent sentit de la responsa· 
bilitat pels interessos de la col·lectivitat. 
Així, jo destacaria la seva implicació com  
a director del Departament d’Economia  
de l’Empresa, com a degà de la Facultat de 
Ciències Econòmiques, com a vicerector 
d’Economia i com a vicepresident de la 
Fundació UAB. 

Impecable a l’empresa i les institucions 
M’agradaria subratllar el que crec que defi·
neix molt be la vocació i projecció científica 

d’Enric Genescà en els camps de l’econo·
mia de l’empresa (a més de la seva tasca a 
la UAB). La seva participació protagonista 
en entitats relacionades amb el món univer·
sitari o empresarial. És ben conegut en els 
àmbits universitaris d’economia i empresa 
el seu impuls a l’ACEDE (Associació Cientí·
fica d’Economia i Direcció de l’Empresa), 
de la qual ha estat vicepresident i després 
president durant uns anys. O la seva parti·
cipació en les tasques del Col·legi com a 
membre de la Junta. Així com la seva dedi·
cació al CIDEM, del Consell Rector del qual 
ha estat membre. O, en la mateixa línia, la 
seva tasca com a vocal del Comitè Asses·
sor –dels àmbits de ciències socials– de la 
CNEAI (ens públic que avalua la tasca in·
vestigadora dels professors universitaris). 

Síndic de la Sindicatura de Comptes 
Per descomptat, un gir important en la seva 
densa carrera professional va ser el nome·
nament pel Parlament de Catalunya, a prin·
cipi del 2004, com a síndic de la Sin· 
dicatura de Comptes. La sindicatura va 
guanyar així la valuosa dedicació d’un pro·
fessional amb un bagatge excepcional i so·
cialment compromès. Al temps, clar, que a 
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Destaca la seva 
capacitat de 

planificació a llarg 
termini, que es basa  

en el coneixement  
de la realitat

seva capacitat, d’un bon coneixement de les 
experiències d’altres àrees urbanes europe-
es i del coneixement científic de la pluviome-
tria mediterrània. Incorporava estimacions 
de les inversions necessàries en col·lectors, 
xarxes i manteniment, així com el seu finan-
çament mitjançant la creació d’una nova taxa 
de sanejament. El creixement cap al Ploble-
nou i Sant Martí ha estat possible gràcies als 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

La seva intensa vida professional i política ha estat marcada per la seva dedicació  
constant a l’eficiència i la rendibilitat d’uns projectes d’infraestructures d’alt interès 
social. Arguments tots ells per al seu nomenament com a Col·legiat d’Honor

Vocació de país
ALBERT VILALTA, EFICÀCIA I PREOCUPACIÓ SOCIAL

 A lbert Vilalta i González, nascut 
a Reus el 1933, va estudiar per 
enginyer de Camins, Canals i 
Ports a l’escola de Madrid, úni-

ca existent a l’Estat fins que a la fi dels anys 80 
es va crear la de Barcelona. En aquella època, 
els enginyers eren de dret funcionaris de l’Es-
tat pel simple fet de ser enginyers de Camins, 
però va renunciar a la plaça del Ministeri i va 
entrar en el 1960 a l’Ajuntament de Barcelona 
captat per Albert Serratosa, que també era 
enginyer de Camins. Eren moments de forta 
immigració que van comportar un fort creixe-
ment urbà i que feia necessària la planificació 
de les noves infraestructures –des de vialitat 
fins a sanejament– que el procés urbanitza-
dor requeria.

Tasca municipal i metropolitana
Acabada una Diplomatura d’Enginyeria Sani-
tària a París, va incorporar-se ja com a funcio-
nari de l’Ajuntament de Barcelona al projecte 
de portada d’aigües del Ter a la Ciutat Comtal, 
en aquells moment en construcció el primer 
transvasament entre conques a Catalunya i 
que va suposar assegurar el subministrament 
d’aigua potable a Barcelona fins a avui.

El 1969, redacta el Tercer Pla de Sanejament 
de l’Àrea de Barcelona, base del sistema de 
sanejament actual i que suposa la culminació 
d’una tasca iniciada el 1962 quan va ser des-
tinat com a adjunt al responsable de cons-
trucció del clavegueram. La xarxa estava feta 
un desastre, incapaç de donar servei al nou 
creixement urbà, mal mantinguda i no hi ha-
via col·lectors de pluvials... ni tan sols existia 
un plànol de la xarxa, dissenyada a la fi del 
segle XIX. El pla va ser un document complet 
i coherent, inusual per a la època, incloent-hi 
tot el procés de l’ampliació dels col·lectors i 
la xarxa fins a la depuració de les aigües resi-
duals i la recuperació i ordenació de la costa. 
Partia d’un plànol actualitzat de la xarxa i la 

Versemblança del Col·legiat d’Honor

JOAN RÀFOLS 
Economista i vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

col·lectors construïts a la fi dels 60, abans 
eren aiguamolls i zones inundables.

A l’inici del 1976, va incorporar-se a la Corpo-
ració Metropolitana de Barcelona com a res-
ponsable de quatre direccions de serveis: 
Obres Públiques, Transports, Serveis Metro-
politans i Equipaments. És el seu primer no-
menament per a un càrrec polític al qual ac-
cedia pel seu perfil tècnic i planificador. 
D’aquesta època, són els dissenys avui en-
cara vigents de l’actual xarxa vial metropoli-
tana, les primeres iniciatives d’elimininació 
de residus urbans i obres de grans col·lectors 
i d’abastament d’aigua.

La reinstauració de la Generalitat de Catalunya 
va suposar, tot treballant a la Corporació Me-
tropolitana, la seva incorporació a la Comissió 
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La seva tasca va ser 
prou decisiva perquè 

el traçat de l’alta 
velocitat a Barcelona 

i la frontera sigui 
avui una realitat

l’alta velocitat fins a la frontera francesa. El 
1985, va passar a ocupar la presidència dels 
Ferrocarrils de la Generalitat i TABASA. El 
1990, va ser nomenat conseller del nou De-
partament de Medi Ambient, on de nou va 
crear un equip independent i professional en 
un moment d’una greu problemàtica en la 
gestió de residus urbans i industrials. D’aque-
lla època és un salt qualitatiu en el saneja-
ment d’aigües residuals i la creació de 
l’Agència Catalana de Residus, buscant el 
màxim la col·laboració privada per a la mini-
mització dels residus, la internalització dels 
costos ambientals i de passada la creació de 
llocs de treball i indústria ambiental.

Els inicis de l’alta velocitat
A mitjan 1985, va ser cessat com a conseller 
de Medi Ambient. En aquestes circumstànci-
es, va rebre una oferta de l’aleshores ministre 
d’Obres Públiques Arias Salgado per anar a 
Madrid per impulsar l’alta velocitat ferroviària 
a Espanya. El 1997, es va crear el Gestor d’In-
fraestructures Ferroviàries (GIF) com a nou 
ens per tirar endavant el projecte al marge de 
l’antiquada estructura de Renfe. Albert Vilalta 
en va ser el primer president fins al 1999, quan 
va ser nomenat secretari d’Estat d’Infraes-
tructures. S’ha de dir que en aquells moments 
l’alta velocitat només era una realitat en el 
tram Madrid-Sevilla, que del tram Madrid-
Barcelona-frontera no hi havia encara un tra-
çat definitiu, i tan sols hi havia obres adjudica-
des en dos trams entre Saragossa i Lleida i 
encara amb ample de via ibèric. El treball 
d’aquells anys va ser prou decisiu perquè 
quan, l’any 2000, abandona el càrrec amb 
l’arribada al Ministeri d’Obres Públiques d’Ál-
varez Cascos, el traçat ferroviari en alta veloci-
tat a Barcelona i la frontera sigui avui una rea-
litat encara que amb retards molt importants.

L’última etapa professional ha estat com a 
president de TRAM, la societat de capital pri-
vat concessionària de la construcció i explo-
tació del tramvia a Barcelona.

Els fonaments d’un nomenament
Com a economista, destacaré d’aquest llarg 
currículum, d’aquesta intensa vida professio-
nal i política, la capacitat de planificació a llarg 
termini que es basa en el coneixement de la 
realitat i la incorporació de la innovació tècnica, 
l’elecció de projectes d’infraestructures en 
funció de la seva rendibilitat econòmica i social 
així com la preocupació constant per l’eficièn-
cia en el disseny i construcció d’infraestructu-
res. En tot això, i per la seva incidència en la 
formació de la Catalunya d’avui, es fonamenta 
la seva elecció com a Col·legiat d’Honor. n

de Traspassos, mentre Tarradellas en va ser 
president. Va ser persona clau per als traspas-
sos en matèries de transports, única transfe-
rència de serveis important fins a les eleccions 
autonòmiques del 1980. El 1978, després dels 
traspassos en matèria de transports, va ser 
nomenat director general de Transports de la 
Generalitat durant el primer Govern de Tarra-
delles, proposat per Narcís Serra.

Dedicació autonòmica
Després de les eleccions autonòmiques del 
1980, va ser nomenat secretari general del 
nou Departament de Política Territorial 
d’Obres Públiques, càrrec que va exercir fins 
al 1985. Amb complicitat amb els consellers 
Josep Maria Cullell i Xavier Bigatà va consti-
tuir i liderar un equip amb directius professio-
nals reconeguts en el seu camp d’actuació 
obert i de criteri independent. Coneixedor de 
l’Administració local i estatal, de les seves 
virtuts i els seus defectes, volia que la nova 
Administració catalana fos un model. No ha 
estat possible per la creixent politització a 
totes les administracions, però la feina feta en 
la primera meitat dels 80 per aquell equip que 

va liderar ha estat decisiva per a la transfor-
mació de Catalunya. Fruit d’aquells anys és 
la transformació dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat en una xarxa eficient de rodalia, el Pla 
de carreteres, l’acabament dels cinturons de 
Barcelona, del túnel del Tibidabo, el desvia-
ment del Llobregat necessari per evitar inun-
dacions i la ampliació del Port, l’Eix Transver-
sal, el traçat i reserva de sòl per al tren d’alta 
velocitat, l’ampliació de l’Aeroport del Prat, la 
depuració d’aigües residuals i l’abastament 
d’aigües... Moltes són una realitat avui, enca-
ra que la seva execució hagi durat més anys 
dels previstos. D’altres s’han executat parci-
alment com l’ampliació de l’Aeroport del Prat 
on encara falten els accessos ferroviaris o 
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Premis de reconeixement 2012

Què vol dir ser responsable del sector fi-
nancer i de la intermediació? De vega-
des, es té la imatge que el seu sector es 
basa en l’especulació…
Vol dir molt més. El grup de companyies que 
presideixo tenim un objectiu ben diferent. No 
venem productes financers, oferim serveis fi-
nancers. Tractem de trobar la millor i més adi-
ent col·locació a l’estalvi de les persones. És 
una activitat que s’ha de fer amb molta cura. 
L’estalvi de les persones és quelcom delicat i 

preciós. Prové d’una renúncia a consumir, és 
a dir, d’una renuncia a satisfer necessitats pre-
sents a fi de poder-les consumir més enda-
vant i protegir les necessitats futures.

La inversió, doncs, d’aquests estalvis ha de 
tenir com a objectiu preservar el capital; la ren-
dibilitat dependrà de la capacitat que tingui 
l’inversor per assumir, o no, més o menys risc.

Per tant, en el món financer no hi ha tant sols 
especulació, que també, sinó moltes altres 
inversions alternatives per a les persones poc 
amants del risc.

Vostè que treballa en el sector de les in-
versions, caracteritzat per una gran vola-
tilitat en els últims temps. Quines reco-
manacions faria a la gent interessada a 
invertir els seus diners?
Avui dia, els mercats es caracteritzen per una 
gran volatilitat. La recomanació que faria als 

 om valora el fet que l’hagin dis-
tingit amb el guardó a l’Econo-
mista d’Empresa d’aquest any?
És una satisfacció que els meus col-

legues m’hagin distingit amb aquest guardó. 
Ni l’esperava ni crec que hagi fet mèrits per 
aconseguir-lo. La professió d’economista 
s’endinsa en una problemàtica que fa referèn-
cia a tot el relacionat amb la supervivència 
humana: les seves necessitats, les carències, 
les il·lusions i també els seus desenvolupa-
ments i millores, tant materials com espirituals. 

És bo, doncs, que hi hagi un punt de trobada 
on poder compartir experiències i actualitzar 
els coneixements que van canviant. En aquest 
sentit, el Col·legi d’Economistes de Catalunya 
ha omplert i omple aquestes necessitats que 
tots els professionals tenim. I ho fa amb eficà-
cia, amplitud, companyerisme i cordialitat.

possibles inversors tindria relació, també, 
amb el que deia de la seva capacitat per assu-
mir més o menys risc. Podria entrar en renda 
variable, per descomptat, perquè al meu en-
tendre els mercats estan infravalorant empre-
ses molt eficients. Això sí, la inversió en acci-
ons requereix paciència i no haver de disposar 
del capital a curt termini.

Creu que aquesta crisi farà canviar la cul-
tura dels inversors?
Aquesta crisi farà canviar moltes cultures, no 
tan sols la dels inversors. Vam arribar a un punt 
al començament del segle XXI on es creia que 
ja era possible un creixement sostenible i inde-
finit. La realitat ens ha ensenyat que el sistema 
econòmic de mercat és fluctuant. Aquesta 
crisi ens ha fet variar la nostra visió del món i 
espero que ens faci també canviar els valors 
fonamentals de la nostra convivència, que els 
hem tingut i els tenim últimament una mica 
rovellats.

