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s’organitzen des de la seu de Barcelona, l’impuls de la formació 

on-line que complementi la formació presencial que ofereix el 

Col·legi des de les quatre seus territorials; això es reforça en 

dues noves actuacions: la creació d’una nova Revista tècnica 

digital per tal de fer-vos arribar tot el coneixement que el Col·legi 

genera a partir de les activitats de les Comissions i Grups de 

Treball i dels cursos i seminaris de l’Aula d’Economia i la creació 

d’una app per rebre totes les comunicacions que el Col·legi 

envia als membres, i que siguin del seu interès, a l’smartphone.

Periòdicament les institucions i les empreses s’han de replantejar 

si els associats, clients i la societat en general perceben bé el que 

són, el que fan i el que els poden oferir, i també si la millora  

i l’ampliació dels serveis tenen uns canals de comunicació 

eficients. Per aquest motiu, la Comissió Gestora durà a terme el 

2017 una campanya de comunicació adreçada tant a la societat 

com a les facultats d’Economia i Empresa i a les empreses per 

promocionar el col·legiat com aquell professional que, a més de 

tenir una especialització, posseeix uns amplis coneixements de les 

forces i les dinàmiques econòmiques que configuren el sistema 

econòmic i del comportament i l’administració de les empreses i 

les famílies. El Col·legi d’Economistes de Catalunya, com la 

institució que els aglutina, vetlla pel seu comportament ètic i els 

ofereix serveis formatius i d’altres per tal que siguin competitius  

en les seves actuacions professionals. Alhora, també iniciarem 

una millora en la comunicació interna del Col·legi per tal 

d’aconseguir que tots els col·legiats siguin conscients i coneguin 

els serveis i les actuacions que  

el Col·legi realitza en benefici dels 

seus membres.

L’objectiu final d’aquesta línia 

d’actuació és aconseguir 

incrementar el nombre de col·legiats 

i que aquests se sentint més 

satisfets de formar part del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya. 

cabarem el 2016 amb 8.180 membres,  

7.931 col·legiats, 179 estudiants i 70 membres 

associats. El 2016 s’han celebrat 830 activitats 

formatives, culturals i reunions de treball de les 

Comissions i Grups de Treball que, en conjunt, 

han fet que 17.925 professionals hagin passat per les quatre 

seus del Col·legi durant tot l’any. A més s’han complert els 

objectius que la Comissió Gestora s’havia plantejat per a l’any, 

com són la venda de l’immoble de l’avinguda Diagonal, antiga 

seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i el lloguer de 

l’immoble del carrer Tuset, antiga seu del Col·legi de Titulats 

Mercantils de Barcelona, per aconseguir així una estabilitat en les 

finances del Col·legi que permet veure el futur amb optimisme.

El 15 de desembre, l’Assemblea de Col·legiats va aprovar  

el pressupost del Col·legi per al 2017 que la Comissió Gestora 

havia presentat. El pressupost aprovat, que podeu trobar a la 

pàgina web, és un pressupost conservador i equilibrat en què 

l’excedent d’explotació finança amb escreix les devolucions  

dels préstecs hipotecaris i les inversions programades per al 

2017. També cal ressaltar que, per novè any consecutiu, es 

mantenen sense increment les quotes col·legials.

El pressupost aprovat també permet fer l’any 2017 totes les 

activitats que tradicionalment, i sobretot els darrers dos anys, el 

Col·legi ha dut a terme: activitats formatives, activitats de les 

Comissions i Grups de Treball, publicacions... i a més permetrà 

complir els tres objectius que la Comissió Gestora  

s’ha fixat: impulsar decididament la digitalització del Col·legi, 

perfeccionar la comunicació, tant als col·legiats com a la 

societat, i millorar els serveis i la imatge institucional en les 

activitats professionals on els economistes i titulats mercantils 

comparteixen especialització amb altres professionals  

i col·lectius (fiscals, concursals i auditoria de comptes...).

Així, el Col·legi –com qualsevol altra institució o empresa–  

té la necessitat d’adaptar-se a l’era de la digitalització. Per 

aquest motiu, per al 2017, la Comissió Gestora s’ha plantejat  

el repte d’impulsar la digitalització del Col·legi i consolidar les 

accions que des de fa uns anys es porten a terme com són  

la implantació d’un CRM i una ERP per a la gestió del Col·legi,  

el disseny i la implementació d’un web interactiu i la presència  

a les xarxes socials. 

Per al 2017 es vol aprofundir en les 

actuacions que en aquest darrer 

trimestre s’han començat a aplicar 

com la retransmissió per streaming 

dels actes més significatius, la 

retransmissió per videoconferència 

a totes les seus territorials dels 

actes i sessions de treball que 
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

COL·LEGIADA DE MÈRIT 2016

JORDI CABALLÉ

jordi.caballe@uab.es

n primer lloc, la Teresa ha desen-

volupat una intensa activitat do-

cent en l’àmbit de l’economia. 

També ha servit en consells d’ad-

ministració d’empreses capdavanteres. Fi-

nalment, la Teresa presenta una llarga fulla 

de serveis a la societat acreditada per  

les abundants col·laboracions amb instituci-

ons públiques.

La Teresa es va llicenciar a la Universitat de 

Barcelona i l’any 1987 va obtenir el títol de 

doctora en Economia per la Universitat de 

Minnesota amb una tesi doctoral dirigida per 

Christopher Sims, qui seria guardonat pos-

teriorment amb el premi Nobel d’Economia 

l’any 2011. La Teresa va exercir com a pro-

fessora durant un parell d’anys a la Universi-

tat Estatal de Nova York abans de tornar al 

nostre país on va ser contractada pel Depar-

tament d’Economia i d’Història Econòmica 

de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). En aquella època, aquest departa-

ment era l’únic a Espanya que seguia una 

política de contractació radicalment allunya-

da de la tradicional pràctica endogàmica 

imperant en la universitat espanyola. Aquest 

departament es nodria exclusivament de 

professors formats en prestigioses universi-

tats estrangeres i, precisament en aquest 

context, vaig tenir el meu primer contacte 

amb la Teresa. Ella era l’encarregada de ges-

tionar la contractació del departament de la 

UAB mentre jo estava acabant el meu doc-

torat als Estats Units. Va ser llavors quan vaig 

rebre una trucada seva que es va traduir 

departament de la UPF estava constituït fo-

namentalment per antics professors de la 

UAB i, per tant, es va establir una relació de 

col·laboració molt estreta entre els dos de-

partaments. A més a més, la Teresa ha exer-

cit la presidència de diverses comissions 

d’avaluació de recerca i de professorat en 

economia. Alguna vegada jo he col·laborat 

amb aquestes comissions i he pogut com-

provar com la dedicació i el compromís amb 

què la Teresa ha exercit aquestes tasques 

s’ha traduït en la millora de la recerca en eco-

nomia que es fa actualment al nostre país.

Una de les institucions que més ha contribu-

ït al fet que Catalunya esdevingui un lloc de 

referència internacional en l’àmbit de l’anàli-

si econòmica és la Barcelona Graduate 

School of Econòmics (Barcelona GSE) que 

engloba els dos departaments abans citats 

de la UPF i la UAB juntament amb el Centre 

de Recerca en Economia Internacional i 

l’Institut d’Anàlisi Econòmica del CSIC. La 

Barcelona GSE, fundada l’any 2006 per An-

dreu Mas-Colell, organitza activitats conjun-

tes entre les quatre unitats que la componen 

i que es tradueixen en millores evidents en la 

qualitat de la recerca, tal com ho acredita el 

fet que la Barcelona GSE hagi estat guardo-

nada ininterrompudament amb la distinció 

Severo Ochoa per a Centres d’Excel·lència. 

A més a més, aquesta institució ofereix dife-

rents programes de màster que atrauen 

cada any més de 250 estudiants, dels quals 

més de 200 provenen de fora d’Espanya. 

Des del 2012 la Teresa és directora de la Bar-

posteriorment amb la meva incorporació 

com a professor a la UAB.

Malauradament, només vaig poder gaudir 

un any de la seva companyia a la UAB, ja que 

l’any 1990 és va fundar la Universitat Pom-

peu Fabra (UPF) i ella es va incorporar a 

l’equip que va dissenyar la Facultat i el De-

partament d’Economia i Empresa d’aques-

ta universitat. El resultat d’aquest disseny 

tan encertat és ben sabut, ja que la UPF s’ha 

convertit en un referent internacional pel que 

fa a la qualitat de la recerca en economia, així 

com per l’excel·lent formació que reben els 

seus estudiants. La Teresa ha contribuït de-

cisivament a aquest èxit de la UPF des dels 

importants càrrecs que ha exercit en aques-

ta universitat, entre els quals esmentaré els 

de degana de la Facultat, directora del De-

partament i vicerectora de Política Científica.

El meu contacte amb la Teresa no es va inter-

rompre malgrat que estiguéssim en departa-

ments diferents, ja que el nucli fundador del 
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que rauen al centre dels seus interessos 

com a investigadora.

La Teresa, a més a més, ha desenvolupat 

una intensa activitat empresarial, ja que ha 

estat membre dels consells d’administra-

ció d’empreses molt importants del nostre 

entorn, com ara el Servei d’Estudis de ”la 

Caixa”, Vueling o Enagás i actualment és 

membre del Consell d’Administració de 

Banc Sabadell.

Deixo per al final un dels aspectes de la Te-

resa que, com a acadèmic, vull destacar 

especialment. Em refereixo a la seva faceta 

d’investigadora, la qual s’ha centrat en l’es-

tudi de l’impacte de la despesa pública a 

escala regional i urbana, així com en els 

celona GSE i, sota el seu lideratge, s’han 

posat en marxa nous programes de forma-

ció i noves activitats de recerca que han per-

mès que la Barcelona GSE sigui actualment 

una institució acadèmica d’enorme prestigi.

A més a més de les activitats acadèmiques 

que acabo d’esmentar, Teresa Garcia-Milà 

ha desenvolupat una intensa tasca de servei 

públic mitjançant la seva pertinença a dife-

rents òrgans públics i privats adreçats a la 

millora de l’eficiència econòmica del nostre 

país. Així, la Teresa ha estat membre de la 

Junta Directiva del Cercle d’Economia, de la 

Comissió sobre Competitivitat Industrial del 

Ministeri d’Indústria, de comissions del Pla 

Estratègic Metropolità de Barcelona, del 

Consell Assessor per a la Reactivació i el 

Creixement de la Generalitat de Catalunya i, 

actualment, és membre del Consell Asses-

sor de l’Autoritat Independent de Respon-

sabilitat Fiscal, que és una institució clau per 

assegurar l’estabilitat pressupostària i la 

sostenibilitat financera de les administraci-

ons públiques espanyoles. En aquesta dar-

rer Consell, he coincidit novament amb ella i 

puc tornar a donar fe de la importància de les 

seves contribucions sobretot en matèries 

relacionades amb el finançament i el dèficit 

de les autonomies, les quals són matèries 

efectes redistributius dels diferents siste-

mes de finançament a països amb estruc-

tures regionals descentralitzades. Els resul-

tats de la seva recerca, molta de la qual s’ha 

desenvolupat conjuntament amb la profes-

sora Therese McGuire de la Universitat de 

Northwestern, han estat publicats en revis-

tes internacionals capdavanteres especia-

litzades en economia regional i urbana i en 

economia pública.

Els economistes acadèmics d’Espanya van 

reconèixer els seus mèrits com a investiga-

dora i la van elegir presidenta de l’Asso- 

ciació Espanyola d’Economia (AEE) l’any 

2014. Gràcies a aquest nomenament, vaig 

tenir l’honor de presentar la seva conferència 

presidencial al Simposi de l’AEE d’aquell any 

a Palma de Mallorca, en el qual ens va par- 

lar de la seva recerca sobre estructures fe-

derals òptimes.

Acabaré dient que el reconeixement a Te-

resa Garcia-Milà com a Col·legiada de Mè-

rit del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

constitueix un honor per al mateix Col·legi, 

ja que la Teresa és una economista que ha 

excel·lit en l’exercici de seva professió  

en les vessants acadèmica, institucional i 

empresarial. 
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Com a membre del Consell Assessor de 

l’Autoritat independent de Responsabili-

tat Fiscal (AIReF), quina anàlisi fa de l’ac-

tual dèficit públic de l’Estat espanyol?

La majoria de les previsions, incloent-hi les 

de l’AIReF, consideren que Espanya acabarà 

l’any 2016 amb un dèficit públic del 4,6% del 

PIB i, per tant, d’acord amb la nova senda 

d’estabilitat pressupostària aprovada el pas-

sat estiu per la Comissió Europea, tot i que 

per sobre del requeriment d’estabilitat del 

3,6% inicialment establert per la Unió Euro-

pea. El requeriment per a l’any 2017 és del 

3,1% del PIB, i aquí és on Espanya pot te-

nir problemes. Les previsions de creixement 

no són tan optimistes per al proper any i, per 

tant, la millora del dèficit per ajustos cíclics 

haurà d’anar acompanyada d’ajustos de cai-

re estructural. En aquests moments s’estan 

prenent moltes decisions, que potser quan el 

lector llegeixi l’entrevista ja s’hauran concretat. 

Estem pendents que es determini el sostre de 

despesa per a l’any 2017 i que es discuteixin 

els pressupostos per a aquest proper any. No 

serà fàcil, ja que les exigències dels diferents 

partits per donar suport als pressupostos 

poden crear tensió tant en ingressos com en 

despeses i poden arriscar els compromisos 

de dèficit acordats amb Brussel·les.

D’altra banda, el deute ja ha superat el 100% 

del PIB, i caldrà veure com evolucionen els ti-

pus d’interès per al finançament de les noves 

emissions de deute públic. Espanya, com 

altres països altament endeutats, s’ha bene-

ficiat d’un període de tipus d’interès baixos i 

de finançament molt econòmic en les seves 

emissions. Si aquesta tendència fa un tomb, 

l’impacte sobre el pressupost públic pot  

ser important.

Cal també tenir en compte que les des-

peses en inversió pública aquest últim any 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

TERESA GARCIA-MILÀ

 
mb una trajectòria professional 

molt vinculada a la universitat, 

Teresa Garcia-Milà ha centrat la 

seva investigació a estudiar el 

paper de la inversió pública en el creixement 

econòmic i a analitzar en quina mesura les 

estructures impositives i de federalisme fis-

cal influeixen en el creixement, la distribució 

de recursos i el benestar econòmic.

Quina valoració fa de la distinció de Col-

legiada de Mèrit 2016 que li ha concedit 

el Col·legi d’Economistes?

Per a mi ha estat un gran honor que els 

meus companys de professió m’hagin 

seleccionat per a aquesta distinció, que 

compta amb un gran prestigi. Només cal 

fixar-se en el conjunt de persones que han 

estat distingides amb anterioritat pels seus 

mèrits en el món empresarial, professional 

i acadèmic per entendre el valor d’aquesta 

distinció. És una distinció que sincerament 

no esperava i per això ha estat encara 

més celebrada pel prestigi que té entre la 

professió i per la il·lusió que m’ha fet rebre 

aquest reconeixement.

Quin diria que ha de ser el paper dels col-

legis professionals com el d’economis-

tes en la societat?

Jo destacaria tres rols centrals, encara 

que n’hi ha d’altres. El primer és oferir un 

lloc de trobada, d’establir contactes pro-

fessionals i també de fer amics. El segon, 

el de donar servei als col·legiats i, d’en-

tre aquests diversos serveis, destacaria la 

possibilita que els col·legiats tinguem ac-

cés a formació contínua, aspecte que el 

Col·legi cobreix molt bé amb nombrosos 

cursos, tant presencials com on-line. 

En tercer lloc, és important fer conèixer a 

la societat en general la gran feina que fem 

els economistes i ajudar també el gran pú-

blic a entendre la realitat econòmica, for-

ça complexa els últims anys. La quantitat 

d’actes que organitza el Col·legi d’Econo-

mistes i la diversitat de punts de vista que 

inclou als seus actes cobreix de manera 

excel·lent aquest aspecte. 
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han estat molt moderades, però aques-

ta no és una situació que previsiblement 

es mantingui amb un govern que haurà 

d’acontentar forces polítiques diverses que 

és possible que exerceixin pressió per a 

més inversió pública. El que seria desitjable 

és que les inversions públiques que es por-

tin a terme es facin seguint criteris que in-

corporin anàlisis d’eficiència i que no siguin 

guiades exclusivament per respostes políti-

ques a demandes territorials. Si els criteris 

de rendibilitat econòmica i social guanyen 

protagonisme a l’hora de decidir la inversió 

pública, Catalunya en sortiria beneficiada. 

I en l’àmbit català?

La liquidació del sistema de finançament au-

tonòmic de l’any 2014 ha donat una mica 

de respir als comptes de la Generalitat, però 

això no vol dir que el dèficit pressupostari del 

Govern català compleixi els objectius fixats 

pel Consell de Política Fiscal i Financera que 

es mantenen en el 0,7% del PIB, tot i haver 

aconseguit el Govern espanyol la nova senda 

d’estabilitat que comentàvem abans, amb 

un objectiu de dèficit del 4,6%. És insòlit que 

el Govern central no hagi ajustat els requeri-

Com es podria millorar el finançament 

de les administracions públiques a  

Espanya?

Tot i ser un tema difícil, hauríem d’aconseguir 

reduir l’evasió fiscal, una de les més eleva-

des del nostre entorn. El sistema fiscal també 

és complex en desgravacions i deduccions, 

i la simplificació podria millorar la recaptació 

i, per tant, els ingressos fiscals com a per-

centatge del PIB. Tenim un sistema imposi-

tiu amb taxes força properes a les de països 

amb els quals ens comparem, però el volum 

de recaptació respecte al PIB és molt inferi-

or. Sembla que el Govern té la intenció de fer 

accions específiques per controlar l’impaga-

ment de l’IVA, i això seria benvingut.