Com creu que evolucionarà l’economia i 
els mercats en els propers mesos? 
Ja sabem que als economistes ens agrada 
predir, encara que ens equivoquem molt so-
vint. Si ens referim al nostre país, crec que 
tindrem un 2013 molt dur, amb pèrdues crei-
xents de llocs de treball i amb una xarxa em-
presarial bolcada en l’exportació i en unes 
polítiques de retallades molt dures per dismi-
nuir el nivell d’endeutament tant públic com 
privat. A partir d’aquí, si som capaços de ge-
nerar un estalvi prou important, la recuperació 
del consum pot ajudar a superar aquest nivell 
de recessió. Pel que fa als mercats, crec que 
han arribat a un punt molt interessant de bai-
xes cotitzacions i rendibilitats per dividends 
elevades que poden aconsellar entrar-hi amb 
certa tranquil·litat tenint en compte, però, que 
poden sofrir en els propers mesos alguna que 
altre punta de volatilitat. n

Espero que la crisi ens 
faci canviar els valors 

fonamentals de la nostra 
convivència,que els tenim 

una mica rovellats

C

MARIA ÀNGELS VALLVÉ

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha distingit la presidenta del Grup GVC Gaesco com a 
Economista d’Empresa del 2012. El Col·legi ha valorat que ha creat i ha impulsat una empresa 
especialitzada en els mercats financers i d’inversió com és GVC, que ha fet créixer i ha convertit 
en grup de referència del seu sector a Catalunya i a tot l’Estat: GVC GAESCO

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomistes.cat

“Aquesta crisi farà canviar moltes 
cultures, no tan sols la dels inversors”
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despatx, creiem amb fermesa que les empre-
ses catalanes han d’apostar decididament 
per la internacionalització, buscar noves 
oportunitats de negoci, tot i l’esforç que això 
suposa. Es tracta d’un repte complex, però 
que cal afrontar si es vol sobreviure en un món 
cada cop més global i altament competitiu.

I les empreses estrangeres... veuen Ca-
talunya com un lloc atractiu?
Catalunya sempre ha estat i serà un lloc atrac-
tiu per a aquelles empreses estrangeres que 
desitgen instal·lar-se a l’Estat espanyol o, fins 
i tot, per a aquelles empreses multinacionals 
que volen implantar la seva seu a Europa. A 
banda de les motivacions purament comer-
cials, Catalunya ofereix una capacitat logísti-
ca envejable, infraestructures de primer nivell 
i professionals altament preparats. Barcelo-
na, la seva capital, ocupa les primeres places 
dels rànquings de ciutats més valorades per 
fer-hi negocis i amb millor qualitat de vida. 

Quin perfil tenen les empreses que opten 
per sortir a fora i quines recomanacions 
faria als seus empresaris?

ostè ha rebut el Premi al Des-
patx Professional del Col·legi 

d’Economistes. El jurat ha valo-
rat, entre altres coses, la seva ca-

pacitat de liderar un despatx amb un im-
portant pes tant a Catalunya com a 
Espanya. Quina mena de serveis ofereix?
La nostra firma ofereix una amplia gamma de 
serveis en l’àmbit de l’assessorament jurídic, 
en destaquen especialment les àrees de fis-
cal, mercantil, laboral i processal-civil. En 
aquests moments, per causa de la conjuntu-
ra econòmica actual, Crowe Horwath, en la 
seva divisió de Legal i Tributari, està potenci-
ant serveis de Corporate Recovery, Penal 
Econòmic, Negociació Col·lectiva i, òbvia-
ment, Operacions Concursals. 

El seu despatx dóna servei tant a les em-
preses estrangeres establertes al nostre 
país com a les empreses d’aquí que volen 
internacionalitzar-se. Detecta un interès 
més alt de les empreses per sortir a fora? 
Sí, hi ha una creixent voluntat per part dels 
empresaris del nostre país a obrir-se mercat 
fora de les nostres fronteres. Des del nostre 

En general són empreses mitjanes, dirigides 
per professionals joves i preparats, que no 
tenen por als nous reptes. Els recomanaria 
que fessin un salt gradual cap a nous mercats 
estrangers, però sense oblidar d’on vénen i 
què representen. La nostra sort és que els 
productes catalans són reconeguts per la 
seva qualitat i, per tant, són apreciats arreu.

Per la seva feina està en contacte perma-
nent amb empresaris catalans. Com veu 
la situació actual de la nostra economia?
És complicada i incerta, sobretot per a les 
empreses del teixit industrial català, tradicio-
nalment petites i mitjanes. Aquelles empreses 
que no es reinventin, innovin o busquin incre-
mentar les seves vendes mitjançant les ex-
portacions ho tindran malament per sobre-
viure. Entenent que tot té un principi i un final, 
i que ja portem uns quants anys de crisis eco-
nòmica, hem de pensar que la situació millo-
rarà a mesura que els mercats recobrin la 
confiança, s’augmenti de forma significativa 
l’ocupació, i per tant l’estabilitat laboral, i 
aquesta, a la vegada, doni pas a un increment 
del consum. n

V

JORDI BECH

El Col·legi d’Economistes ha concedit el premi al millor Despatx 
Professional a Jordi Bech, l’economista que lidera Crowe 
Horwath, un despatx especialitzat en temes jurídics i fiscals 

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomistes.cat

“Aquesta crisi farà canviar moltes 
cultures, no tan sols la dels inversors”

“Les empreses han  
de reinventar-se, 
innovar i exportar”
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Premi Reconeixement 2012

n  LLUÍS VILADRICH I HOMS,  
 Facultat d’Empresa i Comunicació 
 de la Universitat de Vic

n  MIREIA PARÉS TERRAZO,  
 Institut Químic de Sarrià, Universitat 

Ramon Llull

n  CAROLINA SEGARRA ALGUERÓ,  
 ESADE Business School 

n  EDUARD SÁEZ REVERTÉ,  
 Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials de  la Universitat Pompeu 
Fabra 

El Premi de Reconeixement 
del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya ha estat 
enguany molt renyit. El 
nivell de tots els aspirants 
ha estat tan alt que tots 
ells eren mereixedors de 
guanyar. Finalment, s’ha 
pres una decisió salomònica

RECONEIXEMENT ALS CANDIDATS  
MÉS PREPARATS

Els millors  
currículums

 La Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, des-
prés d’analitzar els candidats  i 
constatar que totes les candidatu-

res presentades assolien un bon nivell que 
feia difícil discernir un sol candidat, ja que per 
nota mitjana o per altres mèrits tots eren dig-
nes candidats al guardó de reconeixement, 
va acordar atorgar el Premi de Reconeixe-
ment del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya al millor currículum universitari ex aequo 
a totes les candidatures presentades. n

n  ANASTASIYA YARYGINA UDOVENKO, 
Facultat d’Economia i Empresa 

 de la Universitat de Barcelona

n  LAIA GARRIDO COSTA, 
 Universitat Abat Oliva CEU

n  XAVIER LLUCH SOLÀ, 
 Universitat Oberta de Catalunya 

n  TAISHI DEZAKI MONCADA, 
 Facultat d’Economia i Empresa de 
 la Universitat Autònoma de Barcelona  

n  JENNIFER LOLO SÁIZ, 
 Universitat Internacional de Catalunya

n  ADRIÀ GUTIÉRREZ CARBÓ, 
 Facultat de Ciències Econòmiques 
 i Empresarials de la Universitat 
 Rovira i Virgili 

n  ANNA PAYRET JULIA, 
 Facultat de Ciències Econòmiques 
 i Empresarials de la Universitat 
 de Girona

Premiats dels millors currículums
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Premi Joan Sardà Dexeus

EX AEQUO AMB EL PREMI AL MILLOR 
LLIBRE D’ECONOMIA I EMPRESA

EX AEQUO AMB EL PREMI AL MILLOR 
LLIBRE D’ECONOMIA I EMPRESA

 L’estructura vertebradora de la soci-
etat mundial es dirigeix desespe-
rançadorament cap al caos. L’eco-
nomista Francesc Raventós ex-

posa la síntesi de causes i conseqüències 
socioeconòmiques globals que, dins el marc 
d’una política irresponsable, han sacsejat el 
món amenaçant el seu equilibri i provocant 
una forta alarma social. Un futur incert. Eco-
nomia, geopolítica i governança mundial (La 

Magrana, 2012) denuncia aquesta situació i 
indueix el lector a la presa de consciència de 
la problemàtica que impera en els nostres 
dies. A partir d’aquí, desenvolupa l’esbós 
d’un canvi en tots els àmbits que fan possible 
que l’ésser humà visqui en societat. En un 
sistema dividit en col·lectius, els interessos es 
contraposen i la sostenibilitat perilla. L’alter-
nativa no és substituir, sinó remodelar, donar 
espai a la consonància entre les necessitats 

VALENTÍ PICH ROSELL
President del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya

JOAN CALS GÜELL 
Economista i catedràtic d’Economia Aplicada a la UAB

Un futur incert

Els errors de les caixes

F a just un any, Viena Edicions pu-
blicà aquest llibre en què el pro-
fessor Antoni Serra Ramone-
da presenta la seva visió del 

procés que ha conduït a la desaparició de 
les caixes d’estalvis com a entitats fi nance-
res. En un text ben escrit, hi trobem anàlisis 
rigoroses basades en un sòlid substrat teò-
ric i una descripció amena del fets, trufada 
d’experiències personals, amb l’agudesa, la 
sinceritat i la ironia proverbials de l’autor. Les 
primeres pàgines es dediquen al canvi sob-
tat induït per la crisi fi nancera internacional, 
que aboca a modifi car la legislació espanyo-

fi ns a cert punt i per raons diverses, han evi-
tat els errors diagnosticats. Des del cas es-
pecial de “la Caixa” fi ns a petites entitats; des 
de les caixes basques fi ns a les alemanyes. 
 
En defi nitiva, una obra molt recomanable per 
a les persones interessades a aprofundir en 
el coneixement del daltabaix del nostre siste-
ma fi nancer. n

individuals i el bé comú i fent ús de les eines 
de què disposem. Dependrà dels actes del 
nostre avui l’existència d’un demà. Raventós 
ens llença un repte de compromís amb el fu-
tur des del present.

Sens dubte, és remarcable que un econo-
mista amb una trajectòria professional tan 
dilatada i amb una frenètica activitat d’acció 
política i social, que ha ostentat alts càrrecs 
de representació tant en l’Administració pú-
blica com en l’àmbit de les empreses mer-
cantils i, al mateix temps, màxima represen-
tació de la nostra societat en l’àmbit estatal, 
es plantegi la idea de resumir una sèrie de 
refl exions per conscienciar la societat de la 
situació actual. Amb una fi nalitat clara d’afa-
vorir escenaris futurs més agradables tant 
des de l’àmbit economicosocial com medi-
ambiental, tot posant a l’abast del lector infor-
mació rellevant, constitueix una aportació al-
tament desitjable i de necessària lectura. n

la i a endegar la reestructuració bancària, 
encara inconclusa, de la qual són directrius 
principals la concentració, la reducció de 
capacitat i el traspàs del negoci de les caixes 
a bancs de nova creació. Segueixen capítols 
que examinen l’expansió geogràfi ca de les 
caixes, el seu sistema de govern, l’exposició 
al risc immobiliari i la qüestió dels recursos 
propis. Aquests aspectes cabdals del funci-
onament i l’estratègia competitiva de les 
caixes són sotmesos a crítica i es van des-
granant els errors que el temps acumula i 
que comportaran el trist desenllaç. L’autor 
contrasta l’anterior amb experiències que, 
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El Col·legi d’Economistes de Catalunya atorga el seu Premi a  
la millor trajectòria professional en la difusió de l’economia

Manel Pérez
SOTSDIRECTOR DE ‘LA VANGUARDIA’

E l Premi Joan Sardà Dexeus que 
distingeix la millor trajectòria 
professional en la difusió de 
l’economia ha estat aquest any 

per a Manel Pérez, sotsdirector del diari La 
Vanguardia. 

El jurat, en el veredicte, ha remarcat espe-
cialment la llarga trajectòria de Manel Pérez 
com a periodista econòmic, així com les 
seves aportacions com a analista econò-
mic d’actualitat en els articles d’opinió que 
publica de forma periòdica en aquest mitjà 
de comunicació.

Manel Pérez ha treballat en la secció 
d’Economia de diferents mitjans de comu-
nicació com El País i actualment ocupa el 
càrrec de sotsdirector a La Vanguardia. A 
banda de la seva tasca periodística diària, 
Manel Pérez és també autor de llibres  
d’investigació periodística com el publicat 

Premi Joan Sardà Dexeus

l’any 1996 per l’editorial Temas de Hoy 
sota el títol JR El tiburón i en el qual narra, 
juntament amb el també periodista Xavier 
Horcajo, la trajectòria de Javier de la Rosa 
i revelen passatges inèdits de les seves re-
lacions amb persones del món polític i em-
presarial del país.

El Premi Joan Sardà Dexeus a la millor tra-
jectòria professional ha distingit al llarg 
dels anys diferents professionals dels 
mitjans de comunicació que han 
contribuït de forma clara a la divul-
gació i a la difusió de temes relaci-
onats amb l’economia entre el 
gran públic. Entre els pe- 
riodistes premiats destaquen 
el director del setmanari 
L’Econòmic, Ramon Roca, 
el periodista de Catalu-
nya Ràdio, Àlex Bosch, 
o el també periodista 
de La Vanguardia, 
Ramon Aymerich, 
entre d’altres. n

Manel Pérez, 
sotsdirector de  
La Vanguardia, 

també és autor de 
llibres d’investigació 

periodística.

El jurat ha remarcat la 
seva llarga trajectòria 
professional i les seves 

aportacions com a 
analista econòmic 

d’actualitat
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El passat 17 d’octubre es va 
presentar a la Sala d’Actes 
del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya, amb una assis-
tència de més de 60 persones, la 
xarxa de business angels (BAN) 
del Col·legi, que té per objectiu cre-
ar un espai empresarial i d’empre-
nedoria que permeti cercar recur-
sos per als emprenedors.

L’acte va comptar amb la partici-
pació del conseller d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Cata-
lunya, Francesc Xavier Mena; el 
degà del Col·legi, Joan B. Casas; el 
president de l’Associació Espanyo-
la de Business Angels Networks 

El passat dimecres 3 d’octubre 
es va presentar a l’Auditori del 
Banc Sabadell, el document 

tècnic Pimes i finançament: necessi-
tats i alternatives, en el qual s’analitza 
la situació actual financera de les pi-
mes, les seves relacions amb entitats 
financeres, i defineix els instruments 
que tenen a l’abast per millorar la seva 
situació econòmica. 

L’acte va comptar amb la partici-
pació de Joan B. Casas, degà del 

(AEBAN), Joan Roure, i el president 
d’Economistes BAN, Àlex de Dios. 

El conseller Mena va destacar  
la importància que cada vega- 
da siguin més els emprenedors 
que busquin noves vies de finan-
çament alternatiu per dur a terme 
el seu projecte. El degà del Col·legi, 
Joan B. Casas, va concloure que 
Economistes BAN és una apos- 
ta del Col·legi que està en sinto- 
nia amb les necessitats de la soci-
etat actual i que té per objectiu que 
cap idea bona no es quedi sense 
finançament. Aprofitant l’acte, el 
conseller va firmar en el Llibre 
d’Honor del Col·legi. n

Roc Blanc Hotels ofereix als col·legiats i acompanyants del

Col·legi d’Economistes de Catalunya

• A Estades a Hotels en règim d’habitació i esmorzar
• A Programes i Serveis a la Carta de Salut i Bellesa i Benestar

 als nostres Spas Termals
• A Entrada Espai Lúdic Termal Aquatonic (Tarragona)

Informació i reserves: 902 930 400 • reserves@RocBlancHotels.com • www.RocBlancHotels.com
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

El conseller d’Empresa i Ocupació presenta la xarxa  
de ‘business angels’ del Col·legi: Economistes BAN

Presentació del document tècnic  
‘Pimes i finançament: necessitats i alternatives’

Col·legi; Josep Ramon Sanromà, 
conseller delegat de l’Institut Català 
de Finances;Josep González, presi-
dent de PIMEC; Carles Ventura, di-
rector general adjunt del Banc Saba-
dell, i Esteve Sarroca i Jordi Malapeira, 
coordinadors del document tècnic. 

Aquest document tècnic ha estat 
elaborat pel Col·legi d’Economistes 
de Catalunya amb la col·laboració 
del Banc Sabadell i l’Institut Català 
de Finances i Pimec. n

El degà del Col·legi, Joan 
B. Casas, acompanyat 
per la secretaria de la Jun-

ta de Govern, Montserrat Casa-
novas, i pel director tècnic de la 
Jornada dels Economistes, Anton 
Gasol, han mantingut un esmor-
zar de treball amb els degans i 
representants de les Facultats 
d’Economia i Empresa de les uni-
versitats catalanes. 

Aquests actes amb els degans 
se celebren cada any i s’emmar-
quen en la voluntat de la Junta de 
Govern d’aprofundir en les relaci-
ons del Col·legi amb les facultats 
d’Economia i Empresa de les uni-
versitats catalanes. n

Reunió amb els degans de les facultats d’Economia  
i Empresa de Catalunya
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Col·legi d’Economistes

Presentació del nou  
Grup de Treball de ‘Retail’

El passat mes d’octubre 
es va presentar a la Sa- 
la d’Actes del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, el 
nou Grup de Treball de Retail, que 
té per objectiu ser un lloc de tro-
bada d’empresaris professionals 
del sector, aglutinar als econo-
mistes que estiguin relacionats 
amb el retail, fomentar el debat i el 
coneixement d’aquest sector, 
generar opinió i crear un espai for-

matiu de qualitat per als professi-
onals del retail. 

L’acte va comptar amb la par- 
ticipació de Joan B. Casas, degà 
del Col·legi; Josep M. Marqués, 
director executiu de promoció  
de Barcelona Activa; Josep  
Maria Recasens, president del 
Comitè Executiu de la Funda- 
ció ESCODI; Santiago Pagès, 
economista, i Joan Font, presi-
dent de BonPreu. n

Jornada ‘Escenaris 
econòmics a Catalunya  
en el marc d’un Estat propi’

Dijous 25 d’octubre va te-
nir lloc a la Sala d’Actes 
del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya la jornada sobre 
Escenaris econòmics a Catalunya 
en el marc d’un Estat propi, amb 
l’objectiu d’aportar elements en 
l’àmbit de l’economia que ens per-
metin aprofundir en el debat que  
hi ha a Catalunya en relació amb 
les propostes de modificació del 
marc territorial vigent. 

Amb una assistència nombro-
sa de mitjans de comunicació i  
la participació d’un centenar de 

persones, la jornada va ser tot un 
èxit. En l’acte, el degà del Col·legi, 
Joan B. Casas, va assenyalar que 
la voluntat del Col·legi és partici-
par activament en els debats  
del nostre temps i que no es trac-
ta d’arribar a conclusions sinó 
d’aportar una visió econòmica al 
debat actual. 

Properament, el Col·legi orga-
nitzarà una altra jornada, amb la 
mateixa finalitat, sota el títol  
Els escenaris econòmics a Cata-
lunya en el marc federal i en l’ac-
tual model territorial. n

Dimarts 18 de setembre 
va tenir lloc, tal com pre-
veuen els vigents Esta-

tuts del Col·legi, la reunió de la 
Junta de Govern ampliada amb 
els vicepresidents de les diferents 
comissions i grups de treball del 

Reunió a Poblet de la  
Junta de Govern ampliada

Col·legi i els membres de la Co-
missió Territorial de Tarragona.

Aquest any, la Junta ampliada, 
organitzada per la seu territorial de 
Tarragona, s’ha celebrat a Poblet; 
la Junta va ser rebuda pel prior del 
monestir, Lluc Torcal. n
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Col·legi d’Economistes

El Col·legi d’Economistes  
de Catalunya esdevé  
‘Empresa amb cor’

El degà del Col·legi, Joan 
B. Casas, i el director de 
Càritas, Jordi Roglà, van 

signar un acord en virtut pel qual 
el Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya esdevé Empresa amb cor. 

El Col·legi sempre ha estat 
amatent amb preocupacions so-
cials i obert a la seva participa- 

ció en accions solidaries, i a 
través d’aquest acord es com-
promet a fer difusió de les acti-
vitats que organitzi Càritas a 
tots els col·legiats. 

La institució benèfica, de la 
seva banda, difondrà aquesta 
sensibilitat del Col·legi en les 
seves campanyes. n

El director territorial de 
Sanitas per a Catalunya, 
Aragó i les Balears, José 

Luis Buil, i el degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, 
Joan B. Casas, han signat un 
contracte de patrocini pel qual 

Sanitas, mecenes de  
la nova seu del Col·legi

Sanitas esdevé empresa mece-
nes de la nova seu del Col·legi. En 
virtut d’aquest acord, Sanitas i el 
Col·legi manifesten el seu interès a 
desenvolupar nous acords de par-
ticipació de serveis i d’activitats 
que siguin d’interès mutu. n

La Universitat de Girona i el 
Col·legi d’Economistes de 
Catalunya han signat un 

conveni de col·laboració per pro-
moure activitats d’interès comú 
relacionades amb l’àmbit de l’eco-
nomia i l’empresa, pel qual, entre 
d’altres, els alumnes i els profes-

Signatura del conveni  
de col·laboració amb  
la Universitat de Girona

sors gaudiran de condicions espe-
cials en els cursos de formació, ac-
tes, seminaris, conferències i jornades 
que organitzin les dues institucions. 
Amb aquest conveni, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya ja té 
signat acords de col·laboració amb 
totes les universitats catalanes. n

Conveni amb la Fundació Escola Superior de Comerç 
i Distribució, ESCODI

Coincidint amb l’acte de 
presentació del Grup de 
Treball de Retail, Joan B. 

Casas, degà del Col·legi, i Josep 
Maria Recasens, president del 
Comitè Executiu de la Fundació 
ESCODI, van signar un acord de 
col·laboració, pel qual els gradu-
ats en Direcció de Comerç i Dis-
tribució, carrera universitària  
que imparteix ESCODI com a tí-
tol propi de la Universitat Autò-

noma de Barcelona (UAB), po-
den ser membres associats  
del Col·legi. 

Per mitjà d’aquest acord, ES-
CODI i el Col·legi es comprome-
ten a treballar conjuntament en 
qüestions d’interès comú relaci-
onades amb el sector retail, 
com poden ser l’organització 
conjunta de cursos, seminaris, 
jornades o conferències, entre 
d’altres. n
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Alba Granados, Jorge
Baltrons Pumarola, Roger
Barceló Gómez, Francesc
Beltran Centelles, Núria
Betriu Montull, Maria
Busquets Barberà, Joan
Calvo García, José Jorge
Carbó Jiménez, María del Pilar
Carreira Cerdeira, Manuel
Cascales González, Fco. Javier
Catalan Casanova, Eloi
Cebreiro Simón, Sergio
Cicres Puigdemont, Laura
Ciércoles Alonso, Ana María
Colell Rodríguez, David
Costa Mateu, Montserrat Ana
Cruz Murillo, Jordi
David Shlafrok, Marcelo

Relació d’altes col·legials 
del juliol a l’octubre del 2012

Díez Oneca, María Clara
Esbrí Úcar, Andrea
Escribano Aldana, Alejandro
Figuerola Jiménez,
   Bernat Roger
Flix Navarro, María Pilar
Florenza Vega, Marc
Ganduxer Valldeperas, Diana
Góngora Carmona,
   Francisco de Asís
González Turigas, Cristina
Gusart Huguet, Carles
Hurtado Gallardo, Julián
Justicia Ruz, Jorge
Llach Colom, Jordi
Madrid Sánchez, Ana Yasmina
Maqueira García, Yessika
Marcet Olmo, Albert

N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Marcó Suqué, Jorge
Martí Torrent, Ferran
Martínez Alamilla,
   Joan Manuel
Mesa Tapia, Carles
Miralles Llull, Bartomeu
Morató Puigdesens,
   Anna Maria
Moreno Hita, Dunia
Moreno Sanz, Alexandra
Muro Sebastián, María Jesús
Navarro Garcia, Jordi
Núñez de Arenas Galván, Cristina
Pagès Moliner, Victòria
Palomar López, Josep Maria
Palomera Cemeli, Maria Lourdes
Payeras Ribot, Guillem
Pera Segarra, Isabel
Piedra Arjona, Sebastián
Prades Martínez, Arturo
Prats Cid, Daniel de 

Puig Solà, Oriol
Puig Borràs, Enric
Puig Llambés, Joan Carles
Ramos Ferreras, Luis Enrique
Redón Hernández, Bárbara
Ribera Garcia, Arnau
Rodríguez Algarra, Francisco
Sallés Escalé, Lluís
Sánchez Mora, Marc
Serres Bandeira, Sònia
Simorra Navarro, José
Solís Pantaleón, Sandra
Tarancón Rodríguez,
   María José
Torrente Pascual, Olga
Vasco Monroig, Albert
Vergés Bengoechea,
   Maria Soledad
Vila Salvans, Xavier
Vilalta Aguilar, Gisela
Vilar Ramírez, Ivan

E l passat dijous 4 d’oc-
tubre es va celebrar a 
Tarragona, amb una 

assistència de més de cin-
quanta persones, el Sopar  
dels Economistes, que va tenir 
lloc al restaurant Mas Folch  
de Tarragona. 

Durant l’acte es van lliurar les 
insígnies als economistes que 
complien 25 anys com a col-
legiats. Així mateix, es va lliurar 
el Premi de Reconeixement a  
la trajectòria personal i pro- 
fessional que atorga la Comis-
sió Territorial de Tarragona a 

Xavier Blasi, director general del 
grup d’empreses Blasi. D’altra 
banda, també es va lliurar el 
Premi de Reconeixement al mi-
llor expedient acadèmic de la 
Facultat d’Economia i Empresa 
de la URV. L’estudiant guardo-
nat va ser Adrià Gutièrrez. n

La seu territorial de Tarragona celebra  
el Sopar dels Economistes 2012

El Banco
Espirito Santo 
patrocina  
el Col·legi

El director general del Banco Es-
pirito Santo, Pedro Jesús Escu-
dero, i el director territorial a 

Catalunya de la mateixa entitat bancària, 
Santiago Costa Viver, juntament amb el 
degà del Col·legi d’Economistes de  
Catalunya, Joan B. Casas, han signat un 
acord de patrocini pel qual el banc por-
tuguès esdevé empresa col·laboradora 
de la nova seu del Col·legi. n
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Entrevista. Col·legiat de Mèrit
G E N T  D E  C A S A

 Enric Genescà està considerat un 
dels qui millor coneixement té de 
l’empresa catalana. En la següent 
entrevista, fa un repàs a la situa-

ció econòmica actual i ens en dóna la seva 
visió.