En tot cas, la millor manera d’augmentar la 

base imposable és crear ocupació, aconse-

guir que l’economia creixi. Ja està passant, 

però cal que es consolidi el creixement. 

Aquesta és la millor via per millorar els ingres-

sos públics i, a més, té la virtut de reduir algu-

nes despeses cícliques com el subsidi d’atur.

La Jornada dels Economistes d’enguany 

s’ha centrat a analitzar el sistema de re-

lacions econòmiques i geopolítiques 

internacionals, el qual està canviant de 

manera substancial. Quines diria que 

són les oportunitats de Catalunya en el 

nou ordre econòmic mundial?

Som un país amb una sòlida base empre-

sarial que ha superat una crisi profunda i 

que ha aconseguit reforçar aquelles em-

preses que han sabut aprofitar les oportu-

nitats de la globalització tot exportant els 

seus productes o serveis i alhora captant 

talent sense posar gaires fronteres. Comp-

tem amb reconeguts grups de recerca, 

ubicats a centres de recerca o universitats 

però també a certes empreses, que són 

internacionalment reconeguts per les apor-

tacions en la frontera del coneixement. Els 

dos pilars, si aconseguim que interaccio-

nin més, ens permetran afrontar un ordre 

internacional canviant, on segurament les 

correlacions de forces pivotaran en el futur 

sobre espais econòmics diferents als que 

estem acostumats o esperem. 

Cal, per tant, formar els joves amb bases sò-

lides i a la vegada visions flexibles, que sàpi-

guen aprofitar les oportunitats que els brinda 

un món obert, tot i les dificultats que s’hi van 

afegint recentment, ja sigui amb el Brexit o 

amb les tendències proteccionistes del futur 

president dels Estats Units. Els joves han 

d’estar convençuts que són peça fonamen-

tal d’una Europa diversa on poden aprendre 

molt, i a la qual poden aportar molt. 

Teresa Garcia-Milà, 

Col·legiada de Mèrit 2016

ments de dèficit per les CA d’acord amb els 

nous requisits per al conjunt de les adminis-

tracions públiques. Encara podem tenir una 

sorpresa agradable abans de final d’any, 

però no li adjudico una alta probabilitat.

En tot cas, el model de finançament autonò-

mic no és gens favorable a les finances cata-

lanes, i aquest és l’aspecte que s’hauria de 

canviar. Està previst que es comenci a revisar 

el model de finançament (que per cert porta 

quasi tres anys de retard), però sincerament 

no tinc esperances que hi hagi una reforma 

profunda que racionalitzi i a la vegada moderi 

la solidaritat interterritorial i que permeti nivells 

d’autonomia d’ingrés que puguin satisfer les 

necessitats de Catalunya.
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ue enguany els economistes ca-

talans hàgim nomenat Col·legiat 

d’Honor Salvador Anton Clavé, 

catedràtic d’Anàlisi Geogràfica 

Regional a la Universitat Rovira i Virgili, em 

sembla molt encertat i oportú, ja que signifi-

ca el reconeixement a la trajectòria d’un ci-

entífic social d’una disciplina, la geografia, 

que té com a objecte d’estudi el territori i les 

seves transformacions. Ell concep la geo-

grafia de manera oberta i transversal, com 

un espai de confluència de diverses discipli-

nes entre les quals l’economia hi ha de tenir 

un paper destacat. Ben aviat es va adonar 

que, al costat dels factors tradicionals que 

incideixen sobre el territori (població, agricul-

tura, indústria, urbanització, etcètera), apa-

reixia un fenomen transformador de caràcter 

global, el turisme, que també requeria d’un 

tractament científic preferent. És per això 

que va centrar l’interès en la incidència que 

té sobre les dinàmiques territorials i en els 

processos de desenvolupament local.

La persona

La seva brillant trajectòria professional i aca-

dèmica no es pot explicar només per la pri-

vilegiada intel·ligència i capacitat de treball 

sinó també per les seves qualitats humanes, 

que fan que sigui una d’aquelles persones 

que es fan estimar i admirar alhora. Les devia 

heretar del seu pare, artesà ebenista, que li 

va inculcar la passió per l’obra ben feta, 

l’amor per la família, la lleialtat als amics i la 

generositat amb la gent que l’envolta. Això 

explica el fort arrelament al seu poble d’ori-

vada autoexigència, defineixen el seu estil de 

mestratge i lideratge, que li ha donat excel-

lents resultats tant en l’àmbit docent com en 

el de la recerca. Això ho resumeix molt bé un 

dels seus col·laboradors: fa que sembli sen-

zill el que és complex i que sigui fàcil el que 

semblava difícil.

El seu posat seré i reflexiu emmascara una 

altra de les seves qualitats, la d’home d’ac-

ció com a emprenedor social. Ell entén que 

el coneixement, a més de satisfer la curiosi-

tat intel·lectual de la gent, ha de servir per 

transformar la societat, per fer-la millor, i ho 

predica amb l’exemple, per una banda fent 

una important tasca de divulgació per canvi-

ar mentalitats i per generar nous models de 

gestió i, per altra, impulsant i dirigint directa-

ment noves iniciatives per tal d’establir ca-

nals eficaços de transferència de coneixe-

ment des de la universitat fins a la societat, 

exemple del qual és el Parc Científic i Tecno-

lògic de Turisme i Oci, que a mitjan la dècada 

passada només era una idea i avui és una 

esplèndida realitat que ha comptat amb el 

seu lideratge i gestió.

El professor i universitari

Des de les primeres passes universitàries ha 

estat un estudiant brillant: llicenciat en Geo-

grafia i Història amb Premi Extraordinari de 

Llicenciatura, Premi Nacional de Geografia i 

Història del Ministeri d’Educació i Ciència i 

Premi Extraordinari de Doctorat, és a més 

màster en Estudis Regionals Urbans i Metro-

politans per la UAB.

L’activitat docent que ha desenvolupat l’ha 

fet des del curs 1991-1992 en programes de 

diplomatura, llicenciatura, grau, màster i 

doctorat de Geografia i de Turisme a la Uni-

versitat Rovira i Virgili tot i que la intensa ac-

tivitat de recerca i d’obra publicada l’ha por-

tat a participar en activitats docents a més 

de 50 programes d’universitats espanyoles 

i estrangeres i a fer estades de recerca i com 

gen, Vila-seca, i al seu país, Catalunya, par-

ticipant activament en tot tipus d’iniciatives 

culturals, socials i cíviques, malgrat les servi-

tuds i absències que la seva projecció inter-

nacional comporta. 

Aquesta generositat amb els altres, en 

temps i dedicació –un recurs molt escàs avui 

dia– i el seu caràcter afable i planer –és un 

gran conversador– juntament amb una ele-
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nacions turístiques litorals, o The global the-

me park industry (2007), on estudia les 

dinàmiques territorials i els impactes derivats 

del desenvolupament dels grans equipa-

ments d’oci i que és una obra de referència 

a tot el món. Recentment ha publicat també 

Geographies of Tourism: a European Rese-

arch Perspective (2014), que és un exemple 

útil per a altres investigadors sobre com es 

poden construir ponts entre tradicions de 

recerca i disciplines diferents.

El darrer curs 2015-16 l’ha passat a la Uni-

versitat George Washington dedicat íntegra-

ment a un programa de recerca sobre les 

interrelacions i els efectes entre les estructu-

res i polítiques urbanes i les dinàmiques tu-

rístiques de les ciutats. 

L’emprenedor social

Com he esmentat abans, Salvador Anton 

entén que el coneixement ha de tenir una 

finalitat: la millora de la societat. Aquest 

principi, combinat amb la seva personalitat 

i el profund arrelament al país, l’han conver-

tit en un autèntic emprenedor social impul-

sant projectes que han servit per establir 

mecanismes de transferència de coneixe-

ment entre la universitat i el territori que l’en-

volta. Entre les iniciatives consolidades que 

ha liderat hi ha la creació el 1998, juntament 

amb el Patronat de Turisme de la Diputació 

de Tarragona, del Servei d’Assistència Mu-

nicipal en Turisme, del qual s’han beneficiat 

especialment les àrees tarragonines d’inte-

rior amb més de 60 iniciatives de desenvo-

lupament local sostenible i responsable. El 

seu coneixement de la problemàtica de les 

destinacions de litoral el porta a impulsar 

a professor convidat a universitats com les 

George Washington (Estats Units) i París Est 

i Angers (França), a més d’altres estades 

com a investigador a les universitats de Rut-

gers (Estats Units) i Exeter i Nottingham 

(Regne Unit).

Els seus mèrits com a docent queden pale-

sos en l’alta valoració amb què els alumnes 

el qualifiquen i és que, a banda de ser un 

professor molt respectat i admirat pel nivell 

d’exigència, també és un professor estimat 

per la seva generositat i entrega, pròpies 

d’una persona que entén la docència com 

una de les activitats més nobles i profitoses 

per a la societat.

En paral·lel a l’activitat estrictament docent, 

ha tingut una forta implicació en la gestió i 

governança universitària: ha estat degà de 

l’actual Facultat de Turisme i Geografia de la 

Universitat Rovira i Virgili entre els anys 2002 

i 2014, membre del claustre de la mateixa 

universitat entre el 2006 i el 2014 i membre 

del Consell de Govern entre el 2002 i el 2012.

L’investigador/el científic

Si bé Salvador Anton excel·leix en les diver-

ses vessants que el defineixen professional-

ment, és la seva vesant com a investigador 

que jo destacaria per sobre de la resta i que li 

ha donat el gran prestigi internacional que ha 

assolit. Això per als que el coneixem no ens 

sorprèn: la combinació d’una intel·ligència 

privilegiada, un treball persistent i una curiosi-

tat insaciable dóna com a resultat un investi-

gador de primera, que porta el “virus” de la 

recerca a la sang i, el que és més importat, un 

director d’equips de recerca que va deixant la 

seva empremta per tot el món. De fet, la seva 

curiositat és una de les qualitats que voldria 

destacar i que, des de molt jove, s’ha traduït 

en una clara vocació per la recerca i el mètode 

científic. Una curiositat molt àmplia que expli-

ca també l’enfocament transversal i multidis-

ciplinari que caracteritza la seva obra.

Les investigacions que ha fet s’han centrat 

en qüestions com ara (1) els efectes del tu-

risme sobre la competitivitat territorial, (2) el 

paper del turisme i l’oci en la reestructuració 

productiva i ambiental dels llocs i (3) la inci-

dència del turisme en el desenvolupament 

local. El fruit són més de 120 publicacions 

entre llibres, articles i capítols de llibre entre 

les quals voldria destacar: Tourism Destina-

tion Evolution (2016), on enfoca la qüestió de 

l’evolució de les destinacions des de la pers-

pectiva de la geografia econòmica evolutiva; 

10 lliçons sobre turisme/10 Lessons on Tou-

rism (2012) sobre la reinvenció de les desti-

l’any 1999 la Fundació d’Estudis Turístics 

de la Costa Daurada amb l’objectiu de de-

senvolupar eines de coneixement i intel-

ligència que permetin avançar cap a un 

model més sostenible i competitiu. Resul-

tat directe d’aquesta fundació va ser la cre-

ació l’any 2001 de l’Observatori de Turisme 

de la Costa Daurada, un servei d’informa-

ció que ha mantingut i ha ampliat tant les 

seves activitats com l’àmbit territorial des 

d’aleshores.

L’actual Parc Científic i Tecnològic de Turis-

me i Oci, projecte que té en les iniciatives 

anteriors els precedents més directes i que 

ha liderat des de la concepció inicial a mitjan 

anys 2000 –amb la participació d’instituci-

ons tan diverses com la universitat, diver-

ses administracions públiques i el sector 

privat– fins a la plena consolidació és, final-

ment, l’exemple més destacable i reeixit de 

la seva capacitat per passar del “pensa-

ment a l’acció”.

Aquesta entrega vers la creació i la difusió 

del coneixement fa que avui el podem trobar 

tant com a conferenciant o membre del co-

mitè científic d’un congrés internacional fins 

com a ponent o animador d’un taller de de-

senvolupament local en un petit poble del 

Priorat o de la Terra Alta. És aquesta gene-

rositat la que l’ha portat a col·laborar activa-

ment i de manera desinteressada amb el 

Col·legi d’Economistes de Catalunya i de 

forma especial amb la Comissió d’Econo-

mia del Turisme, en la qual ha tingut una part 

molt activa en la seva creació. Per tot això 

Salvador, siguis benvingut, com a company 

amb honors, al nostre gremi. 
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El turisme és una de les principals acti-

vitats econòmiques de Catalunya. Qui-

na valoració fa de la situació del sector 

actualment?

A Catalunya, el turisme és una activitat 

complexa amb múltiples variacions territo-

rials, socials, empresarials, econòmiques, 

urbanes i ambientals. La consolidació de 

nous processos productius i hàbits de 

consum, la transformació de les pautes de 

mobilitat de la població, la progressiva i ine-

ludible incorporació de noves generacions 

i mercats amb demandes diferenciades, la 

consolidació de companyies líders a es-

cala catalana, la introducció d’operadors 

globals turístics, industrials i tecnològics 

amb gran capacitat financera i de generar 

tendències, la geopolítica internacional o la 

consolidació de noves dinàmiques recrea-

tives en espais turístics no convencionals 

expliquen en bona part la situació actual 

del turisme a Catalunya. 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

SALVADOR ANTON CLAVÉ

 
alvador Anton Clavé destaca per 

les seves aportacions científiques 

en relació amb l’anàlisi territorial 

del turisme i ha liderat des de la 

seva concepció fins a l’actualitat el desen-

volupament del Parc Científic i Tecnològic 

de Turisme i Oci de Catalunya, ubicat al 

Campus de Vila-seca de la Universitat Ro-

vira i Virgili.

Com valora el guardó que li ha conce-

dit el Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya?

Més enllà de l’agraïment, vull destacar que 

representa el reconeixement d’un col·lectiu 

professional cap a una persona la trajec-

tòria de la qual s’ha desenvolupat en el 

context d’una altra disciplina. Aquesta és 

una pràctica poc habitual que, precisament 

com a geògraf que he tingut l’oportunitat 

de treballar amb col·legues d’altres àmbits, 

valoro especialment. La meva sensació 

és d’honor i de responsabilitat. Val a dir, a 

més, que sempre que he compartit inicia-

tives amb el Col·legi d’Economistes, entre 

les quals la recentment creada Comissió 

d’Economia del Turisme, m’hi he sentit 

molt a gust. 

Quina creu que ha de ser la relació 

entre les disciplines de la geografia i 

l’economia?

La geografia s’ocupa de l’anàlisi de qües-

tions com són la relació de les societats 

amb el seu entorn, la localització, els dese-

quilibris a diferents escales, la mobilitat o, 

entre d’altres, l’especialització, l’evolució i 

el canvi a escala local i regional. Totes elles 

són també qüestions d’importància per 

a l’economia. La confluència de planteja-

ments entre disciplines, la difusió d’instru-

ments analítics compartits, la consolidació 

d’espais de comunicació científica comuns 

i la homogeneïtzació dels llenguatges han 

afavorit, quan s’han produït, la interacció 

i la fertilització mútua. El reconeixement 

d’economistes insignes, com per exemple 

Paul Krugman, la dedicació dels quals a 

l’economia internacional ha significat pen-

sar i escriure sobre geografia econòmica, 

ha servit també per posar de manifest que 

ambdues disciplines poden beneficiar-se i 

reforçar-se mútuament. 
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Tot porta a pensar en la necessitat de 

considerar el turisme a Catalunya en l’ac-

tualitat com una activitat estratègica amb 

relació a la qual hi ha la trajectòria consoli-

dada i en alguns casos renovada d’algunes 

destinacions però també l’emergència de 

nombrosos processos i productes —molts 

d’ells, a més, associats a branques d’acti-

vitat no turístiques com les tecnològiques, 

les alimentàries o les creatives— que estan 

reformulant la seva naturalesa i els seus im-

pactes.

Vostè estudia l’impacte del turisme al 

territori. En termes generals, aquest 

impacte és positiu o hi ha aspectes 

que s’haurien de millorar?

L’obra El turisme a l’EURAM. La xarxa de 

costa, de Lluís Català publicada per l’Insti-

tut Ignasi Vilallonga d’Economia i Empresa 

aquest mateix any 2016, permet observar 

els efectes que el turisme ha tingut sobre 

l’ocupació de la costa de Catalunya i dels 

altres territoris de parla catalana. El procés 

ha provocat que a dia d’avui les principals 

destinacions catalanes de vacances en 

nombre de visitants siguin fonamentalment 

espais urbans en els quals, a més d’una in-

tensa ocupació del sòl, s’hi ha produït una 

relativa pèrdua de valor simbòlic a causa de 

la modificació del seu propi paisatge i de 

l’alteració de la seva identitat. Aquesta és 

la principal conseqüència dels processos 

dominants de producció d’espai turístic a 

Catalunya fins a l’actualitat i un dels princi-

pals reptes. 

Cal plantejar, d’altra banda, el paper que el 

turisme té o pot tenir en nombroses altres 

zones amb menys afluència. Xifres reduïdes 

de negoci combinades amb processos de 

recreació de la identitat local, de produc-

ció agroalimentària de qualitat o d’inversió 

en infraestructures han fixat població i han 

generat noves dinàmiques socials que, 

més enllà d’alguns resultats desencertats 

des del punt de vista del paisatge o de la 

manca d’inserció de l’activitat en la mateixa 

dinàmica local, han convertit territoris que 

perdien en territoris que es mantenen i, 

en alguns casos, fins i tot en territoris que 

guanyen tot generant dinàmiques d’empo-

derament i d’emprenedoria especialment 

entre joves i dones. 