Vostè està considerat un dels millors co-
neixedors i especialista de l’empresa ca-
talana. Com veu la situació actual? És 
optimista?
Amb tota sinceritat he de dir que no em con-
sidero pas un dels millors coneixedors i es-
pecialistes de l’empresa catalana. La situa-
ció actual, tant a Catalunya com a Espanya i 
a Europa, és preocupant. Estem immersos 
en una crisi llarga i que sembla no tenir fi , 
amb uns nivells d’atur inassumibles. I, amb 
les polítiques actuals, no li veig sortida. 

Probablement s’està fent el que la situació 
fi nancerofi scal exigeix, però les accions de 
les empreses no són sufi cients per recuperar 
el to de l’economia. Fa un temps vaig fer la 
conferència de clausura d’una de les prime-
res Jornades dels Economistes. El tema era 
Empreses en crisi, reconversió i dret concur-
sal. En ella deia que la reconversió d’una em-
presa en crisi requereix dos tipus d’accions. 
Les primeres tenen l’objectiu d’aturar el de-
teriorament de la situació fi nancera. No obs-
tant això, per garantir la continuïtat de l’em-
presa cal implementar també una segona lí-
nia estratègica amb l’objectiu de recuperar la 
competitivitat i el creixement per la via d’una 
redefi nició del vector de productes-mercats i 
de les fonts d’avantatge competitiu. 

En l’aspecte macroeconòmic, per superar 
una situació com l’actual, tampoc n’hi ha 
prou amb accions que tinguin com a objectiu 
ajustar les variables fi nanceres i fi scals. Cal 

també emprendre simultàniament dues línies 
estratègiques més.

En primer lloc, cal que Europa doni d’una ve-
gada un pas decidit cap a una integració fi -
nancerofi scal més gran. Com deia Porter, re-
ferint-se a l’empresa, el pitjor que es pot fer a 
l’hora d’optar per una estratègia és quedar-
se atrapat al mig, i això és el que em sembla 
que està passant. No veig polítiques que 
apuntin decididament cap a la potenciació de 
més integració i, si no s’adopten ja, amb la 
creació de la moneda única ens haurem que-
dat a mig camí, haurem quedat atrapats al 
mig, renunciant així a culminar un procés 
d’integració que va començar poc després 
del fi nal de la segona guerra mundial. 

En segon lloc, calen accions decidides que 
ajudin a recuperar la demanda i la inversió i, 
tal com s’ha demostrat històricament, en una 
situació com l’actual, el motor d’arrencada 
ha de ser la inversió pública. Cal que es posin 
en marxa i actuïn tots els instruments de la 
Unió amb l’objectiu de millorar el fi nançament 
i impulsar projectes d’inversió: aquesta hau-
ria de ser la prioritat d’Europa. Malgrat que la 
situació en què es troben avui els països del 
sud d’Europa es pugui deure a defi ciències 
en les seves polítiques econòmiques i en la 
seva execució, ara cal que una acció decidi-

da en les dues línies estratègiques apuntades 
passi per davant dels retrets. En tot cas, més 
endavant i amb un enfocament més a llarg 
termini arribarà el moment de posar en marxa 
els mecanismes que garanteixin que una si-
tuació com l’actual no es torni a produir.
 
A Catalunya, les petites i mitjanes empre-
ses suposen la base del teixit empresarial. 
Per on passa necessàriament la supervi-
vència de les pimes? 
En aquest moment, les pimes estan patint for-
tament l’impacte de la situació econòmica ac-
tual: reducció de demanda, acomiadaments, 
fallides. De forma general, la seva supervivèn-
cia passa necessàriament per unes accions 
de política econòmica, en la línía de les apun-
tades en la pregunta anterior, que permetin el 
retorn del crèdit amb unes exigències raona-
bles de solvència i liquiditat, d’una banda, i la 
recuperació de la demanda, de l’altra. 

També cal actuar per tal de millorar l’efi càcia 
i la productivitat del sector públic, especial-
ment en àmbits com la justícia, la sanitat, 
l’ensenyament i la gestió de la fi scalitat. Cal 
també invertir en obtenció de coneixement i 
creació de centres tecnològics i potenciar els 
programes públics de suport per tal d’acos-
tar la innovació i la tecnologia al mercat i, fi -
nalment, cal incentivar la col·laboració entre 
empreses, ja que aquest pot ser un meca-
nisme adient perquè les pimes accedeixin a 
noves tecnologies de producte i de procés, 
d’una banda, i es possibiliti la seva entrada a 
nous mercats internacionals, de l’altra.

Pel que fa a les microempreses, hem de-
mostrat en diferents investigacions que els 
factors determinants de la seva capacitat de 
supervivència i creixement són, en primer 
lloc, que la motivació per crear l’empresa si-

ENRIC GENESCÀ

Cal que es posin en 
marxa i actuïn tots 
els instruments de 

la UE amb l’objectiu de 
millorar el fi nançament 

i impulsar projectes 
d’inversió

Distingit amb el premi Col·legiat de Mèrit del 2012 del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, és també llicenciat en Dret. Actualment 
exerceix com a catedràtic a l’UAB i és síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomistes.cat

“Amb les polítiques actuals 
no veig la sortida a la crisi”
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sarial de forma que tot professor tingui una 
certa experiència empresarial adquirida via 
convenis d’assessorament, estades tempo-
rals en empreses... Que en el disseny dels 
respectius plans d’estudis hi intervinguin acti-
vament representants del món empresarial. 
Que hi hagi assignatures obligatòries de 
pràctiques dels estudiants en empreses. Que 
es programin sessions acadèmiques imparti-
des per professionals i directius d’empreses. 

D’altra banda, cal que la metodologia docent 
sigui activa i no exclusivament basada en la 
classe magistral, que s’ensenyi a aprendre i 
que es potenciïn actituds i habilitats que són 
fonamentals en les empreses com la capaci-
tat de prendre decisions en situacions d’in-
certesa, d’assumir riscs i de dirigir i motivar 
persones.
 
Què suposa per a vostè que l’hagin distin-
git amb el premi d’Economista de Mèrit?
Per a mi és un gran honor que agraeixo molt 
sincerament al degà Joan B. Casas, a la 
Junta de Govern i a tots aquells que han in-
tervingut en aquesta decisió. 

Com veu la tasca que es fa des del Col-
legi d’Economistes de Catalunya? Quin 
creu que ha de ser el paper del Col·legi en 
la situació actual?
El nostre Col·legi no és de col·legiació obliga-
tòria i els seus ingressos no depenen del que 
estableixin les lleis o de subvencions. Per 
tant, el seu èxit depèn de la capacitat d’oferir 
al mercat productes i serveis ben valorats. 
Les característiques del seu avantatge com-
petitiu, basat en habilitats i rutines desenvolu-
pades internament i durant molt temps, ga-
ranteixen el seu sosteniment. El Col·legi està 
en bona situació i pot veure el seu futur amb 
optimisme. En la situació actual, el Col·legi ha 
de seguir potenciant l’oferta de serveis que 
ha anat consolidant al llarg del temps, po-
sant, si és possible, més èmfasi en la seva 
presència en la societat com a òrgan emissor 
i formador d’opinió. ■

comanació és reorientar la política de pro-
moció empresarial i centrar-la en aquells col-
lectius que reuneixen les dues condicions 
anteriors. La creació d’ocupació que podria 
venir de la mà d’aquestes empreses, candi-
dates a gasela, pot fer menys necessària la 
creació d’empreses precàries, en què la clau 
de la seva supervivència és la capacitat 
d’autoexplotació del que és alhora accionis-
ta, empresari i treballador.

Pel que fa a les eines per afavorir l’èxit dels 
nous emprenedors cal potenciar l’oferta de 
fi nançament de l’activitat emprenedora tant 
en forma de capital com de crèdit. Això pas-
sa perquè el sector fi nancer vulgui i pugui 
tenir un paper més actiu en la creació i èxit 
de noves empreses. A més, el sector públic 
ha de cuidar que funcionin bé els serveis als 
quals ha d’acudir l’emprenedor de forma 
que es trobi amb un entorn amable que li fa-
ciliti la resolució dels problemes. És també 
imprescindible posar en marxa els mecanis-
mes i les accions que calgui per tal de garan-
tir la competència en els mercats de recur-
sos, productes i serveis de tota mena.

Vostè ha desenvolupat també 
la faceta de docent. Creu que 
actualment el món universi-
tari està massa allunyat de la 
realitat amb la qual es tro-
ben els estudiants quan 
s’incorporen al món labo-
ral? Si és així, quines re-
comanacions faria?
En general, penso que si 
els estudiants han rebut 
una bona formació, una 
formació rigorosa i el ni-
vell d’exigència ha es-
tat adequat, l’adapta-
ció al món empresa-
rial no té per què ser 
un problema. 

Dit això, les accions 
que es podrien propo-
sar per reforçar aquesta 

adaptació, i referint-me 
als estudis universitaris que 

més conec que són els més 
propers al món empresarial 

(com, per exemple, Economia 
i Empresa, Enginyeries) són les 
següents.

Facilitar el contacte i la 
col·laboració professional 
dels professors universi-
taris amb el món empre-

Pel que fa a les eines per afavorir l’èxit dels 
nous emprenedors cal potenciar l’oferta de 
fi nançament de l’activitat emprenedora tant 
en forma de capital com de crèdit. Això pas-
sa perquè el sector fi nancer vulgui i pugui 
tenir un paper més actiu en la creació i èxit 
de noves empreses. A més, el sector públic 
ha de cuidar que funcionin bé els serveis als 
quals ha d’acudir l’emprenedor de forma 
que es trobi amb un entorn amable que li fa-
ciliti la resolució dels problemes. És també 
imprescindible posar en marxa els mecanis-
mes i les accions que calgui per tal de garan-
tir la competència en els mercats de recur-
sos, productes i serveis de tota mena.

Vostè ha desenvolupat també 
la faceta de docent. Creu que 
actualment el món universi-
tari està massa allunyat de la 
realitat amb la qual es tro-
ben els estudiants quan 
s’incorporen al món labo-
ral? Si és així, quines re-
comanacions faria?
En general, penso que si 
els estudiants han rebut 
una bona formació, una 
formació rigorosa i el ni-
vell d’exigència ha es-

que es podrien propo-
sar per reforçar aquesta 

adaptació, i referint-me 
als estudis universitaris que 

més conec que són els més 
propers al món empresarial 

(com, per exemple, Economia 
i Empresa, Enginyeries) són les 
següents.

Facilitar el contacte i la 
col·laboració professional 
dels professors universi-
taris amb el món empre-

El sector públic ha de 
cuidar que funcionin 
bé els serveis als quals 

ha d’acudir l’emprenedor 
perquè es trobi amb 

un entorn amable que 
li faciliti la resolució 

dels problemes

gui l’haver identifi cat noves oportunitats (mo-
tivació pull) i no la de resoldre un problema 
d’atur o manca d’oportunitats personals 
(motivació push). I, en segon lloc, que el ni-
vell de formació del creador de l’empresa si-
gui força elevat. En aquestes mateixes inves-
tigacions, es pot veure que en les microem-
preses catalanes i espanyoles dels sectors 
de la construcció, el transport, el comerç i 
l’hostaleria aquestes dues característiques 
es donen menys que a Europa. La nostra re-
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Entrevista. Col·legiat d’Honor
G E N T  D E  C A S A

 El Col·legi d’Economistes de Cata·
lunya ha distingit com a col·legiat 
d’Honor Albert Vilalta. El Jurat ha 
valorat especialment la contribu·

ció d’Albert Vilalta en la reconstrucció de Ca·
talunya mitjançant el desplegament d’infra·
estructures necessàries per al desenvolupa·
ment d’una economia moderna i el disseny i 
implementació de polítiques ambientals. En 
la següent entrevista, Albert Vilalta ens dóna 
la seva opinió sobre la situació actual en 
aquests camps.

Com valora el fet que l’hagin distingit amb 
el nomenament de Col·legiat d’Honor?
He de dir que em fa especialment il·lusió tenir 
l’honor de rebre aquest nomenament d’un col·
lectiu tan vital per al nostre país com és el dels 
economistes.

He intentat enfocar tota la meva actuació pro·
fessional com un servei a la societat, primer a 
l’Ajuntament de Barcelona, en el període del 
1959 al 1976, més endavant a la Corporació 
Metropolitana de Barcelona, que es va solapar 
amb la pertinença a la Comissió Mixta de 
Transferències Estat a la Generalitat i, a partir de 
l’any 1978, a la Generalitat. Vaig entrar com a 
primer director general de Transports del Go·
vern de Josep Tarradellas amb la Generalitat 
restablerta, s’iniciava així la meva identificació 
amb el nostre Govern. Vaig seguir cinc anys al 
servei del Departament de PTOP de la Genera·
litat, amb diferents responsabilitats, i presidint 
des del 1983 FGC i el 1985 el Consorci d’Ai·
gües de Tarragona i TABASA, en servei des del 
1988 i des del 1991, respectivament. L’abril del 
1991, vaig tenir l’honor de ser el primer conse·
ller del Departament de Medi Ambient.
 
La meva motivació per donar servei al nostre 
Govern serà sempre lleial i sentida i no hi ha per 

a mi, com a professional català, altra responsa·
bilitat més motivadora i desitjable.

Per això, dels mèrits que m’han atribuït com a 
Col·legiat d’Honor, voldria creure que la desig·
nació no és tant per mèrits personals en econo·
mia com per una trajectòria vital, independent i 
professional de servei, en un moment en el qual 
el nostre Govern està en el camí secularment 
desitjat d’assolir més quotes d’autogovern.

Com veu la tasca que es fa des del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya?
Sens dubte, el Col·legi fa una bona tasca d’al·
taveu de la professió, és una eina imprescindi·
ble per cohesionar els professionals que orien·
ten la universitat, les organitzacions públiques i 
privades, les empreses i els despatxos en 
aquesta disciplina.

Vostè que ha tingut un paper destacat en la 
reconstrucció de Catalunya, pel que fa  
al desplegament d’infraestructures, com 
creu que pot afectar per a l’economia el fet 
que el Govern central no hagi previst en els 
pressupostos per a l’any que ve impulsar 
determinades infraestructures?
Malauradament, fa uns anys que comprovem 
que el tracte que dóna el Govern central a Ca·
talunya és injust i autoritari i no es correspon 
amb els patrons democràtics de respecte en·

ALBERT VILALTA

Des del 1940, s’han  
anat patint crisis  
i l’actual potser és  

la més punyent, tot i 
que no tinc cap dubte 
que ens en sortirem

Distingit com a Col·legiat d’Honor, el Jurat ha valorat especialment la seva contribució en la 
reconstrucció de Catalunya amb el desplegament d’infraestructures necessàries per al 
desenvolupament d’una economia moderna i el disseny i implementació de polítiques ambientals

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya  
premsacec@coleconomistes.cat

“La crisi pot ser una 
oportunitat de fer foc nou”

tre nacions amb personalitat, història, llengua i 
cultura pròpies.

Malgrat la nostra lluita per millorar les infraes·
tructures a Catalunya, com a secretari d’Estat i 
d’acord amb el ministre havíem inclòs en els 
PGE del 2000 compromisos pressupostaris 
bons per a Catalunya, he de dir que el nou mi·
nistre entrant l’any 2000 va decidir deixar de 
complir aquests compromisos. 

Entre aquests ajornaments figuraven, la Pana·
della, els laterals del Quart Cinturó, el tercer 
carril a l’AP7 a Tarragona i sobre tot la N·II. Tots 
els compromisos es van aturar i alguns, com la 
N·II o l’eix ferroviari costaner, encara avui estan 
aturats. 
 
Creu que, al darrere d’aquesta actitud, hi 
pot haver alguna mena de càstig per les 
aspiracions sobiranistes catalanes?
Costa d’assumir que un Estat vulgui castigar 
per exercir drets democràtics. L’Estat actual va 
ser hereu d’una dictadura i encara potser per·
dura una certa mentalitat imperial, que ve de 
lluny. 

Catalunya, en canvi, té molts segles de tradició 
parlamentària i va ser la seva societat la que va 
liderar el canvi democràtic post·Franco amb 
mes convicció. Catalunya sempre s’ha sentit 
europea, i per això fa temps que ha intentat fer 
els deures que ha pogut i que amb tossuderia 
li han deixat fer en infraestructures d’àmbit eu·
ropeu, per exemple les autopistes i l’amplada 
UIC europea ferroviària.

Per a la resta d’Espanya, Europa era llunyana i 
en infraestructures europees encara està molt 
retardada. Un prova clara és el poc interès en 
l’eix ferroviari costaner i la promoció d’alternati·
ves polítiques inviables com el túnel de 40 qui·
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Quina ha de ser la contribució dels econo-
mistes en el desenvolupament de les polí-
tiques ambientals i urbanístiques?
Jo diria que l’economista, per formació, està 
cridat a ser el professional que aporti coneixe·
ment sobre el benchmarking de processos de 
producció alternatius; les conseqüències i ex·
ternalitats socials, ambientals i econòmiques; 
l’avaluació objectiva del balanç cost–benefici 
de l’actuació específica; la selecció energètica 
més sostenible; la minimització de l’afectació i 
millora del paisatge i recursos naturals; estudis 
de rendibilitat econòmica i social; els mecanis·
mes i solucions financeres aplicables…

En el context de crisi econòmica actual 
ens pot fer, des del seu punt de vista, una 
radiografia de la situació actual de Cata-
lunya, des del punt de vista econòmic?
Des del 1940, data de sortida de la guerra civil, 
s’han anat patint crisis i l’actual potser és la més 
punyent, tot i que no tinc cap dubte que ens en 
sortirem. Fins a la dècada anterior, la indústria i 
les empreses catalanes havien anat fent els 
deures d’innovació, renovació, modernització i 
internacionalització, però la sobtada reducció 
dels mecanismes crediticis ha provocat una 
aturada en cadena. De fet, sortosament, la mà·
quina encara no s’ha aturat del tot i per a tot·
hom, selectivament continuem produint, conti·
nuem exportant a ritme creixent i continuem 
comerciant, potser no tots al mateix ritme, però 
el nostre organisme social encara és viu. 

La crisi pot ser una oportunitat per replantejar 
de nou tot, de fer foc nou, sense condicionants 
ni pors. Respirar un nou aire net, tornar a ser 
d’una vegada nosaltres mateixos.

Quines creu que són les receptes que han 
de permetre sortir d’aquesta situació i re-
cuperar el creixement econòmic i la crea-
ció d’ocupació?
Seria vanitós per part meva pensar que pugui 
aportar una recepta per sortir miraculosament 
de la crisi. Tanmateix, m’atreveixo a donar for·
ça a les tesis dels experts que diuen que cal·
dria més tecnologia, més recerca, més control 
i selectivitat pressupostària.

Seria bo capgirar el rumb del pessimisme impe·
rant, intentant més imaginació en nous projec·
tes, noves iniciatives i joventut, més productivi·
tat, millor control de la despesa i, sobretot, ser 
més valents per arriscar en nous projectes.

A Catalunya, ens cal més confiança en nosal·
tres mateixos i en el nostre Govern. El nostre 
empar és Europa i el nostres drets són els his·
tòrics i els de les Nacions Unides i, sobretot, la 
democràcia, tan deficient encara. n

lòmetres per l’Aragó. Espanya no sembla ado·
nar·se que aturant la connexió ferroviària medi·
terrània, no es només a Catalunya a qui atura.

Quina és la infraestructura prioritària per al 
desenvolupament econòmic del país? 
Com a infraestructures més importants, consi·
dero les connexions dels ports de Barcelona i 
Tarragona amb la frontera, amb els apartadors 
necessaris per fer els serveis més eficients, 
amb moltes expedicions diàries al cor d’Ale·
manya i fins i tot amb gestió i participació dels  
FGC i acords bilaterals preferents amb els fer·
rocarrils alemanys i amb menys Renfe. Les 
nostres exportacions i el nostre parc ferroviari 
millorarien en rendiment i eficiència.

Com pensa que s’hauria de fomentar 
l’adopció de polítiques empresarials sos-
tenibles?
Un cavall de batalla debatut sense èxit amb 
l’Estat és el de la fiscalitat ambiental entesa en 
el sentit d’incorporar el cost de les externali·
tats. L’altre factor important és la necessitat de 
promoure i ajudar a l’existència de consciència 
ambiental, i moltes empreses sortosament 
avancen en el camí de la sostenibilitat. Algunes 
l’han incorporada com a responsabilitat social 

Seria bo capgirar el 
rumb del pessimisme 
imperant, intentant 

més imaginació  
i ser més valents  

per arriscar  
en nous projectes

corporativa i el propi departament va crear el 
Centre de Tecnologies Netes, que informava 
gratuïtament a les empreses i particulars de les 
característiques tècniques i econòmiques dels 
processos industrials més respectuosos amb 
el medi. L’objectiu és la creació de noves em·
preses ambientals. Així, va néixer Cator, a Alco·
ver, per regenerar olis d’automoció o Aprocat, 
a Granollers, per produir plasma a partir de la 
sang sanitària dels escorxadors.

El canvi a un sistema de producció d’oli per a 
les cooperatives, sense adició d’aigua a les al·
màsseres va estalviar la contaminació genera·
litzada tradicional. Les almàsseres que l’adop·
taven rebien ajuts europeus.
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R E P O R T A T G E
Enquesta Situació Econòmica Tardor 2012

ÀNGEL HERMOSILLA, economista 
Responsable de la Secretaria Econòmica 
hermosilla@economistes.com

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha pres la temperatura als seus col·legiats 
per conèixer quina és la seva opinió respecte dels temes més candents de l’actualitat 
econòmica. L’escepticisme és la principal conclusió que se’n desprèn

Situació 
Tardor 2012
econòmica

Valora de 0 a 10 com estarà a la fi d’aquest any l’economia catalana i l’economia espanyola (0 = molt dolenta; 10 = molt bona)
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Perspectives de l’economia catalana i de l’economia espanyola

 Des del 19 de setembre fins al 17 
d’octubre, 1.173 col·legiats (el 
18,8% del total) van participar 
a l’Enquesta Situació Econò·

mica corresponent a la tardor del 2012 i  
que podeu consultar al web del Col·legi 
(www.coleconomistes.cat). Les princi·
pals conclusions que se’n desprenen són: 

l La confiança i les expectatives dels col·
legiats sobre la situació econòmica han 
seguit la inèrcia passada de deteriorament, 
encara que en els darrers mesos es va pro·
duir una moderació en el ritme comparada 
amb l’evolució de la primera part de l’any. 

l Un 82,9% dels economistes opina que 
la situació actual és pitjor que la de fa un any, 
front d’un 14,6%, que creu que no ha variat  

Els quatre principals
problemes de l’economia 
catalana (% de col·legiats)

Atur 68,7

Situació financera i restricció creditícia 66,6

Feblesa de la demanda interna 51,6

Dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat 51,4

i d’un 2,5%, que afirma que ha millorat. 
l L’atur, la situació financera i la restricció cre·
ditícia són els principals problemes de l’eco·
nomia. Per als últims mesos del 2012, s’anti·
cipa un nou empitjorament de la situació, que 
podria ser més intens que als primers. 
l D’altra banda, la majoria dels economis·
tes opina que amb la reforma financera 
aprovada pel Govern espanyol l’agost pas·
sat no es culminarà el sanejament finan· 
cer i no es recuperarà el crèdit, mentre que 
un 80,0% creu que la principal conseqüèn·
cia de la pujada de l’IVA de l’1 de setem· 
bre serà una contracció significativa del 
consum interior.

CASTELL DE PERALADA I FINCA MAS SOLERS
L’ENCANT DE L’EXCLUSIVITAT

CELEBRA EL TEU ESDEVENIMENT AMB NOSALTRES
I GAUDEIX D’UN 5% DE DESCOMPTE.

CASTELL DE PERALADA
ALT EMPORDÀ
Tel. 972 53 81 25 

castelldeperalada@grupperalada.com
www.castelldeperalada.com

FINCA MAS SOLERS
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Compliment del dèfi cit públic 
de la Generalitat
Un 88,2% dels col·legiats opina que la si·
tuació econòmica prevista no permetrà 
complir amb l’objectiu de dèfi cit públic es·
tablert per la Generalitat de Catalunya per 
a l’any 2012, front d’un 7,6%, que consi·
dera que sí, i d’un 4,1%, que no té opinió.

Impuls a la unió fi scal
Un 56,6% dels col·legiats creu que l’impuls 
de la unió fi scal és la millor solució per 
afrontar l’actual crisi de la Unió Europea, 
mentre que un 31,0% pensa el contrari i un 
12,4% no té opinió al respecte.

Culminació del sanejament 
fi nancer i recuperació del crèdit
Un 78,4% dels col·legiats opina que, amb 
la cinquena reforma fi nancera aprovada el 
passat 31 d’agost pel Govern espanyol i 
que comporta, entre d’altres, la creació 
d’un banc dolent, no s’aconseguirà tancar 
el sanejament fi nancer i no es recuperarà el 
crèdit a l’economia. Un 14,6% considera 
que sí i un 7,0% no té opinió.

Sí               No              No tinc opinió

7,64,1

“Creus que la situació econòmica prevista 
permetrà complir amb l’objectiu de dèfi cit 
públic establert per la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2012?”

88,3

% de col·legiats

Sí               No              No tinc opinió

12,4

56,6

“Creus que l’impuls de la unió fi scal és la 
millor solució per afrontar l’actual crisi de 
la Unió Europea?”

31,0

% de col·legiats

Sí               No              No tinc opinió

78,4

“Creus que amb la cinquena reforma 
fi nancera aprovada el passat 31 d’agost 
pel Govern espanyol, que comporta, entre 
d’altres, la creació d’un banc dolent, 
culminarà el sanejament fi nancer 
i es recuperarà el crèdit a l’economia?”

14,8

% de col·legiats

7,0

La majoria dels 
economistes opina 

que, amb la reforma 
fi nancera aprovada 
pel Govern espanyol, 

no es culminarà el 
sanejament fi nancer
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Prioritat per als productes catalans
Un 64,9% dels col·legiats de Lleida afirma 
que, quan van a comprar productes ali·
mentaris, prioritzen la compra de produc·
tes de qualitat catalans –de proximitat– 
respecte dels d’altres indrets, front d’un 
35,1%, que no ho fa.

Sí               No              No tenen opinió

Sí               No              No tenen opinió

64,9

64,7

“Quan vas a comprar productes alimentaris, 
prioritzes la compra de productes de 
qualitat catalans –de proximitat– respecte 
dels d’altres indrets?”

“Creus que el balanç econòmic de  
la temporada turística a la demarcació  
de Girona ha estat positiu?”