Quins diria que són els principals rep-

tes del sector turístic català?

Innovació en producte i en mercats, políti-

ques clares pel que fa a les destinacions, 

sistemes de governança participatius, 

generació de coneixement per a la presa 

de decisions, creativitat, sostenibilitat, res-

ponsabilitat social i atenció i capacitat de 

reacció a les dinàmiques de canvi global 

com ara el canvi climàtic i a les fluctuacions 

no previstes de la situació socioeconòmica 

per causa de crisis més o menys intenses 

i de problemàtiques geopolítiques són els 

ingredients que han de donar solidesa i 

que han de permetre reinventar el sector 

turístic a Catalunya. Són els reptes que han 

de permetre també la vinculació entre el 

turisme i el desenvolupament tecnològic, 

la millora dels resultats, la positiva relació 

entre l’activitat i el seu entorn i l’increment 

del benestar. 

A Tarragona hi ha un tema que preocu-

pa especialment, el del projecte d’oci 

i turisme Barcelona World. Vostè n’és 

partidari?

En altres ocasions que he estat preguntat 

sobre aquesta qüestió he parlat, d’una 

banda, de la coherència que té localitzar 

un projecte d’oci a Catalunya en l’entorn 

de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic on 

actualment hi ha Port Aventura. Principal-

ment perquè és un espai amb dotació de 

sòl ja concebut per atendre activitats recre-

atives i d’entreteniment i perquè està situat 

en un entorn amb vocació de consolidar-

se com una destinació d’oci líder d’àmbit 

internacional. També he comentat sovint, 

d’altra banda, que més enllà dels llocs de 

treball, dels ingressos fiscals i de la gene-

ració de noves activitats, la idoneïtat final 

del projecte dependrà especialment de la 

visió territorial i turística que aporti a mitjà 

i llarg termini. No podem deixar de pensar, 

en definitiva, que a través d’iniciatives com 

aquesta (i d’altres, és clar) estem construint 

la realitat urbana i turística de la Catalunya 

del futur i, per tant, convé incórrer en els 

mínims costos d’oportunitat i assegurar els 

millors efectes possibles. 
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l Premi de Reconeixement a 

l’Economista d’Empresa 2016 

es va atorgar a la trajectòria de 

Josep Bagué, un professional 

que ha desenvolupat la seva carrera profes-

sional dins empreses multinacionals facility 

de serveis públics. Josep Bagué és CEO de 

Suez Water Spain, membre del Comitè Exe-

cutiu de Suez i del Consell d’Administració 

d’Engle España. Els motius que han portat 

el jurat a atorgar aquest premi és, fonamen-

talment, per la seva trajectòria professional 

al grup Agbar que el va portar a liderar l’ex-

pansió de l’empresa a Xile i que, un cop re-

tornat, ha anat assumint responsabilitats 

més altes dins del grup fins que a principis 

unificació de les corporacions d’Economistes 

i Titulats Mercantils de Catalunya.

Uns altres dels guardons que es van lliurar 

durant el Sopar anual dels Economistes van 

ser els Premis Joan Sardà Dexeus que con-

cedeix la Revista Econòmica de Catalunya. 

En la modalitat de Millor Llibre d’Economia es 

van premiar ex aequo el llibre El bienestar de-

sigual del doctor Guillem López Casasno-

vas, amb el subtítol Qué queda de los de-

rechos sociales después de la crisis, i el llibre 

De nuestros impuestos y su administración, 

una obra col·lectiva dirigida pels professors 

Josep Maria Durán i Alejandro Esteller 

on acadèmics, responsables de l’Adminis-

del 2016 va ser designat CEO de Suez Wa-

ter Spain. El jurat també va destacar la seva 

col·laboració constant amb el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya. 

En l’apartat de Reconeixement al Despatx 

Professional, el Col·legi d’Economistes de  

Catalunya va distingir enguany José Luis 

Sánchez Cristóbal en reconeixement a un 

professional amb una trajectòria de més de 40 

anys en exercici professional i pel fet de ser el 

titular i fundador d’un despatx multidisciplinari 

familiar, BILANX, SA, que ha sabut consolidar-

se amb prestigi oferint als clients un assesso-

rament altament qualificat i que des de fa uns 

anys ha integrat a la segona generació. El jurat 

també destaca la seva constant i profunda col-

laboració amb el Col·legi de Titulats Mercantils 

de Barcelona, de la qual va ser degà el període 

2002-2010, i la seva aposta decidida per la 

ELS ECONOMISTES PREMIEN

1. Josep Bagué, Premi de Reconeixement  

a l’Economista d’Empresa 2016. 

2. José Luis Sánchez Cristóbal, Premi  

de Reconeixement al Despatx Professional.
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gens fàcil de portar a la pràctica, ja que els 

contribuents es veuen sempre temptats a 

que “siguin altres els que paguin impostos” i 

més en un entorn de globalització i sofistica-

des “enginyeries fiscals”.

Emmarcat també en els Premis Joan Sardà 

Dexeus també es va fer entrega de la distin-

ció de Millor Trajectòria Personal en la Difusió 

de l’Economia, que aquest 2016 va ser per 

al director adjunt d’Expansión Martí Saballs 

en reconeixement a la seva trajectòria pro-

fessional com a periodista econòmic i la se- 

va responsabilitat en l’edició del suplement 

d’economia de Catalunya al diari Expansión. 

Finalment també es va fer entrega dels diplo-

mes als Millors Currículums Universitaris, 

que enguany van ser per a Oriol Agustí 

Blanch, de la Universitat Abat Oliba; Olga 

3. Guillem López Casasnovas,  

Millor Llibre d’Economia ex aequo. 

4-5. Alejandro Esteller i Josep Maria Durán, 

Millor Llibre d’Economia ex aequo. 

6. Martí Saballs, Millor Trajectòria  

Personal en la Difusió de l’Economia. 

7. El degà Joan B. Casas, amb els premiats 

pels Millors Currículums Universitaris.

Blan Gibert, de la Universitat Oberta de Ca-

talunya; Ester de Castro Català, de la Univer-

sitat de Vic; Daniel Gironés Roa, de la Univer-

sitat Pompeu Fabra; Marc Ibáñez Díaz, de la 

Universitat de Barcelona; Guinea Isabel Fer-

nández-Dans Goicoechea, d’ESADE; Maria 

Martínez Luque, de la Universitat Autònoma 

de Barcelona; Natalia-Patricia Muncunill 

García, de l’Institut Químic de Sarrià, i Maria 

Nolla Rodríguez, de la Universitat Internaci-

onal de Catalunya. D’altra banda, Adrià Aige 

Cortasa, de la Universitat de Lleida; Jael Es-

cuin González, de la Universitat de Girona, i 

Blinera Sahitolli Haxhijaj, de la Universitat 

Rovira i Virgili, van rebre el reconeixement en 

el marc de les jornades que van tenir lloc a 

les diverses seus del CEC. 
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tració i professionals de la fiscalitat intenten 

donar resposta a com l’Administració tribu-

tària hauria d’adaptar-se als reptes actuals 

per assolir el seu objectiu.

L’obra de Guillem López Casasnovas abor-

da alguns dels temes més rellevants de la 

política social, com són la sanitat i la depen-

dència, en el context social propi d’una crisi 

i en un entorn demogràfic marcat per l’enve-

lliment. I ho fa des de l’economia com a dis-

ciplina clau per identificar i prioritzar les ne-

cessitats socials amb un exercici de valentia 

i rigor a l’hora d’estudiar les bones pràcti-

ques de l’experiència internacional.

De nuestros impuestos y su administración 

és una obra col·lectiva coordinada pels pro-

fessors Josep Maria Durán i Alejandro Es- 

teller on acadèmics, responsables de l’Ad-

ministració i professionals de la fiscalitat 

intenten donar resposta a com l’Administra-

ció tributària hauria d’adaptar-se als reptes 

actuals per assolir el seu objectiu. Tal com 

assenyalen els esmentats coordinadors del 

llibre, no serveix de res legislar establint com 

a objectius la justícia i la sostenibilitat finan-

cera si després l’Administració no és capaç 

d’assegurar el compliment fiscal i obtenir la 

recaptació desitjada. Aquest objectiu no és 



 
a seu del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya a Barcelona va 

acollir la tercera edició del Ràdio 

Cafè de l’Economista, una tro-

bada en format de tertúlia que té com a 

objectiu compartir diversos temes d’actua-

litat econòmica d’alt interès per als joves 

economistes i per als estudiants de les di-

verses facultats d’Economia i Empresa de 

les universitats catalanes. El degà de la Fa-

cultat d’Economia i Empresa de la Univer-

sitat Pompeu Fabra (UPF) Walter Garcia-

Fontes, el president-coordinador del Grup 

de Treball de Retail del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya (CEC) Santiago Pagès 

i el president del Club de Màrqueting de 

Barcelona Lluís Torra van debatre amb es-

tudiants de la Universitat Pompeu Fabra 

sobre l’economia low cost conduïts per 

l’economista Víctor Bottini.

El degà de la Facultat d’Economia de la 

UPF, Walter Garcia-Fontes, va destacar 

que l’economia low cost “té mala premsa 

A C T U A L I T A T  E C O N Ò M I C A

concepte low cost és una eina comercial 

més per vendre”. A més va apuntar que “la 

crisi hauria estat molt més greu si hi hagués 

hagut por”. Torra va posar d’exemple el cas 

de Zara considerant que “el seu gran èxit 

més enllà d’oferir un producte a baix cost és 

haver adaptat un model de negoci a la de-

manda de l’usuari garantint que oferir baixos 

preus no va en detriment de la qualitat”. En 

aquest sentit va afirmar que “es tracta de 

canviar la mentalitat a l’hora de fabricar i de 

vendre adaptant-se a les noves necessitats”. 

perquè no genera valor afegit” i va explicar 

que el low cost “s’ha estès per tots els sec-

tors econòmics creant un model de negoci 

fonamentat en els baixos preus fruit de la 

disminució dels salaris i dels costos de pro-

ducció i màrqueting”.

Per la seva banda, el president-coordina-

dor del Grup de Treball de Retail del CEC, 

Santiago Pagès, va comentar que el low 

cost “és un element de màrqueting per 

captar una demanda en un mercat marcat 

pel preu”. A més va afirmar que “el low cost 

ha contribuït de manera molt significativa a 

fer que Barcelona sigui una ciutat de gran 

atractiu turístic” i va destacar que “amb la 

crisi econòmica i financera que hem viscut 

el turisme ens ha ajudat a sobreviure”. Va 

acabar la seva primera intervenció tot dient 

que “el low cost ha vingut per quedar-s’hi”.

El president del Club de Màrqueting de Bar-

celona, Lluís Torra, va apuntar que “les em-

preses s’estan adaptant al mercat” i que “el 

1 6  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

DEBAT SOBRE 
ECONOMIA I 
MÀRQUETING
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tat d’Economia i Empresa de la UPF, Walter 

Garcia-Fontes, va opinar que “la incertesa 

política i econòmica alhora que un atur elevat 

i un treball precari fan que la confiança del 

consumidor disminueixi, confiança que ja 

per si mateixa és molt volàtil”. A més, Garcia-

Fontes va comentar que “el low cost ha por-

tat a una disminució dels marges empresa-

rials però que, d’altra banda, s’ha de 

considerar que és un model de negoci com 

qualsevol altre on hi ha una oferta i una de-

manda i és el mercat el que acaba manant”.

A més, va afegir que “la tecnologia permet 

que el consumidor interactuï en el món on-

line el qual està clarament alineat amb el món 

low cost”. A continuació, el degà de la Facul-

El dels vols comercials  

és el sector econòmic  

low cost més conegut 

pels consumidors.



A C T U A L I T A T  E C O N Ò M I C A
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El low cost és un model de negoci com 

qualsevol altre que ha permès demo-

cratitzar alguns productes i serveis i això 

és positiu en la mesura que genera 

competència. La part negativa és que 

ha portat a una disminució dels marges 

empresarials i dels sous.

Walter Garcia-

Fontes,

degà de la Facultat 

d’Economia  

i Empresa de  

la UPF 

El consumidor, que és el més important 

del mercat, ara té més informació que 

mai i és per això que les empreses s’han 

d’adaptar a les seves necessitats cons-

tantment. El consum anirà sempre molt 

marcat per l’evolució de la renda perso-

nal o familiar disponible.

Santiago 

Pagès, 

president 

coordinador 

del Grup 

d’Economistes 

Especialitzats en 

‘Retail’ del Col·legi 

d’Economistes 

de Catalunya

Garcia-Fontes va finalitzar la seva intervenció 

tot dient que “democratitzar alguns produc-

tes i serveis és positiu en la mesura que es 

genera competència”. En aquest punt, l’eco-

nomista Víctor Bottini va introduir que “l’indi-

ponible”. A més, va apuntar que “el consumi-

dor, que és el més important del mercat, té 

més informació que mai i és per això que les 

empreses s’han d’adaptar a les seves ne-

cessitats constantment”. 

dor, el que mostra és que el consum seguirà 

en hores baixes i predominarà el low cost”. 

Bottini va recordar que el ministre d’Econo-

mia, Luis de Guindos, va anunciar fa uns 

mesos que la demanda de crèdits estava 

baixant i que aquest fet comportava un alen-

timent a les inversions, una dada addicional 

que va en contra de l’activació del bon ritme 

del consum.

El president-coordinador del Grup de Treball 

de Retail del CEC, Santiago Pagès, va afir-

mar que “el consum és el primer que s’ha 

recuperat en l’activitat econòmica d’aquest 

país i aquest anirà sempre molt marcat per 

l’evolució de la renda personal o familiar dis-

cador de confiança del consumidor que  

elabora el Centre d’Investigacions Sociològi-

ques (CIS) està disminuint darrerament”. En 

aquest sentit, va afegir que, “com que aquest 

indicador anticipa les decisions del consumi-

Els tertulians  

van debatre en 

profunditat sobre  

el fenomen  

del low cost.



El low cost ja no és un sector ni un model 

de negoci, ho és tot, ja que tots estem 

orientats a buscar la millor oferta i el mi-

llor preu per mitjà de multitud d’eines en 

un mercat en què s’ha perdut el con-

cepte de fidelitat a excepció d’algunes 

marques molt concretes.

Lluís Torra, 

president del Club 

de Màrqueting de 

Barcelona
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Gerard Martín: Fins a quin punt la 
qualitat acaba sent un factor de-
terminant de l’èxit d’una compa-
nyia ‘low cost’?
Efectivament la qualitat d’un producte o 

servei és clau per assegurar-ne la viabili-

tat i en un món globalitzat i connectat 

com l’actual les companyies, encara que 

siguin low cost, no només han d’apostar 

per la qualitat sinó també per guanyar-se 

la confiança del consumidor cada dia. 

Eduardo García: Les empreses 
‘low cost’ tenen algun límit?
Ara s’està imposant l’economia circular 

que acaba sent una col·laboració entre 

empreses per reduir costos i mantenir 

els preus tal com necessiten en aquests 

moments els consumidors. I aquesta és 

la via per a l’èxit, on el límit es troba en 

què la disminució dels costos faci invia-

ble el negoci.

Pol Guillaumes: Hi ha cada vega-
da més diferenciació entre les 
empreses d’altíssima qualitat i les 
‘low cost’?

És evident que a la societat hi ha un clar 

augment de la desigualtat entre rics i po-

bres i és clar que els comerços també van 

en aquesta línia per tal de donar servei a les 

necessitats de tots els segments de la po-

blació. 

Jordi Soto: La tecnologia fa que es-
tiguem anant cap a una societat de 
costos marginals zero per a tots els 
sectors? 
No és transversal per a tots els sectors, no-

més val per als negocis basats en la infor-

mació com Google, Facebook o Instagram, 

entre d’altres. Però a l’economia també hi 

L’indicador de confiança del consumi-

dor que elabora el Centre d’Investigaci-

ons Sociològiques (CIS) està disminuint 

darrerament i, com que aquest anticipa 

les decisions dels consumidors, el que 

ens està dient és que el consum seguirà 

en hores baixes i predominarà el low 

cost.

Víctor Bottini, 

economista

En aquest sentit, Pagès va afegir que el 

sector del retail, en constant evolució, 

s’adapta a les necessitats de la demanda 

on el preu s’ha convertit en un element clau 

en una etapa en què la renda disponible 

pateix les conseqüències de la crisi econò-

mica i financera (2007-2014) i en el qual el 

món digital imposa les seves condicions. El 

president del Club de Màrqueting de Bar-

celona, Lluís Torra, va afegir que “el low cost 

ja no és un sector ni un model de negoci, ho 

és tot, ja que tots estem orientats a buscar 

la millor oferta i el millor preu per mitjà de 

multitud d’eines”. Torra també va apuntar 

que “s’ha perdut el concepte de fidelitat a 

excepció d’algunes marques molt concre-

tes i que la norma bàsica en el consum és 

que, a igual producte, millor preu”. 

ha sectors com els commodities, on la 

diferenciació es fa per producte o servei 

o preu. 

Claudiu Gurau: En el futur pot ha-
ver-hi empreses que apostin per 
sortir del mercat ‘low cost’?
El low cost és un invent i el que fan les 

marques és adaptar constantment 

l’oferta als diferents contextos econò-

mics i socials. L’exemple és Zara, que 

aquí és una companyia competitiva en 

preu i als Estats Units és cara. 
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Quins són els reptes de CaixaBank?

Vivim un entorn financer extraordinàriament 

complicat. Quan encara no s’han acabat 

de digerir del tot els estralls de la crisi eco-

nòmica, les variables financeres clau per a 

qualsevol banc (els tipus d’interès i el crei-

xement dels volums de negoci) es troben 

en mínims com a resultat de la política mo-

netària europea i el desendeutament de la 

nostra economia. A això cal afegir més, les 

creixents exigències del regulador. Per altra 

banda, l’avenç imparable de la digitalització 

ens obre un món d’oportunitats però també 

un risc de disrupció per part de nous com-

petidors i models de negoci.

En aquest entorn complex, CaixaBank es 

referma en la seva estratègia com a banc 

diferent. Un banc que se centra en la quali-

tat del servei per a una gamma molt àmplia 

de clients i amb un clar compromís social. 

Un banc implicat a resoldre les dificultats 

de la nostra societat. En l’entorn actual 

també és un repte central la millora de la 

rendibilitat, ja que només si un banc és sufi-

cientment rendible, es pot projectar al futur, 

complint els requisits reguladors, generant 

llocs de treball i amb capacitat de continuar 

oferint els millors i més complets serveis al 

nombre més gran de clients.

CaixaBank continua amb la seva estratègia 

de “supermercat financer”, oferint un ventall 

molt ampli de serveis (incloent-hi asseguran-

ces i fons d’inversió) i fent-ho cada cop més 

amb una plataforma comercial que combina 

les oficines i el món digital, en funció dels 

desitjos i necessitats del client.

El sector bancari a Espanya ha viscut 

importants tensions vinculades al pro-

cés de reestructuració i sanejament. En 

quin moment d’aquest procés diria que 

ens trobem ara? Diria que la Sareb està 

aconseguint l’objectiu de la desinversió 

dels seus actius?

La reestructuració de la banca espanyola 

està molt avançada. El procés de desen-

deutament està quasi finalitzat i al mateix 

temps hem registrat una lògica i significativa 

reducció de la capacitat instal·lada del sec-

tor, tant en nombre d’entitats com d’oficines 

i personal. La millora del creixement econò-

mic i la favorable evolució del sector immo-

biliari també estan contribuint positivament 

al sanejament dels actius dubtosos, amb 

una gradual però continuada reducció de 

la morositat i una estabilització dels actius 

adjudicats. En aquest context, tot el sector, 

i també la Sareb, porta a terme una desin-

versió dels actius que contribueix a aquest 

procés de sanejament. 

Després de vuit anys de reforma del sis-

tema bancari, el nombre d’entitats s’ha 

reduït considerablement i, en la pràcti-

ca, la majoria de caixes d’estalvi han de-

saparegut per convertir-se en bancs o 

participant en processos de fusió. Com 

creu que evolucionarà el sector bancari 

espanyol? Es tancaran moltes oficines 

d’atenció al públic els propers anys i es 

potenciarà més la banca ‘on-line’? 

La persistència dels tipus baixos i els volums 

de negoci encara febles, amb els exigents 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

G E N T  D E  C A S A

JORDI GUAL, PRESIDENT DE CAIXABANK

 
octor en Economia per la Uni-

versitat de Califòrnia (Berkeley), 

Jordi Gual presideix CaixaBank 

des del juny del 2016. Fins ales-

hores va ocupar el càrrec d’economista en 

cap i de director de Planificació Estratègica 

de CaixaBank. Col·legiat des del 1980, és 

professor d’Economia a l’IESE i investigador 

del Center for Economic Policy Research 

(CEPR) de Londres. També ha estat membre 

de la Junta de Govern del Col·legi i actual-

ment és membre del Consell de Redacció de 

la Revista Econòmica de Catalunya.

El juny del 2016 va ser nomenat presi-

dent de CaixaBank. Com valora aquests 

mesos al capdavant d’una de les princi-

pals entitats financeres del país?

He assumit aquesta responsabilitat cons-

cient de la gran importància que té la 

tasca de la nostra entitat per al benestar 

actual i futur de moltes persones. Caixa-

Bank té quasi 14 milions de clients, més 

de 700.000 accionistes i més de 32.000 

empleats. Tant mitjançant la contribució 

a l’Obra Social com a través de l’acció fi-

nancera, CaixaBank contribueix de manera 

determinant al progrés econòmic i social 

del país. Tenim, per tant, el deure i el repte 

de governar amb encert aquesta institució 

centenària de manera que en el futur con-

tinuï sent l’entitat financera solvent, segura 

i rendible que sempre ha estat ”la Caixa”.
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requisits del regulador i les inversions neces-

sàries en digitalització, fan que la reestruc-

turació del sector encara no es pugui donar 

per totalment finalitzada. Aquest nou marc 

competitiu afavoreix les entitats de més di-

mensió i per tant és encara possible que 

es registrin més processos de fusió. És una 

tendència que afectarà Espanya però també 

altres països europeus. 

A més, és veritat que la banca on-line i la 

banca mòbil, via smartphones, compor-

taran en el futur una reducció del nombre 

d’oficines en tot el sector. Tanmateix, aquest 

serà un procés gradual, a mesura que vagin 

canviant els hàbits dels clients i vagin crei-

xent les funcionalitats dels canals digitals. La 

immensa majoria de clients encara desitja el 

contacte personal i la proximitat que ofereix 

l’oficina bancària. Nosaltres a CaixaBank te-

nim una estratègia omnicanal i atenem els 

clients tant presencialment com a través de 

canals digitals, així assegurem una continuï- 

tat entre les dues formes de relacionar-nos 

amb ells. 

El mercat bancari està vivint tipus 

d’interès mínims, de fet l’euríbor a 12 

mesos, interès de referència per a les 

operacions hipotecàries, està en nega-

tiu. En matèria de tipus d’interès estem 

vivint el món del revés, però fins quan 

és sostenible aquesta situació?

Efectivament, la situació que vivim és ex-

cepcional i hi ha un debat encès entre espe-

cialistes sobre la conveniència de tenir uns 

tipus tan baixos. 

Hi ha qui pensa que això és necessari per fer 

més assumible la càrrega del deute privat i 

públic i permetre la recuperació de l’activitat 

econòmica. D’altres pensen que aquesta si-

tuació encoratja encara més l’endeutament 

i penalitza l’estalvi. En aquest sentit, cada 

cop són més les veus que posen el focus 

en els efectes contraproduents d’una políti-

ca monetària tan laxa: pot comportar incre-

ments de deute que es dedica a inversions 

purament financeres i que generen bombo-

lles especulatives, perjudica els intermedia-

ris financers i els estalviadors, i provoca en 

definitiva una assignació incorrecta de les 

inversions de les nostres economies. 
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Seguint amb el mercat bancari, aquest 

està gaudint d’una massa monetària 

impulsada amb força pel BCE comprant 

deute pública i també corporatiu. Diria 

que el diner està arribant a les empre-

ses catalanes o bé, com ironitzava Ma-

rio Draghi, haurem d’activar el famós 

‘helicopter money’, és a dir crear siste-

mes més directes d’injecció de ‘cash’ 

perquè en gaudeixi l’empresariat?

En aquests moments hi ha liquiditat sufici-

ent al sistema per finançar qualsevol pro-

jecte rendible. Per tant, no crec que tingui 

sentit plantejar opcions tan extremes com 

l’helicopter money. També hem de ser 

conscients que les intervencions directes 

dels bancs centrals als mercats financers, 

amb la compra de deute públic i de grans 

empreses i fins i tot d’accions en el cas del 

Banc Central del Japó, introdueixen distor-

sions molt importants als preus dels actius 

financers. Amb les compres de deute públic 

correm també el risc de difuminar la frontera 

entre la política fiscal i la política monetària. 

Al Japó, per exemple, molts ja parlen de dur 

a terme estímuls fiscals finançats directa-

ment pel banc central, una situació no molt 

diferent a la de fer servir l’helicopter money. 

És una estratègia perillosa perquè saps com 

comença però no com acaba. En general, 

penso que estem posant massa pes en la 

política monetària com a eina per a la recu-

peració i massa poc pes en la política fiscal, 

incloent-hi la qualitat de la despesa pública, 

i en les reformes que poden ajudar a millorar 

la productivitat de l’economia. 

D’altra banda, el ministre d’Economia 

en funcions, Luis de Guindos, ha divul-

gat que l’indicador de la demanda de 

crèdit ha disminuït i aquest fet impli-

carà una disminució de la inversió 

que es començarà a notar a partir 

del quart trimestre d’aquest any. 

Quines són les causes que creu 

que provoquen aquesta atonia?

És possible que la demanda de crè-

dit nou s’estigui alentint en alguns 

segments, en part pel fort rebot de 

la demanda que vam veure l’any 

passat, quan hi havia força deman-

da latent per satisfer, i també per 

unes perspectives de creixement 

econòmic per al 2017 que seran 

una mica inferiors a les del 2016. 

D’altra banda, moltes empreses 

han vist millorar els beneficis i això 

els permet recórrer en un grau més 

alt als fons generats internament per 

al seu finançament. 

Per la banda de l’oferta, la competència pel 

crèdit de qualitat continua sent molt aferris-

sada. A vegades fins i tot perillosa, com va 

posar de manifest fa poc el governador del 

Banc d’Espanya.

És optimista respecte el futur immediat 

de l’economia catalana i espanyola?

A curt termini, l’economia catalana i l’es-

panyola continuaran creixent clarament 

per damunt de la mitjana de la zona euro. 

Això en part es deu a factors conjunturals 

que encara seran favorables –la cotització 

de l’euro, el preu del petroli, els impulsos 

G E N T  D E  C A S A

fiscals, etcètera– i a factors més estructu-

rals, com el fet que la nostra economia hagi 

portat a terme correccions significatives dels 

desequilibris, especialment en termes dels 

preus interns de béns, serveis i actius (em-

presarials i immobiliaris). Aquesta evolució 

positiva té una inèrcia important però si no 

es reprenen les iniciatives de reducció del 

dèficit i estabilització del deute públic, i de 

les reformes estructurals de la nostra econo-

mia, segurament en un parell d’exercicis ens 

podríem trobar en un entorn de creixement 

massa feble per generar els llocs de treball 

que el país necessita amb tanta urgència.

La nova modalitat de préstec entre 

particulars i empreses, el ‘crowdlen-

ding’, creu que és una bona alternativa 

de finançament per a les companyies? 

Quins punts forts i febles se’n deriven?

Efectivament, el crowdlending pot ser una 

alternativa de finançament per a algunes 

empreses, per exemple per a start-ups 

amb un perfil de risc elevat que actualment 

es financen amb fons de capital risc, més 

que no pas mitjançant la banca. Caldrà 

veure, però, com es comporta aquesta 

font de finançament al llarg del cicle i, en 

particular, en els períodes de més incertesa 

en què repuntin les taxes de morositat. En 

qualsevol cas, és molt important que les 

persones que inverteixen en aquestes pla-

taformes tinguin tota la informació sobre el 

tipus de projectes que estan finançant i, en 

particular, sobre el seu risc. 

Per acabar, com veu la marxa del 

Col·legi d’Economistes de Ca-

talunya?

Crec que el Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya ha acon-

seguit fites molt importants en 

els darrers temps. En l’àmbit 

corporatiu, la fusió amb els 

col·legis de Titulats Mercan-

tils i Empresarials ha estat un 

èxit i ha contribuït a incre-

mentar la massa crítica d’as-

sociats, el que permet aug-

mentar els serveis que 

ofereix el Col·legi, l’eficiència i 

també la projecció a la nostra 

societat. 

El nou edifici, d’arquitectura 

magnífica i en un emplaçament 

idoni, també ha contribuït a millorar 

la qualitat dels serveis que es pres-

ten als col·legiats i estic segur que ha 

de ser una plataforma excel·lent per al 

Col·legi en el futur immediat. 
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Alcázar Guevara, Jesualdo

Aranda Mallorquí, Sílvia

Badia Itarte, Lluís

Baigorri Kornberg, Gonzalo

Ballesteros Ruiz, Jesús Tomás

Barcons Mansouri, Guillermo

Biarge Gallardo, Isidro

Bigordà Clotet, Maria 

    Montserrat

Blan Gibert, Olga

Blanco López, Federico

Bochileanu Rodica, Ioana

Bonada Pellicer, Arnau

Borràs Biel, Carlos

Buenestado Teixidó, Joan

Buxeda Pitarch, Josep

Calvet Francesch, Marta

Cañas Ruiz, Juan José

Carbó Guiral, Roser

Casanovas Sanmartín, Sílvia

Casas García, María Nieves

Castán Vidal, Francisco Javier

Catalan Capdevila, Ramon

Codina Vilà, Joan

Corbera Bachs, Montserrat

Cortés Serrano, Miquel

Cosi Muñoz, Jordi

Díaz García, Eduardo

Díaz Balsa, Andrés

Relació d’altes col·legials del setembre al novembre del 2016
Escanciano Hernández, Alberto

Fernández Álvarez, Sonia

Fulquet Argelich, Francesc 

    Xavier

Gabín Ramírez, Jorge

Gaona Martín, Carlos

García Carrascosa, Miguel 

    Ángel

Gargallo Maicas, Ana María

Garlati Díaz, María Veronica

Garrido García, Daniel

Gómez Pimentel, José Tomás

González Poveda, Gemma 

    Maria

González Ramos, Iris

Gozalbes Llorca, José Manuel

Hernández Marín, Carlos

Jiménez Martín, Samuel

López Barba, Javier

Manzano Ais, Saúl

Marente López, Jordi

Marimon Ferrús, Laia

Márquez Fernández, Víctor

Martí Riembau, Oriol

Martínez Buixeda, Raül

Martínez Gibert, Víctor

Martínez Sánchez, Ángel

Martínez Iglesias, Marcos

Marzo Diez, Carlos

és de 50 economis-

tes que es van llicen-

ciar el 1966, com a 

membres de la setena promo-

ció d’economistes de Barce-

lona –quan només s’impartia 

la carrera a la Universitat de 

Barcelona– van celebrar el 24 

d’octubre al Cercle Eqüestre 

de Barcelona, el sopar de les 

noces d’or. 

La celebració va congregar 

economistes que al llarg 

d’aquests anys han ocupat càr-

recs institucionals rellevants al 

Govern de l’Estat, al Govern de 

la Generalitat de Catalunya, a la 

Comissió Europea, al Comitè 

Internacional Olímpic o com a 

directius a empreses públiques 

i privades. 

Molts d’ells participen acti-

vament en la vida del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i 

han rebut, fins i tot en alguns 

casos, el reconeixement col-

legial per la seva activitat. 

Drets, d’esquerra a dreta: Rubio, Carulla (Jordi), Flaquer, Saló, Torrens, Masferrer, Bosch, Ricomá, Bricall,  

Chiva, Mitjans, Martorell, Espí, Casacuberta, Casado, Rabanal, Badenes, Roldán, Rigau, Salmurri, Vila, Planas,  

Banqué, Diaz-Morera, Ramón, Llopis, Pastor, Riba i Nadal, Mas-Colell, Maristany. 

Asseguts, d’esquerra a dreta: Viñas, Serra, Fradera, Ollé, Aymerich, Carulla (Maria), Colomer,  

Gelpí, Lewin-Richter, Solé, Vallvé, Granell, Vita, Olano, Calzada, Farreras i Dalmases. 

Mas Santacreu, Carla

Mascarell Sanchís, Francisco 

    Javier

Mauri Carbonés, Elisenda

Mir Piniella, Jordi

Montero Comas, Eloi

Muñoz Granados, Lidia

Muñoz Robles, María Gregoria

Nolla Rodríguez, María

Oliveras Taboada, Alfredo

Olóndriz Pérez, Àlex

Olteanu, Mihaela

Ortiz Fernández, David

Parra Gallego, Agustín

Parra Contreras, Rafael 

    Francisco

Pellicer Pio, Elena

Perelló Casanovas, Oriol

Pérez Cascant, Jorge

Pi Forcada, Maria Meritxell

Piano Bassi, Daniel Marcelo

Plana Güell, Marta

Porta Nobell, José Ignacio

Postius Vall, Maria Alba

Prat Fernández, Sara

Priu Fernández, María Isabel

Puig Beltran, Bernat

Quintero Carvajal, Joaquín

Quiroga Martin, Laura

Reffass Marouan, Adel

Riera Torres, Bernardo

Riu Coll, Roberto

Ródenas Izquierdo, Pedro

Rodrigues Puigdellívol, Lidia

Rodríguez Pérez, Víctor

Roger Díaz, Eduard

Roldán Mejías, María 

    Concepción

Rovira Ferrer, David

Roy Serrat, Gemma

Sánchez Tomás, Antonio

Sandu Elena, Larisa

Sangro De Liniers, Ignacio

Segura San Juan, Òscar

Serraclara Pastor, Maria Teresa

Sorando Martínez, María 

    Teresa

Sordé Mentruit, Jaime

Tortosa Vidal, José María

Trascastro Pulgar, Yesenia

Vallejo Ramada, María Ángeles

Vidal Olmos, Marta

Vila García, Xavier

Visens Torres, Anna

Wahl Paradelo, Cristian

Xu Chen, Lijie

Ye, Yani

Zhou, Weijun

er tercer any, el Col·legi 

d’Economista de Cata-

lunya ha estat objecte 

de l’atorgament d’un projec- 

te de subvenció del progra- 

ma “Consolida’t”, de suport a  

la consolidació, l’enfortiment i la 

reinvenció del treball autònom. 