35,1

23,5

% de col·legiats

% de col·legiats

Tarragona

Sí               No              No tenen opinió

80,5

% de col·legiats

Conseqüències de la pujada de l’IVA 
Un 80,0% dels economistes creu que la 
principal conseqüència que es derivarà de 
la pujada de l’IVA endegada pel Govern 
espanyol el passat 1 de setembre serà una 
contracció significativa del consum interi·
or. A certa distància, un segon impacte que 
cal assenyalar serà la reducció dels mar·
ges empresarials per compensar l’aug·
ment fiscal, apuntat per un 48,7% dels col·
legiats. Altres efectes per destacar són 
l’increment important de la inflació (41,8%), 
la destrucció d’ocupació i d’empreses 
(39,8%) i la reducció de la recaptació fiscal 
(32,7%). Solament un 15,0% pensa que 
aquesta mesura permetrà augmentar la 
credibilitat internacional del Govern i no·
més un 3,6% opina que es produirà un im·
portant increment de la recaptació fiscal.

Encaix del projecte Barcelona World 
Un 56,6% dels col·legiats barcelonins i el 
80,5% dels col·legiats de Tarragona opi·
nen que el complex de Barcelona World a 
Tarragona encaixa millor per al futur de 
l’economia de Catalunya que no pas el fallit 
projecte Eurovegas a Barcelona.

Barcelona

Sí               No              No tenen opinió

22,0
56,6

“Creus que el complex Barcelona World  
a Tarragona encaixa millor per al futur de 
l’economia de Catalunya que no pas el 
fallit projecte Eurovegas a Barcelona?”

21,4

% de col·legiats

9,7 9,8

Temporada turística
Un 64,7% dels col·legiats de Girona consi·
dera que el balanç econòmic de la tempo·
rada turística a la demarcació ha estat po·
sitiu, front d’un 23,5%, que pensa el 
contrari. Un 11,8% no té opinió. n

0,0

11,8

L’atur, la situació 
financera i la restricció 

creditícia són els 
principals problemes 

de l’economia
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Enquesta Situació Econòmica Tardor 2012
A C T U A L I T A T

Banc Sabadell

Gaudir del temps lliure, cuidar·
nos, llegir, anar al cinema, viat·
jar, compartir bons moments 
amb la família i els amics... En 

definitiva, fer aquelles coses per a les quals 
abans no teníem tant de temps. Aquests 
són alguns dels objectius que ens plante·
gem quan pensem en la jubilació. Però com 
ho podem aconseguir? Hi ha molts factors 
que cal tenir en compte, però els recursos 
disponibles per a aquesta etapa seran cla·
rament un factor clau.

Tots volem gaudir de la jubilació amb 
tranquil·litat i Banc Sabadell, gestora del 
Pla de Pensions del Col.legi d’Economis·
tes de Catalunya, posa a disposició la guia 

DE FORMA ADEQUADA

Com planificar  
la jubilació

Com construir cada dia el futur, que es pot 
aconseguir de manera totalment gratuïta a 
qualsevol de les seves oficines, per ajudar·
lo a planificar aquest estalvi necessari.

Aquesta guia permet calcular quant cal es·
talviar per disposar del nivell d’ingressos 
que es vulgui per a la jubilació i exposa els 
motius pels quals els plans de pensions i els 
plans de previsió assegurats són els instru·
ments idonis per canalitzar aquest estalvi.

De la mateixa manera, la guia facilita les res·
postes a les preguntes més habituals que 
solen plantejar·se en el moment de con·
tractar aquests productes, tant pel que fa al 
seu funcionament com als aspectes que 

s’han de tenir en compte en el moment de 
cobrar els diners. Es pot consultar un breu 
resum de la guia a la pàgina web del Col·
legi, www.coleconomistes.cat. n

32-35 enquestaFOK.indd   35 16/11/12   13:50



3 6  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

Determinants de la productivitat
Sense ànim exhaustiu, la productivitat vindrà 
determinada pel procés productiu emprat, la 
tecnologia utilitzada, l’organització empresa-
rial, inclosa la seva dimensió, i l’efi ciència dels 
treballadors; això internament, puix que tam-
bé afectaran en gran manera les infraestruc-
tures disponibles, la conformació del teixit in-
dustrial a l’abast i el marc regulatori dels 
intercanvis internacionals.

De fet, i sobretot des de la revolució industrial, la 
maquinària i la tecnologia, i l’especialització en el 
treball que comporten, han estat els principals 
responsables dels guanys de productivitat. I en-

cara avui mateix, i en qualsevol empresa, tindrà 
més efecte sobre la seva productivitat un canvi 
tecnològic important que la laboriositat del seu 
personal. Un canvi com per exemple ho ha es-
tat, i continua sent, la introducció de les TIC.

El mateix es pot dir de les infraestructures –comu-
nicacions, transport– i del teixit industrial circum-
dant; molts fracassos de deslocalitzacions indus-
trials es deuen a haver menystingut aquest 
fenomen i a trobar-se mancats d’una adequada 
cadena de proveïment, o amb unes infraestruc-
tures logístiques insufi cients; coses que al capda-
vall determinen una productivitat país que condi-
ciona, alhora, la de les empreses, fi ns al punt que 
una mateixa, emprant un procés idèntic, tingui 
diferent productivitat segons el país on opera.

La integració a la Unió 
Europea no pot sinó 

acabar suposant aquí 
una productivitat 

superior i més homogènia

Opinió dels col·legiats
T R E B A L L E M  E N  G R U P

 La recent reforma laboral vol donar 
per superats dos elements que ve-
nien constituint les peces clau del 
marc regulatori del mercat del tre-

ball: la negociació col·lectiva i la indexació sa-
larial segons l’IPC. La idea subjacent és que la 
negociació col·lectiva tendeix a fi xar uns sala-
ris superiors als de plena ocupació –que hau-
rien de ser iguals a la productivitat marginal, 
segons la teoria neoclàssica, sempre que hi 
hagués competència perfecta i es donessin 
productivitats marginals decreixents– i que la 
indexació segons l’IPC tendeix a mantenir-lo o 
a incrementar-lo, tot creant un cercle viciós.

Per contra, la negociació salarial a l’empresa, 
basada en els increments de produc-
tivitat, permetria adequar els salaris a la ge-
neració de benefi cis i afavoriria una ocupació 
més alta.

Atès que l’increment de la productivitat està en 
la base de l’increment de la renda, utilitzar aquell 
com a índex de referència semblaria del tot jus-
tifi cat. D’altra banda, la integració europea ens 
exigeix equiparar la nostra productivitat, això 
és, augmentar-la per ser competitius. 

De quina productivitat parlem, però? Perquè, 
segons el seu càlcul i l’ús que en fem, el que 
és una bona idea inicial pot acabar tornant-se 
pervers; com acabava passant amb l’IPC, 
malgrat que la idea subjacent d’utilitzar-lo fos, 
també, del tot assenyada: no es tractava 
d’augmentar salaris i pensions, sinó de man-
tenir equivalent la capacitat adquisitiva.

On rau el problema en el cas de la productivi-
tat? D’una banda rau en la diversitat d’ele-
ments que la determinen; d’una altra en la di-
fi cultat del seu càlcul, i per acabar en la seva 
aplicació individual o col·lectiva. Vegem-ho.

L’actual situació econòmica ha portat a l’aplicació de mesures per part del 
Govern espanyol que interactuen en un complex entorn europeu. L’anàlisi 
d’aquest escenari centra un article que també obre interrogants interessants

En aquest sentit, la integració a la Unió Euro-
pea, que fi ns a la data ha suposat un important 
dèfi cit comercial, i en conseqüència un colos-
sal endeutament forà, no pot sinó acabar su-
posant aquí una productivitat superior i més 
homogènia, la qual cosa s’ha traduït, fi ns ara, 
en l’expulsió del mercat de les empreses amb 
una productivitat inferior. Per això, malgrat 
que paradoxal, ha augmentat la productivitat 
de la nostra economia en moments de crisi 
aguda com ara l’any 2010. Per tant, d’utilitzar 
un índex basat en aquella, s’haurien hagut 
d’augmentar salaris.

Si a tot això hi afegim la desintegració vertical 
actual dels processos empresarials, amb llar-
gues cadenes multipaís de subcontractació i 
proveïment, i models de negoci el creixement 
dels quals en absolut ve lligat al nombre de per-
sonal directe contractat –franquícies, producció 
subcontractada– haurem de concloure que el 
factor treball directe és només un dels factors 
determinants de la productivitat a l’empresa, i ni 
tan sols un dels més importants.

Per això, utilitzar-lo com a índex per a la nego-
ciació salarial pot portar a situacions més que 
paradoxals: haver d’augmentar-los en plena 
crisi; haver de fer-ho en l’empresa que més ha 
invertit i no en la que menys; en l’empresa que 
més ha crescut via franquícies; entre d’altres. 

La difi cultat de càlcul
La productivitat, això és, en puritat, l’output ob-
tingut en relació amb els inputs emprats, divideix 
una col·lecció d’objectes diversos –producte– 
entre una altra col·lecció d’objectes diferents –
inputs. Per fer-ho divisible emprem la moneda i, 
en general, dividim els ingressos, o millor el valor 
afegit, pel nombre de treballadors, i obtenim el 
que anomenem productivitat del factor treball 
(més aviat la renda per treballador).

JORDI ANGUSTO, economista
jangusto@gmail.com

Centres residencials
Centres de dia · Centres d'atenció a la discapacitat
Habitatges amb serveis · Serveis socials domiciliaris

Atenció sanitària i personal a domicili
Teleassistència

Salaris i 
productivitat
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A banda de l’escàs signifi cat que pugui tenir 
aquest indicador en activitats com ara les 
franquícies, o les empreses de producció ex-
ternalitzada, on el seu creixement es durà a 
terme sense a penes créixer el nombre de tre-
balladors; però a banda d’això, dic, sembla 
evident que caldrien alguns ajustos:

En primer lloc, caldrà emprar les hores treba-
llades, en comptes del nombre de treballa-
dors, puix que el treball a temps parcial conti-
nuarà augmentant en el futur.

En segon lloc, cal depurar els efectes de la 
variació d’estocs: una disminució enguany es 
traduirà en un augment fi ctici de productivitat, 
puix el numerador inclourà el valor afegit, o el 
marge, de productes no produïts en l’exercici.

En tercer lloc, caldrà tenir en compte inversió 
i amortitzacions, i descomptar aquestes del 
valor afegit (no utilitzar els benefi cis, puix que 
aquests depenen del salaris sobre els quals 
volem actuar).

Aquest quocient creixerà quan augmenti l’efi -
ciència dels factors i els preus del producte o 

ambdós, això és quan augmenti el numera-
dor; i en condicions de productivitats margi-
nals decreixents, quan disminueixi el nombre 
de treballadors, això és el denominador. 

El quocient disminuirà, per contra, amb un 
augment del nombre de treballadors més 
gran que l’augment de producte (productivitat 
marginal decreixent). En aquestes condici-
ons, això només seria compatible amb una 
disminució salarial. De fet, la hipòtesis que hi 
ha rere l’actual reforma: abaixant salaris dis-
minuirà l’atur.

Ara bé, que amb l’actual tecnologia es com-
pleixi aquest principi de productivitat marginal 
decreixent no és evident ni, en cap cas, univer-
sal: el fet que a casa nostra hagi augmentat 
darrerament aquest quocient, en disminuir el 
nombre de treballadors, evidenciaria l’acom-
pliment de l’esmentat principi; però que a Ale-
manya hagi crescut alhora que creixia el nom-
bre de treballadors, seria una evidència 
contrària només explicable si s’accepta una  
millor tecnologia i més gran allí que aquí (puix 
que els salaris, com a variable per determinar, 
estan exclosos del càlcul i, en tot cas, a Alema-

nya ha caigut el nombre d’hores per treballa-
dor, no pas el salari per hora ni el nombre de 
treballadors).Per tant, l’estoc de capital i tec-
nologia disponible tenen aquí un paper pri-
mordial; un estoc que no és ni de lluny el ma-
teix en totes les empreses, i d’aquí la 
importància del següent punt d’anàlisi.

Indexació a l’empresa o col·lectiu
El millor escenari que pugui imaginar un em-
presari és veure apujar els salaris en totes les 
empreses menys la seva, atès que això garan-
tiria un bon nivell de consum per als seus pro-
ductes i uns bons benefi cis. El pitjor, per des-
comptat, seria el contrari: haver d’apujar els 
salaris de la nostra empresa mentre que les 
altres els abaixen.

L’aplicació d’un índex de productivitat a l’em-
presa pot portar, més aviat, a aquest darrer 
escenari que al primer: si jo faig els deures, 
inverteixo molt, formo el meu personal i, grà-
cies a tot això, augmenta la meva productivi-
tat, hauré de fer uns augments salarials que 
no haurà de fer la meva competència. Per evi-
tar-ho, m’abstindré d’invertir! I si ni jo, ni tu, ni 
ningú no inverteix, per molt que abaixem sala-
ris no augmentarà el nombre de treballadors 
(recordem que la bombolla immobiliària ja va 
suposar una desincentivació i, fi ns i tot, la im-
possibilitat de fi nançar inversió productiva: 
tots els diners amb garanties hipotecàries, 
gens per a màquines). 

Millorar la productivitat suposa guanys per a 
una empresa, davant d’altres menys efi cients, 
sempre que es trobi amb igualtat de costos 
dels factors; apujar-los-hi perquè és més pro-
ductiva sembla més aviat pervers i podria su-
posar una nova desincentivació de l’efi ciència 
i la inversió empresarials. Proposaríem apujar 
el cost de l’energia a l’empresa energètica-
ment més efi cient? 

Altrament dit, si una empresa es desplaça a 
un país de mà d’obra barata –adjectiu incor-

Centres residencials
Centres de dia · Centres d'atenció a la discapacitat
Habitatges amb serveis · Serveis socials domiciliaris

Atenció sanitària i personal a domicili
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Opinió dels col·legiats
T R E B A L L E M  E N  G R U P

Josep M. Rañé, Joan B. Casas, Emili Grifell  
i Joaquín Trigo en un moment de la jornada. 

Per tal de debatre el document anterior, la Junta 
de Govern i la Comissió d’Economia del Conei-
xement i Innovació van organitzar el passat 2 de 
juliol a la seu del Col·legi la jornada de debat Inde-
xació de salaris via productivitat? Sistemes de 
càlcul, limitacions i propostes. Davant d’una molt 
nombrosa assistència, i en qualitat de ponents 
convidats, Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya; Josep M. Rañé, 
president del CTESC; Joaquín Trigo, director ge-
neral de l’IEE; Emili Grifell, professor de la UAB, i 
Antoni Zabalza, president d’Ercros, van provar de 
donar resposta a les següents qüestions:

Els índexs de productivitat disponibles actual-
ment, són un bon reflex de la seva evolució efec-

Jornada de debat ‘Indexació de salaris via  
productivitat? Sistemes de càlcul, limitacions i propostes’

tiva? De disposar-ne d’un que ho fos, s’hauria 
d’utilizar a escala empresa o a escala país?

Oriol Amat, catedràtic de la UPC i autor de l’in-
forme d’evolució econòmica anual de la Cam-
bra, va exposar prèviament els índexs disponi-
bles i el seu mètode de càlcul, tot evidenciant 
que no depuren adequadament els efectes de 
les variacions d’estocs de productes, de forma 
que una disminució pot aparentar un increment 
de productivitat inexistent, ni les variacions 
d’estoc de capital, que poden mostrar un in-
crement de productivitat quan el que ha aug-
mentat és la capacitat productiva o bé ha millo-
rat la tecnologia.

Per la seva banda, el signant va posar de relleu 
la paradoxa que suposaria el fet d’aplicar més 
increments salarials a les empreses que més 
inverteixin i obtinguin, fruit d’aquestes inversi-
ons, els guanys de productivitat més alts; una 
paradoxa que acabaria indirectament premiant 
l’empresa menys eficient i que podria acabar 
dissuadint inversions empresarials en la millora 
de processos. Per contra, la utilització d’un índex 
de productivitat país premiaria les empreses 
més inversores i eficients, amb guanys de pro-
ductivitat per sobre de la mitjana, i suposaria un 
estímul per a les que ho siguin menys.

Amb matisos força enriquidors, com el de Rañé, 
que reivindicava l’esforç del CTESC per incorpo-
rar més criteris en tota negociació salarial; o el de 
Zabalza, per a qui cada lloc de treball ha de tenir 
el seu salari en funció del mercat laboral de cada 
categoria professional i en absolut segons els re-
sultats i l’evolució de l’empresa ni en funció de cap 
indexació automàtica; o el de Trigo, que posava 
l’èmfasi en la necessitat de convertir els guanys 
de productivitat en generació d’ocupació; o el de 
Grifell, que va exposar alternatives teòriques de 
càlcul de la productivitat del treball i la productivitat 
total; amb tot aquests matisos, dic, les conclusi-
ons del debat es poden resumir així:

l Desaconsellar la indexació dels salaris amb 
els increments de productivitat a escala empre-
sa i en general tota indexació automàtica.
l La necessitat de disposar d’un índex de pro-
ductivitat efectiva a escala país, que depuri els 
esmentats efectes de les variacions d’estocs de 
mercaderies i de capital.
l La conveniència que el mateix sigui accep-
tat per patronal i sindicats i pugui servir de 
punt de referència.

El degà va cloure l’acte agafant el repte de pro-
moure la confecció d’un tal índex i fer la seva 
publicació periòdica per part del Col·legi. n

recte (puix si prenem els salaris pel que són, 
això és la part de producte que es paga als 
treballadors, en aquells països sol ser més 
gran) ho fa per aprofitar-se d’aquests salaris 
més baixos que els d’aquí i no pas per pagar 
allí un salaris superiors en funció de la seva 
productivitat més alta (puix que si no la té més 
alta, no li sortirà a compte ser-hi).

Això no treu, òbviament, que una empresa de-
cideixi establir mecanismes de bonus en funció 

dels resultats, quelcom molt diferent a l’obliga-
ció d’apujar salaris en funció dels resultats.

Conclusió 
Per tot l’anterior semblaria aconsellable utilitzar un 
índex de productivitat país, força depurat i validat 
per un ens independent com ara el Col·legi 
d’Economistes. Això no castigaria les empreses 
més eficients, obligaria les menys eficients a mi-
llorar i s’aconseguiria compassar increments sa-
larials amb increments de productivitat.

I pel que fa a factors de productivitat íntima-
ment relacionats amb els treballadors, com 
ara absentisme, incompetència i negligència, 
més que d’increments salarials caldria parlar 
de primes variables individuals. 

En tot cas, queda pendent que el legislador, a 
banda de criteris de procedència o improce-
dència dels comiats en funció dels resultats 
empresarials, avanci en una millor regulació 
dels comportaments individuals punibles. n

El dinar col·loqui
es va fer el 25 de maig.
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Presència del Col·legi a les xarxes socials
T R E B A L L E M  E N  G R U P

Els dispositius 
mòbils connectats 

amb les xarxes 
socials converteixen 

aquestes plataformes 
en un mitjà 
molt efectiu

Fidel a la seva voluntat de ser una institució al servei dels economistes, 
el Col·legi disposa de perfi ls actius a LinkedIn, Twitter, Facebook i Google+

xarxes socials

 El Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, fi del a la seva voluntat de ser 
una institució que està perma-
nentment al servei dels economis-

tes, ja disposa de presència a les principals 
xarxes socials, una nova eina de comunicació 
que s’ha estès ràpidament i que, en poc 
temps, s’ha convertit en indispensable.

El Col·legi d’Economistes disposa d’un per-
fi l i d’un grup a LinkedIn, la xarxa professional 
més gran dins d’Internet, que compta amb 
més de 100 milions d’usuaris en més de 200 
països. Només a Espanya ja hi ha més d’un 
milió d’usuaris registrats. Des que es va po-
sar en servei el grup Economistes de Ca-
talunya de LinkedIn, es compta amb prop 
de 600 membres que participen activament 
en els debats sobre temes d’actualitat eco-
nòmica que es van generant.

Twitter és una altra de les xarxes socials en les 
quals el Col·legi d’Economistes de Catalunya 
té presencia. A Twitter, el Col·legi s’identifi ca 
amb l’etiqueta @economistescat i amb més 
de 340 seguidors amb què compta poden 
seguir tota l’actualitat al voltant de la institució, 
disposen també d’informació de cursos, jor-
nades i les conferències organitzades pel 
Col·legi i recomanacions d’articles interes-
sants relacionats amb l’actualitat econòmica.

El Col·legi d’Economistes també és present 
amb una pàgina a Facebook (on ens trobareu 

amb el nom d’Economistes de Catalunya o bé 
Col·legi d’Economistes de Catalunya) i a Goo-
gle +, on també es pot trobar informació sobre 
els cursos i actes que organitza el Col·legi.

Els dispositius mòbils connectats amb les 
xarxes socials converteixen aquestes pla-
taformes en un mitjà molt efectiu i directe de 
comunicació, especialment entre els joves 
economistes. Des d’aquí us animem a se-
guir-nos i participar de forma activa amb 
comentaris i aportacions en les diferents 
xarxes socials. n

EL COL·LEGI D’ECONOMISTES
DE CATALUNYA A LES

A Twitter, ens trobeu amb l’etiqueta 
@economistescat.

Ens trobareu al grup 
Economistes de Catalunya.

Si entreu a Facebook ens trobareu 
com a Economistes de Catalunya o 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

El dinar col·loqui
es va fer el 25 de maig.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P

Conferències, jornades, sessions temàtiques i actes organitzats  
des de l’1 de juliol a les seus del Col·legi d’Economistes de Catalunya

BARCELONA

Recull d’activitats

Reunió del panell  
d’experts de l’IEBE
Per examinar el resultat de l’enquesta cor·
responent a la previsió del tancament de 
l’IBEX 35 a 30 de setembre del 2012.

Inversió en divises des d’Espanya
Jornada organitzada per la Junta de Govern 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb 
la participació de Joan B. Casas, degà del Col·
legi d’Economistes de Catalunya; Montserrat 
Casanovas, catedràtica d’Economia Financera 
i secretària de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya; Juan José Teno·
rio, director d’Inversions d’Espirito Santo Ges·
tión; Javier Ruiz, director d’Estratègia Patrimo·
nial de Banco Madrid, i Jorge Valle, structured 
finance PBC Spain del Deutsche Bank.

Reunió CONAMA
Per parlar sobre el Grup de Treball que coor·
dina el Col·legi d’Economistes de Catalunya  
i que té per lema Repensar en verde: resul-
tado empresarial = resultado financiero + 
huella empresarial.

Indexació de salaris via  
productivitat ? Sistemes de  
càlcul, limitacions i propostes

Jornada debat organitzat per la Junta de Go·
vern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
amb la participació de Joan B. Casas, degà 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Jordi 
Angusto, economista i vicepresident de la Co·
missió d’Economia del Coneixement i Innova·
ció; Oriol Amat, catedràtic de la UPF; amb una 
taula rodona amb la participació d’Emili Grifell, 
professor de la UAB; Joaquín Trigo, direc·
tor general de l’Institut d’Estudis Econòmics; 
Antoni Zabalza, president d’ERCROS, SA, i 
Josep Maria Rañé, president del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Aquesta reunió va 
tenir lloc el passat 

10 de juliol. 

El Col·legi, 
ACTIVITATS DELS DARRERS MESOS

sobre el terreny
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Nova regulació de  
la comptabilitat i l’auditoria  
de comptes a Europa
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economistes Auditors de Comptes i la 
Comissió de Comptabilitat amb la partici·
pació d’Imma Riera, diputada al Congrés; 
Oriol Amat, conseller de la CNMV i president 
d’Economistes Experts en Comptabilitat i In·
formació Financera (ECIF), i Carlos Puig, pre·
sident del Registre d’Economistes Auditors. 
Va presidir l’acte Joan B. Casas, degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Inversió d’empreses  
espanyoles a l’exterior
Conferència organitzada pel Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya i Foment del Treball 
Nacional amb la participació com a ponent 
de Salvador Marín, president de COFIDES. 
Va inaugurar i va presentar la sessió Joan B. 
Casas, degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, i la cloenda va anar a càrrec de 
Valentí Pich, president del Consell General 
de Col·legis d’Economistes d’Espanya.

Fòrum inversor, edició zero
Primer Fòrum Inversor d’Economistes BAN, 
organitzat per la xarxa de business angels 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Roda de premsa 
Per presentar l’Informe de Situació Econò-
mica Primavera 2012, a càrrec de Joan B. 
Casas, degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, i d’Àngel Hermosilla, responsable 
de la Secretaria Econòmica del Col·legi.

Acte de benvinguda  
als nous col·legiats
Amb la participació de Joan B. Casas, degà 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
que va explicar l’organització del Col·legi, els 
serveis i les activitats que ofereix, i els va ani·
mar a participar·hi. 

Un moment de la 
conferència, que 
es va celebrar el 
21 de setembre.

Un moment de la 
roda de premsa 

del dia 24 de juliol.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Recull d’activitats

Aquesta presentació  
es va fer el 3 d’octubre.

Aquesta presentació  
es va fer el 9 d’octubre.

Presentació del Grup de Treball 
de ‘Retail’. ‘El ‘retail’ com a  
generació de riquesa’
Presentació i conferència organitzada pel 
Grup de Treball de Retail. La benvinguda i la 
cloenda va anar a càrrec de Joan B. Casas, 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalu·
nya; la introducció de Josep M. Marqués, 
director executiu de Promoció de Barcelona 
Activa; la presentació de Santiago Pagès, 
economista, i la ponència va anar a càrrec 
de Joan Font, president de Bon Preu. 

Un cop finalitzat l’acte, va tenir lloc la sig·
natura del conveni de col·laboració entre el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i l’Es·
cola Superior de Comerç i Distribució (ES·
CODI) amb la presència del director general 
de Comerç de la Generalitat de Catalunya, 
Josep M. Recasens i Soriano, en la seva 
qualitat de president del Comitè Executiu 
de la Fundació ESCODI.

Presentació del document tècnic orga·
nitzada per la Comissió d’Economia Fi·
nancera. La benvinguda i la cloenda va 
anar a càrrec de Joan. B. Casas, degà 
del Col·legi d’Economistes de Catalu·
nya; va presentar l’acte Esteve Sarro·
ca, president de la Comissió d’Econo 
mia Financera del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. Les ponències van anar a 
càrrec de Jordi Malapeira, coordinador de 

Pimes i finançament: necessitats i alternatives 
l’equip de redacció del document tècnic, 
que ens va parlar sobre el document tècnic; 
de Carles Ventura, director general adjunt 
del Banc Sabadell, que ens va parlar sobre 
la visió de la banca, de Josep González, 
president de PIMEC, que ens va parlar so·
bre la visió de les pimes, i de Josep Ramon 
Sanromà, conseller delegat de l’Institut Ca·
talà de Finances, que ens va parlar sobre la 
visió del sector públic.

Novetats en la jurisprudència 
del delicte fiscal
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
d’Eduardo Barrachina, magistrat.