Amb aquest objectiu, de 

cara a l’exercici 2017 es cons-

tituiran quatre grups de 18 

autònoms, un a cada demar-

cació territorial, cadascun dels 

quals rebrà el suport d’un 

assessor al llarg de l’any en 

diverses reunions individuals. 

A més, dins del programa es 

duran a terme diferents activi-

tats formatives específiques de 

millora de la professionalitat 

dels participants. 



a seu del Col·legi a 

Barcelona va acollir el  

passat 11 d’octubre la 

presentació de l’Observatori 

d’Economia Agroalimentà- 

ria (Obealimentària), una pla-

taforma d’informació global 

adreçada a economistes, 

empresaris, agricultors, tèc-

nics i a tot professional d’acti-

vitats relacionades amb el 

sector agroalimentari, elabo-

rat per la Comissió d’Econo-

mia Agroalimentària del Col-

legi. El president de la Comis-

sió, Modest Guinjoan, va pre-

sentar i moderar l’acte, que va 

ser tancat pel director de 

Negoci Agroalimentari de 

Cajamar Caja Rural, Roberto 

García, i el director territorial 

de Catalunya i Balears de 

Cajamar Caja Rural, José 

Manuel Galindo, entitat patro-

cinadora d’Obealimentària. 

El vicepresident de la Comis-

sió i director de l’Observatori 

d’Economia Agroalimentària, 

Francesc Reguant, va pre-

sentar el número d’octubre. a directora general de 

Comerç de la Genera- 

litat de Catalunya, Mont-

serrat Vilalta, va assistir a les 

reunions ordinàries del Grup  

de Treball de Retail dels prop-

passats 30 de maig i 20 de  

juny i, a banda de presentar les 

grans línies d’actuació de la 

Direcció General de Comerç, 

va exposar el contingut bàsic 

de l’avantprojecte de Llei de 

comerç i serveis que impulsa el 

Departament d’Empresa i 

Coneixement. 

El Grup de Treball de Retail 

havia fet arribar les seves con-

sideracions a la proposta nor-

mativa i van ser comentades i 

rebudes per part de la directora 

general amb voluntat de ser 

estudiades. 
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opar de Cloenda de la 

27a edició del Màster 

d’Especialització Tribu-

tària, corresponent al curs 

2015-2016. 

A més dels alumnes i dels  

professors participants, l’acte 

va comptar amb la presència 

del degà del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya, Joan  

B. Casas, i del president del 

l dia 26 de setembre es 

va celebrar l’acte de clo-

enda de l’edició cinquena 

del Màster Universitari en Comp-

tabilitat Superior i Auditoria. Va 

coincidir amb la inauguració de  

la nova edició 2016/2018. Van 

presidir l’acte el degà del Col·le- 

gi d’Economistes de Catalunya,  

Joan B. Casas, i el degà de la 

Alumnes i professors de l’edició cinquena 2014/2016 del  

Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria. 

Consell d’Economistes d’Es-

panya, Valentí Pich. 

També hi van assistir el dele-

gat especial de l’Agència Tribu-

tària a Catalunya, Gonzalo Gar-

cía de Castro, la directora de 

l’Agència Tributària de Catalu-

nya, Teresa Ribas, i la gerent de 

l’Organisme de Gestió Tributà-

ria de la Diputació de Barce-

lona, Sílvia Cano. 

Facultat d’Economia i Empresa 

de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, Diego Prior. L’acte va 

comptar amb la conferència del 

professor Oriol Amat, econo-

mista, catedràtic d’Economia 

Financera i Comptabilitat de la 

UPF i president de la Comissió  

de Comptabilitat conjunta (CEC-

ACCID). 

Taula presidencial de la inauguració de l’edició 2016/2018 del màster, amb  

els dos degans, el conferenciant i el coordinador del curs, Francesc Gómez. 

ran participació i un alt 

nivell quant a temes i 

personalitats de l’esport 

van protagonitzar la jornada 

Nous reptes en la gestió econò-

mica de l’esport, el passat 26 

d’octubre. Organitzada per la 

Comissió d’Economia i Finances 

de l’Esport i la d’Auditoria REA+ 

REGA Catalunya, va ser inaugu-

rada pel secretari general de l’Es-

port de la Generalitat de Catalu-

nya, Gerard M. Figueras.

La jornada es va completar 

amb algunes de les màximes 

figures de l’esport i professionals  

que han aportat números i nous 

models de gestió econòmica 

basats en la seva experiència 

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; el degà, Joan B. Casas, i el 

president de la Comissió d’Auditors, Emili Álvarez, van obrir aquesta jornada.

com a dirigents esportius i pro-

fessionals tècnics relacionats 

amb el sector, com és el cas del 

director de Màrqueting i Comuni-

cació del Grup DAMM, Jaume 

Alemany; del president del Divina 

Seguros Joventut de Badalona, 

Jordi Villacampa; del catedràtic  

de Dret Financer i Tributari de la 

Universitat de Barcelona, Luis 

Alonso, i del soci del Departa-

ment Fiscal de Crowe Horwath 

Legal i Tributari, Sebastià Piedra. 

Van abordar el polèmic tema dels 

límits en la fiscalitat de les entitats 

esportives i dels esportistes.

El futbol com a negoci empre-

sarial és una prova evident de 

l’interès que porta a inversors 

estrangers, sobretot asiàtics, a 

invertir en clubs de futbol euro-

peus, com és el cas del RCD 

Espanyol o del València CF, tots 

dos representats a la jornada 

pels seus màxims responsa-

bles executius, com és Ramon 

Robert, conseller delegat, i 

Layhoon Chan, presidenta, res-

pectivament.

La jornada va continuar, a la 

tarda, amb una conferència sobre 

els extrems comptables polèmics 

i els intangibles a l’esport a càrrec 

de l’economista Emili Gironella. I 

va finalitzar amb la vicepresidenta 

de l’Àrea Econòmica del Futbol 

Club Barcelona, Susana Monje, i 

el president de la Comissió d’Eco-

nomia Finances de l’Esport del 

Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya, José María Gay de Liébana, 

parlant dels models econòmics 

del futbol i dels seus reptes. 
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JOAN PICANYOL I TARRÉS, 

a captació de nous col·legiats 

és una fita gens fàcil, però que 

s’està començant a assolir amb 

èxit, entre altres factors, gràcies 

a la bona sintonia existent entre Col·legi i 

universitat. Per aquest motiu procurem as-

sistir a la majoria dels actes que s’organit-

zen i podem dir que la col·laboració i la re-

lació mútua, entre aquestes institucions, és 

sovintejada i més que satisfactòria.

La Universitat de Lleida (UdL) ha començat 

aquest curs acadèmic amb 10.259 estudi-

ants matriculats, ja sigui en graus, dobles 

graus, màsters o estudiants de doctorat. 

Més del 57% d’aquest col·lectiu són do-

nes. El grau que compta amb el nombre 

més elevat d’alumnat és el d’ADE, amb un 

total de 716 matrícules, seguit pel de Medi-

cina. Cal destacar l’elevat nombre d’estu-

diants de màsters en aquest nou curs. Hi ha 

matriculats un total de 1.149 estudiants, 

que representa un increment de l’alumnat 

del 14,2% respecte al curs passat.

Durant el passat mes d’octubre s’ha produït 

amb una esplendor no acostumada la inau-

guració del curs acadèmic de la UdL en el 

marc de la Seu Vella. S’ha presentat el Cam-

pus Iberus, que és el Campus d’Excel·lència 

Internacional de la Vall de l’Ebre. Una aliança 

estratègica entre la Universitat de Saragossa 

(Unizar), la Universitat Pública de Navarra 

(UPNA), la Universitat de la Rioja (UR) i la Uni-

versitat de Lleida. Presideix aquest Campus 

el rector de la UdL, Roberto Fernández, qui 

amb motiu de l’obertura del curs acadèmic 

2016/2017 va qualificar d’aliança estratègica 

el Campus Iberus per aconseguir una unió de 

forces que permeti arribar més lluny i ser mi-

llors en la seva tasca social. L’aposta per unir 

diferents forces, diferents universitats, mante-

nint la identitat pròpia, té també com a finalitat 

un millor desenvolupament de les respectives 

regions. El projecte Demola que es posa en 

marxa aquest curs va en aquesta línia, un pro-

grama innovador de cooperació entre la uni-

versitat i l’empresa, en què es presenten rep-

tes plantejats per les empreses que han de ser 

resolts per equips multidisciplinaris d’estudi-

ants universitaris i acabats de llicenciar.

La conferència inaugural la va pronunciar la 

catedràtica emèrita de Filosofia Moral i Polí-

tica de la Universitat Autònoma de Barcelo-

na, Victòria Camps. El títol de l’exposició era 

ja prou suggeridor, La inutilitat de la cultura. 

Defensora del valor de la cultura, “que ho és 

tot –deia–, i de la filosofia, que no dóna res-

postes, però fa preguntes; amb un inconve-

nient. No dóna dividends, és poc rendible 

econòmicament. Per això no està de moda”. 

Victòria Camps no ha amagat ser una clara 

defensora de la utilitat de la cultura i de la 

necessitat de fomentar un entusiasme més 

gran per les humanitats si es vol avançar cap 

a un món millor i una vida digna per a tothom. 

Sens dubte, la inauguració d’aquest nou curs 

acadèmic de la UdL cal catalogar-la de brillant.

Uns dies més tard, a la Facultat de Dret, Eco-

nomia i Turisme, la degana del centre, Maria 

José Puyalto, va presidir l’acte de la inaugu-

ració del curs acadèmic. La lliçó inaugural 

del curs 2016/2017 la va pronunciar l’eco-

nomista Arcadi Oliveras, prèvia presentació 

del conferenciant per part de l’economista i 

professor de la UdL Pere Enciso. La confe-

rència va transcórrer en el seu habitual to 

crític als grans mitjans de comunicació i a les 

polítiques europees actuals. La informació, 

deia, és imprescindible per actuar, però cal 

contrastar-la. Oliveras va recalcar que la 

base dels estudis universitaris en ciències 

socials, a més de la capacitació professio-

nal, ha de comportar el compromís cívic. 

Estem davant d’un nou curs acadèmic que 

ha començat en un clima de confiança i col-

laboració amb la seu territorial del Col·legi, 

que hem d’entendre com un excel·lent i fruc-

tífer camí pel futur d’ambdues institucions. Al 

Col·legi hi haurà unes noves propostes de 

formació, d’activitats programades d’inte-

rès, tant per a col·legiats com per a professi-

onals, videoconferències i altres sessions 

profitoses per a les diferents vessants pro-

fessionals dels economistes. L’elevada i 

qualificada activitat que està generant el Col-

legi pretén també resultar atractiva no sola-

ment als nostres professionals sinó també 

als universitaris acabats de titular, que convé 

que els fem arribar amb la finalitat que la pu-

guin conèixer i aprofitar. 

NOU CURS AL COL·LEGI I INAUGURACIÓ 
DEL CURS ACADÈMIC 2016/2017 A LA UdLL

Lleida

El professor Arcadi Oliveras en la lliçó 

inaugural del curs a la Facultat de Dret, 

Economia i Turisme.



Tarragona

l curs de renda, que ja és un clàs-

sic a les Terres de l’Ebre té una 

audiència participativa per part 

dels diferents col·legiats que vi-

uen al territori, ja que els és més còmode 

desplaçar-se a la Universitat de Tortosa que 

no a la seu territorial del Col·legi a Tarragona. 

Aquest curs sempre compta amb la partici-

pació de l’Agència Tributària, Administració 

de Tortosa. 

Els principals problemes que té l’economista 

de les Terres de l’Ebre avui dia són els despla-

çaments que ha de fer un col·legiat per poder 

fer un curs, ja que normalment es fan a Tarra-

gona o a Barcelona, amb l’afegit que a un 

ponent de Barcelona li resulta costós baixar 

a impartir un curs al territori. En aquest sentit, 

la seu territorial del Col·legi, per pal·liar aques-

ta mancança, fa enquestes o pregunta als 

col·legiats de les Terres de l’Ebre quins serien 

els cursos que aquests col·legiats estarien 

disposats a fer al territori sense la necessitat 

de desplaçar-se a la seu de Barcelona o Tar-

ragona. Una vegada la seu territorial del Col-

El 5 de novembre de 2009 va tenir lloc a Tor-

tosa la Jornada dels Economistes El medi 

ambient com a estratègia amb la participació 

d’Anna Bolanyos, directora de responsabilitat 

Corporativa d’Agbar; Francesc Reguant, cap 

del Gabinet Tècnic del Departament d’Agri-

cultura, Alimentació i Acció Rural, i Enric Agui-

lar, investigador del Centre en Canvi Climàtic 

C3 de la Universitat Rovira i Virgili.

Esperem que aquest esforç que fa la seu 

tarragonina del Col·legi tingui continuïtat i 

permeti dur a terme més activitats i cursos a 

les Terres de l’Ebre.

Un dels objectius a llarg termini és crear una 

Comissió a les Terres de l’Ebre amb la finali-

tat de desenvolupar activitats, cursos, con-

ferències i actes socials conjuntament amb 

altres col·lectius professionals i entitats em-

presarials del territori. En resum, la seu de 

Tarragona està fent tot el possible per tal que 

els col·legiats de les Terres de l’Ebre puguin 

fer aquestes activitats sense haver de des-

plaçar-se constantment. 

legi analitza els resultats obtinguts d’aques-

tes enquestes o preguntes, intenta impartir 

aquests cursos a Tortosa.

Durant els últims anys i gràcies a l’esforç que 

ha fet, la seu territorial del Col·legi ha pogut i 

podrà dur a terme més cursos a Tortosa, ja 

que ha trobat un col·laborador disposat a 

impartir aquests cursos a les Terres de 

l’Ebre. Així, doncs, Miguel Ángel Galán Ru-

bio, soci del despatx Olleros Abogados, co-

ordina amb la seu territorial del Col·legi el 

curs de tancament fiscal, que resulta ser 

molt atractiu tant per la matèria com pels 

ponents que vénen a impartir el curs. 

LA SEU TERRITORIAL DEL COL·LEGI FA ANYS QUE  
FA DIVERSES ACTIVITATS A LES TERRES DE L’EBRE

JOAQUIM SAUCH 
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ELS PRIMERS MESOS  
DEL 2017

Tancament fiscal  

i comptable de l’exercici 2016  

i novetats per al 2017

Durada: 4,5 hores

Data: 23 de gener

Impost sobre societats

Durada: 30 hores

Data: 24 i 31 de gener; 7, 14, 21 

i 28 de febrer; i 7, 14, 21 i 28 de març

Impacte de les novetats  

en l’impost sobre societats  

sobre l’auditoria:  

aspectes controvertits

Durada: 3 hores

Data: 1 de febrer

Les mesures cautelars en  

processos contenciós administratius 

tributaris i l’extensió d’efectes de  

les sentències tributàries 

Durada: 3 hores

Data: 7 de febrer

Fiscalitat del comerç electrònic

Durada: 4 hores

Data: 8 de febrer

Curs mòduls 2016-2017

Durada: 6 hores

Data: 14 i 16 de febrer

Institucions del dret  

successori català

Durada: 3 hores

Data: 9 de febrer

Fiscalitat bàsica  

per a no professionals

Durada: 12 hores

Data: 14, 21 i 27 de febrer

Model de gestió i pressupost:  

control i estratègia 

Durada: 16 hores

Data: 6, 8, 13 i 15 de febrer

Pimes-IS 2016: Curs pràctic  

de l’impost sobre societats  

i comptabilització de  

l’efecte impositiu

Durada: 16 hores

Data: 14, 16, 21 i 28 de febrer

El càlcul del cost efectiu  

en la comptabilitat  

analítica local

Durada: 5 hores

Data: 16 de febrer

Aplicació d’eines avançades 

al control de gestió:  

sistemes de ‘reporting’

Durada: 16 hores

Data: 20, 22 i 27 de febrer i 1 de març

Novetats del PGC i del PGC  

pimes 2016 (Reial Decret 602/2016 

de 2-12-2016),  

en vigor des de l’1 de  

gener de 2016 (2a edició)

Durada: 4,5 hores

Data:  21 de febrer

SEU DE GIRONA

Curs pràctic de consolidació 

Durada: 12 hores

Data: 7, 14 i 21 de febrer

Reforma comptable any 2016  

(PGC i PGC pimes)

Durada: 4 hores

Data: 13 de febrer

SEU DE LLEIDA

Reforma comptable any 2016  

(PGC i PGC pimes)

Durada: 4 hores

Data: 6 de febrer

Comptes anuals

Durada: 8 hores

Data: 27 de febrer

Auditoria: aspectes rellevants 

d’actualitat i de futur

Durada: 8 hores

Data: 28 de febrer

Reforma comptable any 2016  

(PGC i PGC pimes)

Durada: 4 hores

Data: 14 de febrer

Tractament de la retribució  

dels administradors:  

laboral, mercantil i fiscal

Durada: 5 hores

Data: 28 de febrer

Papers de treball d’auditoria. 

Una metodologia normalitzada  

de confecció dirigida  

a auditors individuals i petits 

despatxos d’auditoria 

Durada: 5 hores

Data: 23 de gener

Curs Superior d’Expert  

Comptable

Durada: 187 hores

Data: 24 de gener

IS 2016: exempció i deducció  

per evitar la doble imposició  

de rendes de fonts espanyola  

i estrangera, en el règim  

de tributació general 

Durada: 8 hores

Data: 31 de gener i 2 de febrer

Economistes, auditors,  

financers... davant els aspectes 

comptables més controvertits  

de les operacions d’inversions 

immobiliàries

Durada: 8 hores

Data: 1 i 3 de febrer

Programa en control de  

gestió/pressupostari:  

funcions i eines per al ‘controller’

Durada: 58 hores

Data: del 6 de febrer al 27 de març
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Curs Superior d’Expert Comptable 

Data: del 24 de gener al 28 de setembre

El curs té per objectiu reforçar la formació 

dels professionals de la comptabilitat per 

assolir el nivell corresponent a experts 

comptables des del punt de vista dels 

continguts i de la pràctica, assolint una 

qualificació completa i sòlida. Facilita 

l’obtenció d’un títol propi i dóna l’opció que 

els alumnes que ho desitgin puguin quedar 

exempts de la part teòrica de l’examen 

d’aptitud professional per a la inscripció  

al Registre d’Experts Comptables (REC). 

Està destinat a tots els professionals de la 

comptabilitat (directors financers, directors 

administratius, assessors i consultors...).  

Té una durada de 187 hores. 

Programa en control de gestió/

pressupostari: funcions i eines  

per al ‘controller’

Data: del 6 de febrer al 27 de març

Els objectius del programa són 

proporcionar una visió global i detallada 

del control des d’un punt de vista pràctic; 

facilitar el domini de les tècniques i eines 

actuals; donar una perspectiva integrada 

dels indicadors de gestió i sistemes 

d’informació; aprofundir en el control  

de les àrees funcionals i operatives de 

l’empresa, i exposar els conceptes 

fonamentals per al desenvolupament  

del control i auditoria interns.  

Té una durada de 60 hores i s’estructura 

en cinc mòduls independents.

Programa sobre anàlisi i planificació 

economicofinancera 

Data: del 2 de març al 5 d’abril

El programa s’endinsa en els conceptes 

precisos per poder analitzar de manera 

integral una empresa  per tal de formular 

recomanacions que contribueixin a millorar  

la situació actual i les perspectives de futur.  

Va dirigit a aquells professionals vinculats 

amb les àrees econòmica, financera, 

administrativa i d’anàlisi de riscos, així com als 

responsables de despatxos professionals del 

món de l’assessorament, que desitgen tenir 

una base teòrica i pràctica sòlida per conèixer 

l’evolució de l’empresa, ajudant-los a 

preveure situacions crítiques en el futur i a 

prendre decisions. Té una durada total de 

44 hores i s’estructura en dos mòduls 

independents. 

SEU DE BARCELONA 

Curs pràctic de pèrit judicial

Durada: 12 hores

Data: 1, 6, 8, 15 de febrer

Transcendència de la prova  

pericial econòmica en l’àmbit  

de la delinqüència econòmica  

des de la perspectiva de la fiscalia

Durada: 6 hores

Data: 27 de febrer i 6 de març

SEU DE BARCELONA 

Com evitar els impagats  

atorgant crèdits a clients  

solvents i controlar  

els comptes per cobrar

Durada: 4 hores

Data: 23 de gener

‘Finance in English’

Durada: 16 hores

Data: 13, 16, 21 i 23 de febrer

Practica l’anglès professional: 

‘Business and companies  

valuation in an international 

environment’

Durada: 4 hores

Data: 21 i 23 de febrer

Aspectes bàsics del ‘credit 

management’ i beneficis que aporta  

la gestió del crèdit comercial

Durada: 4 hores

Data: 22 de febrer

SEU DE GIRONA 

Elaboració de l’estat de canvis  

en el patrimoni net

Durada: 4 hores

Data: 8 de febrer

Aspectes bàsics d’un procés  

de negociació

Durada: 8 hores

Data: 23 i 25 de gener

Direcció de reunions 

Durada: 5 hores

Data: 27 de gener

‘Active Participation in Meetings’

Durada: 8 hores

Data: 2 i 6 de febrer

Gestió de conflictes 

Durada: 5 hores

Data: 10 de febrer

Pla i model comercial per al creixement 

de despatxos professionals

Durada: 4 hores

Data: 15 de febrer

Taller multidisciplinari de transformació, 

fusió i escissió de societats de capital, 

des de la perspectiva mercantil, fiscal i 

comptable auditora

Durada: 16 hores

Data: 15, 20 i 27 de febrer i 1 de març

Comunicació escrita per a directius

Durada: 5 hores

Data: 24 de febrer

Com puc dissenyar la meva oferta  

de serveis?

Durada: 4 hores

Data: 28 de febrer

Pensió de jubilació

Durada: 8 hores

Data: 24 i 25 de gener

Contractes laborals: bàsic

Durada: 12 hores

Data: 13, 15 i 20 de febrer

Seminari sobre responsabilitat  

civil professional

Durada: 3 hores

Data: 28 de febrer

Curs sobre anàlisi de dades:  

l’art de convertir les dades en  

accions eficaces. De les dades  

al ‘big data’ (2a edició ampliada)

Durada: 20 hores

Data: 1, 8, 15 i 22 de febrer

Com confeccionar informes  

de control amb taules dinàmiques  

per a l’àrea laboral

Durada: 5 hores

Data: 22 de febrer

SEU DE GIRONA

Aplicació pràctica de les taules 

dinàmiques d’Excel a la gestió 

financera, comptable i auditoria

Durada: 8 hores

Data: 2 de febrer
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estudis entén els fonaments de les situaci-

ons a les quals s’enfronta abans de prendre 

les decisions que calguin.

La reforma educativa aprovada el 2015 

preveu la convivència de graus de tres 

anys amb graus de quatre anys, fet que 

implica múltiples combinacions amb 

màsters i postgraus. Com valora aques-

ta modificació?

Atès que tenim uns estudis amb molts inter-

canvis internacionals, i que hi ha diversos paï-

sos europeus que han adoptat el model de tres 

anys per als graus, no veuríem amb mals ulls 

l’adaptació dels nostres estudis a aquest espai 

europeu. Ara bé, pensem que es va perdre 

l’oportunitat de pensar un esquema així en el 

moment d’implantació de la reforma de Bolo-

nya. En aquest moment de pressupost conge-

lat, d’avaluació escassa dels vuit anys de la 

implantació dels graus de Bolonya i d’insufici-

ent nombre de beques per grau i postgrau, s’ha 

d’anar amb molta cautela en introduir canvis.

Com preveu que puguin evolucionar en 

el futur els estudis de dret i economia?

El perfil de professional coneixedor de l’àm-

bit jurídic i econòmic és molt buscat per les 

empreses i, per tant, els estudis de dret i 

economia són molt valorats a la UPF, i pen-

so que ho continuaran sent en el futur pro-

per. Estem fent també un esforç de dotar 

els futurs professionals dels coneixements 

d’última generació en les àrees de con-

tractes, regulació econòmica, polítiques de 

competència i d’altres on la interacció del 

dret i l’economia és crucial.

Quines noves tècniques ha introduït la 

universitat en les formacions que siguin 

d’especial interès per als economistes 

en actiu?

Com a tots els àmbits de l’educació, a causa 

de la difusió i implantació de les tecnologies de 

la comunicació i la informació, hi ha diverses 

iniciatives per introduir el que es coneix com a 

flipped classroom, on la lliçó magistral està dis-

ponible on-line i a classe es fan projectes, casos 

i resolució de problemes. Ara bé, també estem 

analitzant constantment com mantenir el nivell 

de rigor i d’exigència perquè l’alumnat pugui 

aprofitar al màxim la potencialitat que té. 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

WALTER GARCIA-FONTES,  
DEGÀ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS DE LA UPF

 
alter Garcia-Fontes ha estat 

professor visitant a la Univer-

sitat Catòlica de Lovaina 

(Bèlgica), a la Universitat de la 

República Oriental de l’Uruguai, a la Universi-

tat Torcuato di Tella (Argentina), a la Universitat 

Jaume I de Castelló i a la Universitat de Stan-

ford (Estats Units).

Com definiria els estudis de dret i eco-

nomia que s’ofereixen a la Universitat 

Pompeu Fabra?

Hi ha tres trets que caracteritzen els nostres 

estudis. En primer lloc, la cerca del rigor i 

l’excel·lència: tenim un gran compromís per-

què tal com es mostra a les notes de tall, atra-

iem els millors expedients de secundària. En 

segon lloc, les competències professionals, 

l’alumnat gairebé en la seva totalitat fa pràcti-

ques empresarials abans de la graduació i la 

taxa d’ocupació pels diversos graus està entre 

el 80 i el 90% als sis mesos de la graduació. I 

per últim la internacionalització amb més de 

350 estades fora i un nombre equivalent 

d’alumnes visitants de 70 països, i un profes-

sorat provinent de 20 països contractats de 

manera competitiva a escala internacional.

Quines competències diferencien els 

economistes formats a la UPF?

La competència principal és pensar els pro-

blemes econòmics, tant en la seva vessant 

general com en l’aplicada a l’empresa, de 

manera rigorosa i basada en evidències. 

L’economista que s’ha format als nostres 

F O R M A C I Ó  D E  L ’ E C O N O M I S T A
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Quins són els serveis més deman-

dats pels auditors?

Principalment serveis de formació com ara 

la formació continuada obligatòria d’audi-

tors, l’Examen d’Aptitud Professional o la 

formació específica per al sector públic. 

També col·laborem en la realització d’un 

màster oficial d’accés al Registre Oficial 

d’Auditors de Comptes (ROAC) a la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. A més, 

oferim un Servei de Consultes Tècniques 

dirigit per Antoni Puig que resol, entre d’al-

tres, dubtes sobre problemes de contra-

ctació d’auditoria, obligatorietat, informes 

d’auditoria i informes especials, així com 

dubtes sobre diferents tràmits relacionats 

amb l’auditoria de comptes.

I què ofereix per la seva banda el Re-

gistre d’Economistes Auditors (REA) 

als seus membres?

A més d’una formació molt completa, ofe-

rim un servei d’informació tècnica molt 

valorat en col·laboració amb el REA del 

Consell d’Economistes mitjançant comu-

nicacions del departament tècnic, notes 

informatives del Comitè de Normes i Pro-

cediments, guies orientatives, circulars 

tècniques, documents d’utilitat i docu-

ments de treball. 

Podríem resumir breument els princi-

pals reptes dels auditors de comptes?

Sens dubte, el principal problema és la 

concentració del sector en unes poques 

firmes d’auditoria. En aquest sentit, la nos-

tra corporació professional s’ha convertit 

en el baluard de defensa dels petits i mit-

jans auditors. 

També destaquen les dificultats d’interpre-

tació de la nova Llei d’auditoria de comptes 

en allò referent a la independència dels au-

ditors en relació amb l’empresa auditada, 

que genera molts dubtes, així com l’aplica-

ció pràctica de les normes de control de 

qualitat en els petits despatxos d’auditoria, 

ja que es legisla pensant en la gran empre-

sa. Per últim, destacaria la restricció de la 

competència mitjançant clàusules abusi-

ves en algunes licitacions públiques. 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

EMILIO ÁLVAREZ, PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’AUDITORIA 
DE COMPTES DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

 
resident de la Comissió d’Audi-

toria de Comptes del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, 

Emilio Álvarez també és mem-

bre del Comitè Permanent i de la Comissió 

Gestora del Col·legi, vocal del Comitè Di-

rectiu del Registre d’Economistes Audi-

tors (REA) a Espanya i soci de Crowe Hor-

wath Spain, SCP.

Quins són els objectius de la Comis-

sió d’Auditoria de Comptes del Col-

legi d’Economistes de Catalunya?

Principalment són oferir als auditors el mi-

llor suport tècnic i servir a l’activitat profes-

sional de l’auditoria de comptes. També 

buscar l’obertura del sector, ser garantia 

de qualitat, apropar l’activitat d’auditoria a 

la societat i vetllar pel seu prestigi. I, per 

últim, desenvolupar la cooperació dels au-

ditors privats en l’àmbit de l’auditoria del 

sector públic. 

Per assolir aquests objectius disposem 

d’un manual de control de qualitat intern 

dels auditors de comptes i societats d’au-

ditoria i una guia d’actualització, atenció i 

resolució de consultes tècniques sobre 

auditoria. També elaborem informació 

amb caràcter eminentment tècnic d’ús i 

ajuda diària a l’auditor amb Ramon Salva-

dor com a coordinador tècnic de la Comis-

sió. Finalment, cal indicar que pertanyen a 

la Comissió més de 500 professionals i un 

centenar de societats d’auditoria. 

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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T R E B A L L E M  E N  G R U P

DE LES COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

‘La sanitat de l’Estat’
Comissió d’Economia  
de la Salut
L’Estat ofereix serveis sanitaris als seus 

funcionaris a part del sistema públic de les 

comunitats autònomes. Els funcionaris i 

famílies, al voltant de 2,5 milions, poden 

escollir la sanitat pública o la privada i la 

majoria (80%) tria la privada. 

‘L’impacte dels  
creuers a Barcelona’
Comissió d’Economia  
del Turisme
El turisme de creuers, com qualsevol altre 

activitat, té un impacte econòmic i ambi-

ental. El debat sobre la seva importància 

necessita una valoració adequada 

d’aquests factors. L’article inclou unes pri-

meres idees en aquesta direcció.

‘El CEC i el REA+REGA  
són al vostre servei’
Comissió d’Auditors  
de Comptes
La secció d’Auditoria ens recorda els ser-

veis que ofereix el REA-REGA amb la pre-

sentació d’un fullet on es detallen tots els 

serveis que ens podem donar suport. 

També es recorda el nou servei de consul-

tes d’auditoria obert al CEC. En la segona 

part es resumeix l’estudi del REA sobre la 

situació de l’auditoria a Espanya.

‘Senyals d’alerta qualitatives  
que avisen de maquillatges  
de comptes’
Comissió de Comptabilitat
Els senyals d’alerta més clars en relació 

amb els maquillatges es troben en els 

comptes i en l’informe d’auditoria. No 

obstant això, hi ha també indicis de tipus 

qualitatiu. L’article resumeix de manera 

esquemàtica els principals indicis de frau 

de tipus qualitatiu.

‘L’índex de desenvolupament 
humà compleix 25 anys’
Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat
El creixement material és important, pe- 

rò s’ha de vincular al desenvolupament 

humà. L’índex de desenvolupament 

humà del PNUD és un esforç en aquesta 

direcció.

‘Educació emprenedora segons 
el nivell educatiu’
Comissió d’Emprenedoria
Resum del treball fet pel CTESC respecte 

a l’educació emprenedora l’any 2014 als 

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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diferents nivells educatius. El Grup de Tre-

ball d’Emprenedoria i Creació d’Empreses 

espera que, amb el desenvolupament de 

la llei dels emprenedors, millori l’educació 

emprenedora als centres educatius.

‘L’assessorament financer  
post MiFID II i la llei de Say’
Grup de Treball EAFI
Els resultats del GEM el 2015 apunten cap 

a una millora de la qualitat de l’emprenedo-

ria a Catalunya des del punt de vista de la 

motivació per crear l’empresa i, amb relació 

al grau de novetat dels productes i serveis i 

respecte a la posició en els rànquings per 

països i comunitats, es confirma que l’em-

prenedoria en fase inicial (TEA) a Catalunya 

es troba en una posició elevada.

‘Retribució en espècie per la cessió 
d’un vehicle a un treballador de 
l’empresa. Repercussió de l’IVA’ 
Comissió d’Assessors Fiscals
Les retribucions en espècie han estat, i 

són, un dels temes conflictius del nostre 

sistema fiscal, en l’IRPF i en l’IVA. La ces-

sió d’ús d’un vehicle automòbil per part de 

l’empresa a un treballador es considera a 

fectes de l’IVA una prestació de serveis 

efectuada a títol onerós i, per tant, subjec-

ta a l’IVA.

‘Els preus de les matèries primeres 
s’enfonsen amb la revisió de les 
produccions mundials’ 
Comissió d’Economia 
Agroalimentària
Situació insòlita a la UE: malgrat el curt vo-

lum de la seva producció de cereals,  

els preus es continuen enfonsats a causa  

del creixement de la collita de blat de moro 

als EUA i del blat als països veïns del mar 

Negre. Les perspectives econòmiques 

pels pagesos no són bones. 

‘El futur del treball’ 
Noticiari d’Economia
Repàs a l’informe The Future of Jobs del 

Fòrum Econòmic Mundial (WEF), en el 

qual s’analitza l’impacte dels principals 

factors de canvi, de tipus demogràfic, so-

cioeconòmic i tecnològic, sobre el mercat 

laboral. S’anticipa l’aparició de noves ca-

tegories de treball i d’ocupacions que 

desplaçaran d’altres existents i que trans-

formaran les habilitats i com i on treballa la 

gent. Per tot això, cal fer un esforç d’ajus-

tament urgent i concertat.

‘Balanç del mecanisme de la segona 
oportunitat i exoneració del passiu’
Comissió Mercantil, Concursal  
i d’Experts Judicials
L’efecte crida de procediments concursals 

de persones físiques que s’esperava des 

de l’entrada en vigor de la Llei de segona 

oportunitat no ha estat l’esperat. A conti-

nuació s’exposen alguns dels motius, així 

com les perspectives d’aquesta institució 

jurídica.

‘Salaris de tramitació  
i càmeres de vigilància’
Comissió de Relacions Laborals
La improcedència de l’acomiadament  

i l’extinció de la relació laboral per impossi-

bilitat de readmetre el treballador a causa 

del tancament de l’empresa amb proce-

dència de salaris de tramitació i no hi ha 

una única doctrina sobre la licitud de la gra-

vació per l’empresa de comportaments ir-

regulars dels seus treballadors a través de 

càmeres instal·lades sense coneixement i 

consentiment d’aquests.