‘La gestió en les entitats  
no lucratives: aspectes distintius’
Conferència organitzada per l’Associació Cata·
lana de Comptabilitat (ACCID) i la Comissió de 
Comptabilitat amb la participació de Pilar Solde·
vila, directora de planificació i control de gestió 
de l’hàbitat urbà de l’Ajuntament de Barcelona; 
Magdalena Cordobés, professora titular de 
comptabilitat a la Facultat de Ciències Econò·
miques i Empresarials de la Universitat de Còr·
dova, i Anselm Constans, economista i membre 
de la Junta Directiva de l’ACCID.
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Acte de presentació  
d’Economistes BAN, la xarxa de 
business angels del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
Amb la intervenció de Francesc Xavier 
Mena, conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya; de Joan 
B. Casas, degà del Col·legi d’Economis·
tes de Catalunya; de Juan Roure, presi·
dent de l’Associació Espanyola de Busi·
ness Angels Networks (AEBAN), i d’Àlex 
de Dios, president d’Economistes BAN.

Reunió del panell  
d’experts de l’IEBE
Per examinar el resultat de l’enques· 
ta corresponent a la previsió del tanca· 
ment de l’Ibex 35 a 31 de desembre del 
2012. Documentació a disposició al web 
del Col·legi.

‘Comptabilitat i fiscalitat de  
les combinacions de negoci  
i altres operacions societàries’
Conferència organitzada per l’Associació 
Catalana de Comptabilitat (ACCID) junta·
ment amb la Comissió de Comptabilitat del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya a càr·
rec de José Manuel Lizanda i Carlos Abad, 
autors del llibre i inspectors d’Hisenda de 
l’Estat. Com a representant, hi va assis·
tir Emilio Àlvarez, vicesecretari del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i secretari de la 
Junta directiva de l’ACCID.

Reforma de la lluita  
contra el frau i l’agreujament 
dels delictes fiscals
Sessió temàtica organitzada per la Comis·
sió d’Economistes Assessors Fiscals a càr·
rec de Diego Artacho, advocat de Rousaud 
Costas y Durán.

La reunió d’experts va tenir 
lloc el passat 16 d’octubre.

La conferència de l’ACCID  
es va celebrar el passat  

10 d’octubre.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Recull d’activitats

‘Geobiologia: la xarxa Hartmann’
Conferència organitzada pel Grup d’Eco·
nomistes Sèniors a càrrec de Josep Anton 
Poch, doctor en Farmàcia i soci de la So·
cietat Catalana d’Egiptologia. Va presentar 
l’acte Josep Vila Abelló, economista i presi·
dent del Grup d’Economistes Sèniors.

La relació entre economistes 
i advocats en el procediment 
concursal: nous camins 
d’actuació conjunta
Tertúlia organitzada per la Comissió d’Eco·
nomistes en el Tractament de les crisis 
empresarials a càrrec de Joan Rojas Gra·
ell, economista i administrador concursal, 
soci d’EVE i de Josep Capdevila Francàs, 
advocat i administrador concursal, soci de 
Capdevila Advocats.

‘Escenaris econòmics a Catalunya 
en el marc d’un Estat propi’
Jornada organitzada per la Junta de Govern 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Aquesta tertúlia 
va tenir lloc el 29 d’octubre.
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TARRAGONA
‘Increment de l’IVA 2012. 
Implicacions i casos pràctics’ 
Conferència organitzada per la seu de Tarra·
gona del Col·legi d’Economistes de Catalu·
nya, que va comptar la participació de Jesús 
Seoane, cap d’Equip d’Inspecció de l’Agèn·
cia Tributaria de Tarragona

Junta ampliada a Tarragona
Organitzada per la Junta de Govern del Col·
legi d’Economistes de Catalunya.
Visita al Monestir de Poblet amb la recepció 
de l’abat del Monestir, rvdm. P. Josep Ale·
gre, i el prior, fra Lluc Torcal. Visita al Castell 
de Riudabella i reunió·dinar.

7a edició del Sopar dels 
Economistes a la seu de 
Tarragona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
El Sopar va comptar amb la presència de 
Maria Glòria Barberà, degana de la Facul·
tat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
de la Universitat Rovira i Virgili; Misericòrdia 
Carles, vicerectora de Transferència i Inno·
vació de la Universitat Rovira i Virgili; Marc 
Arza, regidor delegat d’Innovació, Empresa i 
Ocupació de l’Ajuntament de Reus; Marcel·
lí Morera, president de la Cambra de Co·
merç de Valls; Mercè Dalmau, alcaldessa de 
Cambrils; Benet Presas, regidor de Turisme 
de l’Ajuntament de Salou; Joaquim Sendra, 
president de PIMEC Tarragona; Francisco 

Zapater, conseller de Relacions Ciutadanes 
i Universitats; Maurici Olivé, gerent del Col·
legi d’Economistes de Catalunya, i el pre·
sident del Col·legi d’Economistes de Tarra·
gona, Pere Segarra. Durant el sopar es va 
lliurar el guardó a la Trajectòria Personal i 
Professional, que aquest any s’ha atorgat a 
Xavier Blasi Gacho, així com també el premi 
de reconeixement al millor currículum uni·
versitari, atorgat a Adrià Gutiérrez. També 
es van lliurar els diplomes i les insígnies als 
economistes que han complert 25 anys com 
a col·legiats a Joan Vinaixa Serra, Blanca 
Cabré Serrano i Maira Àngels Travé Bautista. 
L’acte, al qual van assistir una cinquantena 
de persones, va tenir lloc al restaurant Mas 
Folch de Tarragona.

L’exposició es va inaugurar 
el passat 15 d’octubre.

Els riscos en la 
internacionalització: 
com s’eviten a través del 
màrqueting i les cobertures
Videoconferència amb el Col·legi d’Econo·
mistes de Catalunya de Barcelona sobre la 
master-class, que va comptar amb la partici·
pació d’Antonino Valenti, llicenciat en Ciències 
Econòmiques, màster en Comerç Exterior, soci 
director de CALTERS, SL, i consultor d’empre·
ses, i Xavier Fornt, llicenciat en Ciències Econò·
miques, màster en Direcció d’Empreses Finan·
ceres, membre de la Comissió Bancària de la 
CCI i consultor d’IFC Banc Mundial. 

‘Flors de muntanya’
Inauguració de l’exposició de fotografi es 
organitzada per la seu de Tarragona del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya fetes 
per Francesc Escoda, economista afec·
cionat a la fotografi a, especialment la de 
natura, al mateix temps que a l’excursio·
nisme

La visita al monestir de Poblet 
es va fer el 18 de setembre.
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Noves tendències en la comptabilitat  
de gestió
Durada: 24 hores.
Dates: del 5 al 21 de març del 2013.
Horari: dimarts i dijous 
de 18.00 a 22.00 hores.

Curs de control de gestió.  
Control pressupostari
Durada: 60 hores.
Dates: del 9 d’abril al 28 de maig del 2013.
Horari: dimarts i dijous, 
de 18.00 a 22.00 hores.

Curs de control i auditoria interns
Durada: 24 hores.
Dates: del 4 al 27 de juny del 2013.
Horari: dimarts i dijous, 
de 18.00 a 21.00 hores.

Cicle sobre la 
compravenda 
d’empreses i altres 
reorganitzacions 
empresarials
Durada: 64 hores.
Dates: del 14 de febrer 
al 13 de juny del 2013.
Horari: dimarts i dijous, 
de 16.30 a 20.30 hores.

Els processos de compravenda empresarial 
requereixen una planificació i definició estra-
tègica, tant per part dels compradors com 
dels venedors, que permeti dirigir en tot mo-
ment la negociació i l’obtenció dels resultats 
esperats en cada cas, identificant les oportu-
nitats empresarials que atorguen els proces-
sos de concentració i les noves empreses 
resultants, així com en el seu cas els proces-
sos de desinversió.

Per a la bona fi de l’operació de compraven-
da, tots els aspectes i actuacions necessà- 
ries requereixen una adequada planificació, 
control i execució de les fases de la com- 
pravenda empresarial, així com un coneixe-
ment de les principals tècniques aplicades 
en tot el procés.

Aula d’Economia
T R E B A L L E M  E N  G R U P

Diploma de postgrau: 
programa 
d’especialització  
en control de gestió
Durada: 140 hores.
Dates: del 22 de gener al 27 de juny 
del 2013.
Horari: dimarts i dijous, 
de 18.00 a 22.00 hores.
Aquesta formació de postgrau té com a ob-
jectiu proporcionar als participants una visió 
global dels sistemes necessaris per exercir  
la funció de controller en una empresa, tenint 
en compte que les funcions primordials han 
de ser el control i la informació en la direcció, 
mitjançant l’explicació dels fonaments con-
ceptuals i, sobretot, operatius de les funci-
ons esmentades. 

L’estructura modular permet adaptar el pro-
grama a les condicions particulars de l’assis-
tent, que seguirà tot el programa o només els 
cursos que li interessin.

Anàlisi d’estats financers en el marc  
del Pla General Comptable 
Durada: 32 hores.
Dates: del 22 de gener 
al 14 de febrer del 2013.
Horari: dimarts i dijous, 
de 18.00 a 22.00 hores.

Cursos destacats
GENER/FEBRER 2013

El cicle consta dels següents cursos:
Visió global de la compravenda  
d’empreses 
Durada: 4 hores
Dates: 14 de febrer del 2013.
Horari: de 16.30 a 20.30 hores.

Modalitats de finançament i ‘partners’  
en la compravenda d’empreses
Durada: 8 hores.
Dates: 26 i 28 de febrer del 2013.
Horari: de 16.30 a 20.30 hores.

Pla d’empresa i valoració  
de la companyia
Durada: 8 hores.
Dates: 12 i 14 de març del 2013.
Horari: de 16.30 a 20.30 hores.

Combinacions de negocis:  
comptabilitat de compravenda  
d’empreses, fusions, escissions  
i adquisicions de branques d’activitat
Durada: 8 hores.
Dates: 9 i 11 d’abril del 2013.
Horari: de 16.30 a 20.30 hores.

Règim fiscal de les operacions  
de reestructuració empresarial:  
fusions, escissions, aportacions  
d’actius i bescanvi de valors
Durada: 8 hores.
Dates: 25 i 30 d’abril del 2013.
Horari: de 16.30 a 20.30 hores.

Aspectes legals de  
la compravenda d’empreses
Durada: 12 hores.
Dates: 7, 9 i 14 de maig del 2013.
Horari: de 16.30 a 20.30 hores.

Procés global de ‘due diligence’: 
aspectes financers i fiscals
Durada: 8 hores.
Dates: 28 i 30 de maig del 2013.
Horari: de 16.30 a 20.30 hores.

Cas pràctic de compravenda  
d’empreses: negociació  
i gestió del canvi
Durada: 8 hores.
Dates: 11 i 13 de juny del 2013.
Horari: de 16.30 a 20.30 hores. n
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Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya
T R E B A L L E M  E N  G R U P

La cultura de l’arbitratge
ROSER ESTEVE ORÓ, economista
Directora de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic (FPCAT)
resteve@fpcat.org

 Durant aquests últims anys, s’ha 
experimentat un impuls a la re-
solució de confl ictes mitjançant 
l’arbitratge i la mediació, proce-

diments alternatius que s’han incrementat en 
l’escenari jurídic. Efectivament, l’arbitratge i 
la mediació s’han vist reforçats per l’aprova-
ció de la Llei 11/2011, de 20 de maig, de re-
forma de l’arbitratge i del recent Reial Decret-
Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en 
afers civils i mercantils.

Difondre l’arbitratge i la mediació
Des del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya 
(TATC) s’està fent un conjunt d’accions per 
difondre la cultura de l’arbitratge i la mediació 
amb l’objectiu de fer arribar als professionals 
i a les empreses:

● El coneixement de l’entorn jurídic de l’arbi-
tratge i de la mediació per facilitar a les em-

preses la incorporació en els contractes de 
les clàusules arbitrals i de mediació. 

● La comprensió dels procediments em-
prats per resoldre els confl ictes, els seus as-
pectes claus tal com establir un conveni ar-
bitral, les diferents fases del procés fi ns a la 
redacció del propi laude, mitjançant l’exposi-
ció de casos resolts pel TATC.

● El domini de la dimensió jurídica i humana 
de l’arbitratge i de la mediació. 

En aquest sentit, cada vegada més institu-
cions donen suport al TATC i recomanen als 
seus membres i associats la resolució dels 
confl ictes en el nostre tribunal. En aquest sentit, 
durant l’any 2012 s’han incorporat com a enti-
tats col·laboradores l’Associació Catalana de 
Tecnologia (ACTec), l’Associació Catalana 
d’Enginyeries i Consultories Mediambientals 
(ACECM), l’Associació de Consultors d’Instal·-
lacions (ACI) i l’Associació de Gremis d’Instal·-
ladors de Catalunya (AGIC).

Cada vegada més contractes inclouen la clàusu-
la arbitral, així és possible derivar qualsevol litigi 
cap al procés d’arbitratge: “Per a la resolució de 
qualsevol qüestió en litigi derivada del present 
contracte, les parts se sotmeten a l’arbitratge 
d’equitat del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya 
de la Fundació Privada per a l’Arbitratge Tècnic, 
a qui s’encomana la designació de l’àrbitre o àr-
bitres i la tutela i administració de l’arbitratge”. n

Cada vegada més 
institucions donen suport 

al TATC i recomanen 
el nostre tribunal
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Una nova seu per al nostre Col·legi,
al servei de l’economia i l’empresa.

Fem-la entre tots!
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