‘Mediació com a mètode alternatiu 
per a la gestió de conflictes’ 
Assessoria Jurídica
La falta d’atenció interna dels conflictes en 

l’empresa comporta que es gestionin a 

través de tercers que imposen una solució 

a una de les parts sense posar fi al conflic-

te. La mediació és l’eina alternativa, que 

en el 87% dels casos permet arribar a un 

acord beneficial per a ambdues parts  

i que, implantada a l’empresa, permet re-

duir temps i costos.

‘Cursos previstos gener-març 2017’
Aula d’Economia

‘XX i XXI fòrums d’inversió,  
un bon nivell de projectes’
Economistes BAN
Economistes BAN presenta 14 start-ups 

de sectors diversificats i d’un bon nivell 

que han despertat l’interès dels inversors, 

i enriquides per dues ponències: Les 

‘start-ups’ i el mercat alternatiu borsari 

(MAB), una connexió natural i Invoice trad-trad-

ing, una nova alternativa d’inversió. 
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que es tractarà d’un professional amb una 

necessària visió oberta, internacional i espe-

cialment europea. Recordem que, des de 

l’any 2000, hi ha un Reglament Europeu 

d’Insolvències que l’any 2015 s’ha modificat 

i substituït per un de nou, que impulsarà la 

resolució d’insolvències transfrontereres. 

Recordem que una de les novetats d’aquest 

nou reglament és la creació de la nova figura 

del coordinador del grup de societats en 

concurs, que haurà de coordinar les insol-

vències de les empreses entre els diferents 

països. Aquesta figura concentrarà un gran 

poder. En conseqüència, com a eina de tre-

ball, l’administrador concursal ha de conèi-

xer i dominar idiomes, especialment l’an-

glès, com a llengua franca de l’empresa, i 

altres llengües dominants internacionals que 

estimi el comerç internacional, i les especia-

litats normatives de les principals potències 

concursals mundials. Així hauria de sortir-

se’n amb familiaritat amb conceptes i nor-

mativa internacionals com els Schemes of 

Arrangement del dret anglès, el Chapter Ele-

ven del dret nord-americà, el Redressement 

judiciaire, del dret concursal francès, el Falli-

mento del dret italià o la Insolvenzordnung, 

del dret alemany.

Addicionalment, l’administrador concursal 

ha d’estar habituat als nous avenços en 

l’àmbit de l’administració judicial electrònica 

que s’estan implantant a diversos països: 

entre ells a Espanya amb el nou sistema Lex-

net (que s’ha d’estendre també a l’àmbit de 

l’administració concursal de manera efecti-

va), expedient judicial electrònic, etcètera.

Considerem que el professional de la insol-

vència del futur hauria de tenir una capacitat 

més gran d’actuació com a professional col-

laborador de la justícia, i que tant els jutges 

A més hem de tenir en ment la cada vegada 

tendència més gran cap a formacions uni-

versitàries que combinen els dos títols (i ara 

graus) en economia-empresa i dret. Aquest 

professional, per tant, amb la doble dimen-

sió juridicoeconòmica, necessitarà a més 

d’una formació contínua, davant un escena-

ri econòmic en continu canvi. Considerem 

fonamental que l’administrador concursal 

hagi d’actualitzar anualment els seus conei-

xements concursals.

Per altra banda, hem de tenir en compte que 

les solucions per a la insolvència ja no només 

es vehiculen a través d’un procediment con-

cursal, sinó que hi ha altres procediments alter-

natius, que el professional administrador con-

cursal també ha de portar i conèixer: els acords 

de refinançament (aquí es veu reforçat el con-

tingut econòmic i empresarial de la formació i 

experiència de l’administrador concursal) i la 

mediació (en aquest cas, ha de conèixer espe-

cificacions tècniques d’aquest procediment 

alternatiu de resolució de conflictes en el camp 

de la mediació mercantil i concursal). Així arri-

bem, per tant, a una altra de les qualitats del 

futur administrador concursal, ha de ser un 

professional multidisciplinari i flexible amb ca-

pacitat de realitzar múltiples tasques.

Una altra característica que podem entre-

veure del futur administrador concursal és 

empre ha sigut un repte de l’ésser 

humà tractar d’imaginar el futur. 

Si, a més, aquesta impressió és 

capaç d’avançar-se en el temps, 

encara és més complicat i queda només re-

servada a uns pocs privilegiats visionaris. 

Per això, simplificarem el nostre propòsit in-

tentant fer una aproximació al que estimem 

que podria i hauria de ser un administrador 

concursal del futur, però entès com un pro-

fessional d’un futur no llunyà sinó pròxim, en 

el curt i el mitjà termini, a partir de determina-

des tendències que comencem ja a obser-

var en la realitat actual i partint de dades 

estadístiques obtingudes.

En primer lloc, serà un professional amb pro-

funds coneixements d’economia i empresa. 

Hem de pensar que l’administrador concursal 

en realitat és un administrador d’una empre-

sa. Evidentment, necessita de coneixements 

jurídics, ja que la formalitat i el procediment es 

troben en una norma, però considerem que el 

model hauria de tendir cap a aquest fet: tro-

bem el procediment concursal excessiva-

ment processalista i formalitzat i hauria de ser 

més aviat un model eficient de resolució em-

presarial de la insolvència. Així, el contingut 

jurídic hauria d’entendre’s com una eina. 

En aquest sentit, estimem que, atès que 

gran part de les empreses arriben tard al 

concurs, s’hauria de tenir en compte una 

definició d’insolvència més de tipus econo-

micocomptable que jurídica, de manera que 

les empreses puguin i tinguin l’obligació, en 

el seu cas, d’accedir al concurs en menys 

temps, per la seva definició comptable. Per-

sisteix aquesta concepció del concurs de 

tipus jurídic en l’article 2 de la Llei concursal, 

no modificat pels tres RDL de la reforma 

concursal 2014-2015.

T R E B A L L E M  E N  G R U P

DE L’ADMINISTRADOR CONCURSAL

ALFRED ALBIOL PAPS, 
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com el lletrat de l’Administració de justícia, 

poguessin delegar-li, si bé amb cert control, 

determinades funcions: per exemple, venda 

d’unitats productives. Això és, si analitzem 

les funcions de l’administrador concursal 

recopilades en l’article 33 de la Llei concur-

sal, després de la reforma concursal, obser-

vem la ingent càrrega de treball que fa i que, 

en realitat, gran part de les seves funcions 

s’equiparen a les d’un administrador d’em-

preses. Estimem que caldria racionalitzar de 

forma eficient tot aquest elenc de funcions, 

agrupar-les i delegar determinades funcions 

que corresponen als jutjats en l’administra-

dor concursal, com per exemple els inci-

dents per poder incrementar l’agilitat del 

concurs, evidentment sota tutela judicial. 

Així mateix, s’hauria d’evitar concentrar ex-

cessives càrregues a l’administrador con-

cursal: a títol il·lustratiu, el cost de les valora-

cions dels informes dels béns (en l’article 94 

de la Llei concursal) així com, per un altre 

costat, les despeses de l’auxiliar delegat fins 

i tot quan no hagi estat sol·licitat per l’admi-

nistrador concursal (article 31). Haurien de 

suprimir-se aquestes despeses pel que fa a 

l’assumpció per l’administrador concursal i 

ser assumides per la massa del concurs

Pel que fa a l’entorn de treball de l’adminis-

trador concursal, ens agradaria que s’incre-

mentés el nombre de jutjats mercantils en 

determinades àrees i fer un estudi d’eficièn-

cia en aquests jutjats: si analitzem a través 

de les estadístiques del CGPJ (Justícia dada 

a dada 2015, abril 2016), observem com els 

jutjats on més s’han acumulat els assump-

tes, derivats de la gran crisi empresarial que 

hem patit, són els mercantils. S’ha de fer un 

estudi a cadascuna de les circumscripcions 

i procedir a un increment de jutjats en deter-

minades províncies que de manera urgent el 

S’hauria d’arribar a un sistema mixt de de-

signació judicial de l’administrador concur-

sal però combinat amb l’ajuda d’elements 

tecnològics que evitin un excés de discreci-

onalitat. Així, veiem factible (de fet ja existei-

xen experiències, com la del Col·legi d’Eco-

nomistes de Màlaga en aquest sentit) una 

plataforma on s’incloguin administradors 

concursals amb el seu CV i habilitats espe-

cífiques i que, a través de l’esmentada eina, 

es podria arribar a nomenaments segons la 

demanda del concurs de l’empresa, a l’estil 

de plataformes existents als Estats Units. És 

per això que oferim a l’Administració la nos-

tra disposició a col·laborar a través dels Col-

legis d’Economistes i de Titulats Mercantils i 

el seu Consell General.

Considerem que progressivament es va re-

duint al nostre país l’estigma del concurs de 

creditors i que, si es van minvant les xifres 

d’economia submergida, podria redundar 

en un increment de la solució concursal. 

Com posa de manifest un informe del RE-

FOR-CGE que compara xifres del FOGASA 

i concursos, les seves xifres haurien de ser 

més grans que les oficials, ja que una bona 

part d’empreses es limita al tancament de 

les mateixes al marge del procediment con-

cursal. En aquest sentit, creiem que mesu-

res tendents a agilitzar i a simplificar el con-

curs ajudarien a reduir aquestes xifres 

d’economia submergida i contribuirien a in-

crementar el PIB real. Així, segons dades de 

Creditreform del 2016, Espanya és, junta-

ment amb Grècia, un dels pocs països d’Eu-

ropa on s’ha produït una disminució concur-

sal del 25% (una de les més grans a la UE) el 

2015 allunyant-nos de la realitat europea: en 

la gran majoria, augmenten els concursos 

de creditors o disminueixen lleugerament. 

Però, Espanya té un nombre de concursos 

molt inferior comparativament a la seva di-

mensió empresarial i poblacional (com tam-

bé ja es va avançar en un informe compara-

tiu internacional concursal des del 

REFOR-CGE).

Finalment, creiem que l’exercici de l’admi-

nistració concursal es realitzarà cada ve-

gada més sota les formes societàries, és a 

dir, a través de persones jurídiques i, espe-

cialment, a través de societats professio-

nals que entenem que és la forma que pot 

ser més eficient per a la resolució de les 

insolvències. Aquestes societats professi-

onals estaran subjectes a un codi deonto-

lògic específic i a la compliance (compli-

ment normatiu) en l’àmbit concursal per 

oferir garanties addicionals de control i 

d’eficiència professional. 

precisin. No només cal fer un estudi de l’efi-

ciència quant a jutges i magistrats mercan-

tils, lletrats de l’Administració de justícia sinó 

també de tot el personal que auxilia en l’ofi-

cina judicial.

Considerem que hauria d’existir un procedi-

ment concursal específic per a pimes i, pot-

ser dins d’aquestes, un altre d’específic per 

a micropimes i petites empreses, basat fo-

namentalment en la mediació concursal, de 

manera que fos atractiva per a les mateixes 

anar a aquesta altra figura alternativa al con-

curs (aspecte que no s’observa, com ha 

posat de manifest el REFOR-CGE en el seu 

recent estudi sobre mediacions concursals: 

només el 4% de les mediacions concursals 

són fetes en persones jurídiques, concen-

trant-se pràcticament com a solució per a 

les persones físiques). Recordem que, com-

parativament amb Europa, la mida de les 

empreses a Espanya és més petita. En qual-

sevol cas, creiem que, amb les degudes 

millores en la institució de la mediació con-

cursal, es podria estendre la mateixa com a 

solució per a les micropimes i petites empre-

ses (així un altre estudi del REFOR-CGE ha 

posat de manifest que la mediació concursal 

s’ha multiplicat per vuit en un any, si bé en-

cara numèricament la quantitat de mediaci-

ons concursals és escassa comparada amb 

el concurs de creditors).
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Tercera ponència. La declaració de 

concurs i la seva conclusió simultània. El 

concurs de persona física. Criteris interpre-

tatius sobre la remissió del passiu insatis-

fet. El concurs consecutiu. Ponent: Raúl 

N. García Orejudo, magistrat-jutge de 

Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona. Mo-

derador: Alejandro Latorre, membre del 

consell directiu del REFOR.

Quarta ponència. El concurs en els 

grups de societats. Concursos connexos 

i confusió de patrimonis. Últimes resoluci-

ons jurisprudencials en la matèria. Ponent: 

Yolanda Ríos López, magistrada-jutge 

del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona. 

Moderador: Alfonso Gómez, membre del 

consell directiu del REFOR.

Cinquena ponència. Especialitats de les 

execucions singulars en el concurs, especial 

referència a les execucions de garanties re-

als i a la casuística de l’hipotecant no deutor. 

Ponent: Carlos Nieto Delgado, magistrat-

jutge del Jutjat Mercantil núm. 1 de Madrid. 

Moderadora: Montserrat Navarro, mem-

bre de la Comissió de Mercantil, Concursal i 

Experts Judicials del CEC.

Sisena ponència. Els crèdits concur-

sals. Reconeixement, qualificació i tracta-

ment dels mateixos. La modificació dels 

textos definitius. Ponent: Hugo Novales 

Primera ponència de la primera jornada. 

La preinsolvència. Els instituts preconcur-

sals. Acords de refinançament i la seva 

influència en l’àmbit societari. Ponent: Al-

berto Mata Sáiz, magistrat-jutge del Jut-

jat Mercantil núm. 2 de Barcelona. Mode-

rador: Juan Carlos Robles, membre del 

consell directiu del REFOR.

Segona ponència. Declaració de con-

curs. Efectes principals. Consideracions 

sobre la declaració de concurs voluntari i 

necessari. El procediment de declaració i 

els seus recursos Ponent: Francisco Ja-

vier Fernández Álvarez, magistrat-jutge 

del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona. 

Moderador: Juan Antonio García, degà 

del Col·legi d’Economistes de Las Palmas.

EL COL·LEGI D’ECONOMISTES 
DE CATALUNYA I EL REFOR

urant dues intenses jornades, 

el 29 i 30 de novembre, s’ha 

celebrat a Barcelona la Troba-

da d’Economia Forense en el 

marc del XII Fòrum Concursal que enguany 

ha comptat amb la col·laboració del Registre 

d’Experts en Economia Forense del Consell 

General d’Economistes (REFOR-CGE), la 

qual cosa s’ha traduït en una alta participa-

ció de professionals de tota la geografia es-

panyola.

L’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona va 

acollir aquesta trobada concursal que va in-

augurar el degà del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya, Joan B. Casas, el vicedegà 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya i 

president del REFOR-CGE, Alfred Albiol, 

i el director del Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada del Departament 

de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 

Gabriel Capilla. 

En aquest fòrum s’han abordat qüestions 

d’actualitat del dret concursal basades en 

la casuística del sector i amb nombroses 

referències jurisprudencials que sens dubte 

han ajudat a aclarir conceptes i actuacions 

als administradors concursals.
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Tretzena ponència. L’administració 

concursal. Polèmiques recents i perspec-

tives de reforma del seu estatut jurídic. La 

qüestió dels honoraris de l’administració 

concursal en totes les fases del concurs. 

Especial incidència del l’article 176 bis LC.

Ponent: Marta Cervera Martínez, magis-

trada-jutge del Jutjat Mercantil núm. 8 de 

Barcelona. Moderador: Melcior Viloca, 

membre de la Comissió de Mercantil, Con-

cursal i Experts Judicials del CEC. 

Última ponència. La qualificació del 

concurs. Les causes de culpabilitat i la 

imputació de responsabilitat concursal. Úl-

times tendències jurisprudencials. Diferen-

ciació amb la responsabilitat societària. La 

complicitat en el concurs, que havia d’im-

partir Alfonso Merino Rebollo, magistrat-

jutge del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barce-

lona, es va suspendre per una inoportuna 

malaltia del ponent a darrera hora.

Aquesta baixa d’última hora va alterar, per 

tant, el programa final del fòrum, que va 

acabar amb la intervenció de Julio Fuen-

tes, cap de la nova Unitat de Dret Concur-

sal, Arbitratge i Mediació del Ministeri de 

Justícia, que va avançar alguns dels as-

pectes més destacats del projecte d’Esta-

tut de l’administrador concursal, fins ara 

aturat per la situació política, però que ara 

sembla ser que es reactiva amb força des 

d’aquesta nova unitat creada a aquests 

efectes. Juntament amb Alfred Albiol, 

president del REFOR, van ser els encarre-

gats de cloure aquest intens, malgrat tot, 

reeixit Fòrum Concursal. 

Bilbao, magistrat-jutge del Jutjat Mercan-

til núm. 1 de Girona. Moderador: Àngel 

Miró, membre de la Comissió de Mercan-

tils, Concursal i Experts Judicials del CEC.

Setena ponència. La venda i l’adqui-

sició d’unitats productives en el procedi-

ment concursal. Problemes bàsics en fase 

comuna i en fase de liquidació. Ponent:  

Manuel Ruiz de Lara, magistrat-jutge 

del Jutjat Mercantil núm. 10 de Barcelona. 

Moderadora: Ana Maria Mansilla, mem-

bre del consell directiu del REFOR. 

Segona jornada i vuitena ponència. 

L’específica acció rescissòria concur-

sal. El concepte de perjudici i de sacrifici 

patrimonial. Altres accions rescissòries. 

Ponent: Eduardo Pastor Martínez, 

magistrat-jutge del Jutjat Mercantil núm. 

3 de Barcelona. Moderador: Xavier Do-

mènech, membre del consell directiu 

del REFOR. 

Novena ponència. Els treballadors i els 

seus crèdits. Reconeixement qualificació 

i qüestions polèmiques. La competència 

dels jutjats socials. L’extinció col·lectiva 

dels contractes laborals en seu concursal 

i els criteris interpretatius sobre el procedi-

ment. Ponent: Florencio Molina López, 

magistrat-jutge del Jutjat Mercantil núm. 5 

de Barcelona. Moderador: Robert Pons, 

membre de la Comissió de Mercantils, 

Concursal i Experts Judicials del CEC. 

Desena ponència. El tractament dels 

crèdits contra la massa. El seu reconei-

xement, reclamació i execució. L’altera-

ció de la regla general del venciment en 

el pagament dels crèdits contra la massa. 

Ponent: Fátima Duran Hinchado, ma-

gistrada-jutge del Jutjat Mercantil núm. 4 

de Madrid. Moderador: Jordi Albiol, pre-

sident de la Comissió de Mercantil, Con-

cursal i Experts Judicials del CEC. 

Onzena ponència. El conveni concur-

sal. Supòsits i efectes de l’incompliment 

del conveni. La revisió i renegociació del 

conveni. Procés de compliment del con-

veni. Ponent: César Suárez Vázquez, 

magistrat-jutge del Jutjat Mercantil núm. 

1 de Tarragona. Moderador: Josep Puig-

vert, membre de la Comissió de Mercan-

til, Concursal i Experts Judicials del CEC. 

Dotzena ponència. La fase de liqui-

dació concursal. La nova normativa de 

subhastes electròniques i la seva aplica-

ció al procediment concursal. El règim de 

pagament de béns amb privilegi especial. 

Ponent: Francisco Javier Vaquer Mar-

tín, magistrat-jutge del Jutjat Mercantil 

núm. 6 de Madrid. Moderador: Rodrigo 

Cabedo, membre del consell directiu del 

REFOR. 
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Acte de benvinguda als nous col·legiats

Amb la participació del degà, Joan B. Casas, 

i del gerent del Col·legi, Maurici Olivé, que van 

lliurar el carnet i els diplomes als nous col-

legiats dels mesos d’abril al juliol del 2016.

‘Responsabilitat civil professional/tramitació 

de sinistres i resum de cobertures’

Els ponents van ser Alicia Llaneza, directora 

d’Assessoria Tècnica RC Professional d’AON 

Risk Solutions, i Antoni Aulés, advocat especia-

lista en responsabilitat civil professional, soci del 

despatx Aulés Advocats. Va presentar Daniel 

Ginesta, d’AON Affinity Cataluña, i va moderar 

Carlota Martínez, directora de Col·legis Professi-

onals d’AON Risk Solutions. Videoconferències 

amb les seus de Girona, Lleida i Tarragona. Ví-

deo disponible al web del Col·legi.

Medalles als 50 anys de col·legiació

Acte de lliurament celebrat a la seu del Col-

legi d’Economistes de Catalunya.

DE SETEMBRE A NOVEMBRE

Insígnies als 25 anys de col·legiació

Acte de lliurament celebrat a la seu del Col-

legi d’Economistes de Catalunya.

Sopar dels Economistes

Celebrat a l’Hotel Majestic de Barcelona.

‘Una nova via per a l’empresa valenciana. 

Bases i propostes econòmiques per al futur’

Presentació del llibre amb la participació de 

Joan Ràfols, president territorial de Barcelona 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Eli-

es Seguí, coordinador del llibre; Vicent Olmos, 

editor del llibre; Vicent Sanchis, periodista, i 

Oriol Amat, economista i catedràtic de la UPF.

Espai Despatxos. Màrqueting i comunicació: 

eines bàsiques per al despatx del segle XXI

Amb la participació d’Antonio Gómez-Reino 

Ysalt, advocat i periodista i director de la co-

municació de la UIC Barcelona; Joan López 

Alegre, soci de Strategycomm i de Comuni-

cación Jurídica; Anna Rossell, associada sè-

nior d’MDV Legal y Tributario, professora de la 

Facultat d’Economia i Empresa a la Universi-

tat de Barcelona; Xavier Subirats, membre del 

Comitè Permanent del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya, i Josep Aragonès, director 

general de Wolters Kluwer.

‘Literatura i economia’

Presentació del llibre a càrrec de Ricard Fer-

nández, gerent de Drets Social de l’Ajunta-

ment de Barcelona, i Iu Pijoan, inspector d’Hi-

senda. Va presentar Joaquim Perramon, eco-

nomista i editor del treball. La benvinguda va 

anar a càrrec de Joan B. Casas, degà del Col-

legi d’Economistes de Catalunya

‘Preparant la Catalunya del futur: projecte 

de pressupostos 2017’

Conferència a càrrec d’Oriol Junqueras, vice-

president del Govern i conseller d’Economia i 

Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Vídeo 

disponible al web del Col·legi.

‘Com gestionar un gran esdeveniment 

esportiu: contractes, pressupostos  

i l’impacte econòmic’

Conferència amb la participació d’Adolf Cabru-

ja, gerent dels X Campionats del Món de nata-

ció 2003 (Barcelona) i coordinador municipal 

dels XV Campionats del Món de natació 2013, 

i de Pedro Palacios, periodista especialista en el 

moviment olímpic. Va presentar i moderar M.ª 

Paz Corominas, membre de la Comissió d’Eco-

nomia i Finances de l’Esport. Videoconferènci-

es amb les seus de Girona, Lleida i Tarragona.

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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Diàlegs d’Economia i Esport:  

‘Futbol i economia’

Amb la participació de Josep Maria Bartomeu, 

president del FC Barcelona, i José M.ª Gay de 

Liébana, president de la Comissió d’Economia 

i Finances de l’Esport. Videoconferències amb 

les seus de Girona, Lleida i Tarragona. Vídeo 

disponible al web del Col·legi.

’El Decret 267/16, d’activitats de lleure amb 

menors de 18 anys. Un pas més cap a la 

professionalització de l’esport amateur’

Amb la participació de Jaume Vilà, economis-

ta i membre de la Comissió d’Economia i Fi-

nances de l’Esport del Col·legi. Videoconfe-

rència amb la seu de Tarragona.

‘Nous reptes en la gestió  

econòmica de l’esport’

Jornada de tot un dia integrada per cinc taules 

informatives i de debat que va aplegar 108 as-

sistents. La inauguració va anar a càrrec de 

Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya, i Gerard M. Figueras, secreta-

ri general de l’Esport de la Generalitat de Cata-

lunya. I a la cloenda, a part del degà, hi va parti-

cipar José María Gay de Liébana, president de 

la Comissió d’Economia Finances de l’Esport 

del Col·legi, i Emilio Álvarez, president de la Co-

missió d’Auditoria|REA+REGA Catalunya. Amb 

la col·laboració de la Fundació Damm. Video-

conferència amb les seus de Lleida i Tarragona.

Cicle: Deu temes clau per a Catalunya. 

‘Independència i sector energètic’

Conferència amb la participació d’Assumpta 

Farran, directora de l’Institut Català d’Energia 

(ICAEN); Ramon Garriga, excap d’Operació 

de la Central Nuclear Vandellós I, expresident 

de l’Institut Català de Tecnologia (ICT), exde-

gà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Ca-

talunya i exdirector de l’Institut de Recerca en 

Energia de Catalunya (IREC), i Joan Vila, di-

rector d’LC Paper i professor d’Energia de la 

Universitat de Girona (UdG). Videoconferència 

amb les seus de Girona, Lleida i Tarragona. 

Vídeo disponible al web del Col·legi.

‘Amb Brexit, però populisme dèbil.  

Principi o fi de la incertesa?’

Conferència amb la participació de Ramón 

Forcada, director d’Anàlisi i Assessorament 

de Bankinter i sotsdirector general adjunt. Vi-

deoconferència amb la seu de Tarragona.

Fòrum inversor Economistes BAN-edició XX

Organitzat per Business Angels Economistes 

BAN del Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya. Vídeo disponible al web del Col·legi.

Reunió del panell d’experts de l’IEBE

Per examinar el resultat de l’enquesta corres-

ponent a la previsió de tancament de l’IBEX a 

31 de desembre de 2016.

La banca en ple període de transformació

Dinar-col·loqui organitzat pel Fòrum Econo-

mistes en Mercats Financers i amb la partici-

pació de Carlos Ventura, director general de 

Banc Sabadell.

Fòrum inversor EconomistesBAN-edició XXI

Organitzat per Business Angels Economistes 

BAN del Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya. Vídeo disponible al web del Col·legi.

‘Com tancar operacions  

de capital risc amb èxit’

Conferència a càrrec de Paco López, inversor, 

emprenedor, soci fundador de Sputnik Inver-

sions i vicepresident del fons Inveready Seed; 

i Manuel Matés, emprenedor, inversor i soci 
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fundador de Big Sur Ventures-Necotium. Ví-

deo disponible al web del Col·legi. Videocon-

ferència amb les seus de Girona, Lleida i Tar-

ragona.*

Cicle sobre l’aigua a Catalunya. ‘La gestió 

del risc a les zones inundables de Catalunya’

Amb la participació com a ponent de Gustau 

Ramon Wilhelmi, enginyer industrial, director 

d’Operacions de Barcelona Cicle de l’Aigua, 

SA. Va presidir Joan Ràfols, president territori-

al de Barcelona del Col·legi, i va moderar Jo-

sep Maria Vegara, Col·legiat d’Honor. Acte 

organitzat conjuntament amb l’Associació 

Catalana de Ciència Regional.

Cicle sobre l’aigua a Catalunya. ‘Aspectes 

econòmics i financers del cicle de l’aigua’

Conferència amb la participació com a po-

nent de Mariona Coch, directora de l’Àrea 

Tributària i d’Ingressos de l’Agència Catalana 

de l’Aigua. Va presidir Joan B. Casas, degà 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i va 

moderar Josep Ma Carreras, economista.

Cicle sobre l’aigua a Catalunya.  

‘El consum de l’aigua’

Conferència amb la participació com a ponent 

de David Saurí, catedràtic de Geografia Huma-

na a la UAB i coordinador del Grup de Recerca 

en Aigua Territori i Sostenibilitat. Va presidir An-

toni Luna, professor de Geografia de la Univer-

sitat Pompeu Fabra i membre de la Junta direc-

tiva de l’ACCR, i va moderar Miquel Morell, vi-

cepresident de la Comissió d’Economistes en 

Economia Territorial i Urbana del Col·legi.

Visita al dipòsit soterrani d’aigua  

del parc de Joan Miró de Barcelona

Cicle sobre l’aigua a Catalunya. ‘L’aigua, els 

regs i el transvasament Segarra-Garrigues’

Conferència amb la participació com a po-

nent de Xavier Vall-llossera, director de la Divi-

sió Gestió Territorial d’Infraestructures.cat, i 

Ignasi Aldomà, doctor en Geografia per la 

Universitat de Montpeller i la de Barcelona. Va 

moderar Agustí Jover, economista, i va presi-

dir Joan Turmo, president territorial de Lleida 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Cicle Construint una professió més digital. 

‘El paper dels professionals d’empresa 

davant el repte de la digitalització  

i la mobilitat’. Presentació de l’estudi sobre 

les competències digitals dels directius

Conferència amb la intervenció de Xavier Verge, 

economista i professor de la UAB, Campus Sa-

badell; Marco A. Peña, coordinador de la Comis-

sió d’Organització i Sistemes d’Informació (OSI) i 

professor d’EADA Business School, i Josep M. 

Gallart, vicepresident de la Comissió d’Organit-

zació i Sistemes d’Informació (OSI). Documenta-

ció a disposició dels interessats al web del Col-

legi. Vídeo disponible al web del Col·legi.

Cicle Construint una professió més digital. 

‘Respostes adients a preguntes oportunes 

per a la implantació d’un sistema de gestió  

i una eina de “business intelligence”’

Conferència amb la intervenció de Joan Haro, 

economista i soci de PRAGMA Solucions, i 

Josep M. Gallart, vicepresident de la Comis-

sió d’Organització i Sistemes d’Informació 

(OSI). Documentació a disposició dels interes-

sats al web del Col·legi.

Sessió Tècnica Auditoria: ‘Anàlisi de  

les principals consultes d’auditoria 

plantejades el primer semestre del 2016 al 

departament tècnic REA+REGA. 

Presentació del nou servei d’assessorament 

per a auditors de comptes’

Amb la participació com a ponent d’Antoni 

Puig, membre de la Comissió d’Auditors de 

Comptes | REA+REGA Catalunya i responsa-

ble del nou servei d’assessorament. Video-

conferència amb les seus de Girona i Lleida.

Sessió Tècnica d’Auditoria:  

‘Novetats en l’emplenament dels  

models 02 i 03. Principals dubtes’

A càrrec de Francesc Garreta, auditor de 

comptes i vicepresident de la Comissió d’Au-

ditors de Comptes | REA+REGA Catalunya.  

Videoconferència amb les seus de Girona, 

Lleida i Tarragona.

‘Bioeconomia, un concepte per al segle XXI’

Conferència a càrrec del ponent Roberto Gar-

cía, director de Negoci Agroalimentari de CA-

JAMAR Caja Rural. Videoconferència amb les 

seus de Girona, Lleida i Tarragona. Vídeo dis-

ponible al web del Col·legi.
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Presentació de l’Observatori d’Economia 

Agroalimentària

Amb la participació de Modest Guinjoan, pre-

sident de la Comissió d’Economia Agroali-

mentària del Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya, qui va presentar i moderar; Francesc 

Reguant, vicepresident de la Comissió d’Eco-

nomia Agroalimentària del Col·legi i director 

de l’Observatori d’Economia Agroalimentària, 

i Roberto García, director de Negoci Agroali-

mentari de CAJAMAR Caja Rural, i José Ma-

nuel Galindo, director territorial de Catalunya i 

Balears de CAJAMAR Caja Rural.

Debats fiscals

Dirigits per Enric Corominas, assessor fiscal a 

TAX Barcelona Advocats i Economistes, SL; 

Josep Sotelo, assessor fiscal a Audiconsulto-

res Advocats i Economistes, SLP, i Pedro Vi-

llar, Gabinet Assessor Fernández, SL. Els de-

bats oberts de consultoria fiscal van tenir lloc 

el mateix dia.

‘El procediment inspector’ 

Sessió temàtica a càrrec de Jaume Bonet, 

advocat i soci de Cuatrecasas, Gonçalves 

Pereira. Videoconferència amb les seus de 

Girona i Tarragona.

‘L’IVA de les retribucions en espècie’

Sessió temàtica a càrrec de Jordi Bertran, 

economista i soci-director de Bertran Ribera 

Assessors. Videoconferència amb les seus de 

Girona, Lleida i Tarragona.

‘Tributació d’artistes i esportistes’

Sessió temàtica a càrrec de Miquel Terrasa, 

advocat i soci de Cuatrecasas, Gonçalves 

Pereira. Videoconferència amb les seus de 

Lleida i Tarragona.

Debats de procediments tributaris: 

inspecció i gestió

A càrrec de Jorge Sarró, advocat, soci respon-

sable de l’àrea de Dret Fiscal de Rousaud Cos-

tas Duran i membre en excedència del Cos 

Superior d’Inspectors de Finances de l’Estat. 

‘Model 720: declarar fora de termini  

o no declarar? Heus aquí la qüestió’

Sessió temàtica a càrrec d’Alejandro del 

Campo, advocat i assessor fiscal a DMS Con-

sulting. Videoconferència amb les seus de 

Lleida i Tarragona.

Visita guiada pels hotels històrics  

de Barcelona

‘El futur del mercat de treball’

Amb la participació com a ponent d’Ignasi 

Farreres, president del Centre d’Estudis Eco-

nòmics i Socials-CEES. Videoconferència 

amb les seus de Girona i Tarragona.

Visita a l’Arxiu Nacional de Catalunya

‘Comptabilització dels actius intangibles. 

Novetats a partir del 2016’

Conferència a càrrec de Ferran Rodríguez, 

doctor en Ciències Econòmiques i Empresari-

als. Professor de la Facultat d’Economia i Em-

presa UB i auditor de comptes. Videoconferèn-

cia amb les seus de Girona, Lleida i Tarragona.

‘Gestió del Fons de Maniobra’

Conferència amb la participació com a po-

nent d’Axel Ehberger, membre de l’Internatio-

nal Controller Verein. Videoconferència amb 

les seus de Girona, Lleida i Tarragona.



‘La mediació en les empreses familiars’

Jornada organitzada pel Grup de Treball de 

Mediació i amb la participació de Joan Manuel 

Torres, HR manager a PYME & Mediador; Ma-

nel Pavón, economista i soci responsable del 

departament de Consultoria d’Empresa Famili-

ar de Garrigues, i Josep Manuel Ferrer, soci de 

2005 KP Inversiones; Lluís Casado, economis-

ta i llicenciat en Psicologia. La benvinguda va 

anar a càrrec de Jordi Conejos, president del 

Grup de Treball de Mediació del Col·legi, i de 

Rosa Torre, directora del Centre de Mediació 

de Dret Privat de Catalunya. Videoconferències 

amb les seus de Girona, Lleida i Tarragona. Ví-

deo disponible al web del Col·legi.

Debats a l’entorn de sentències relatives al 

dret concursal: ‘L’abast de la successió 

d’empreses a efectes laborals i de la 

Seguretat Social en seu concursal. 

Distinció entre empresa i centre de treball a 

la llum de la jurisprudència del TJUE

Amb la participació com a ponent de Floren-

cio Molina, magistrat-jutge del Jutjat Mercantil 

número 5 de Barcelona. Videoconferència 

amb les seus de Girona i Tarragona.

Debats a l’entorn de sentències de dret 

concursal: ‘La problemàtica en la liquidació 

i rendició de comptes, després de la recent 

sentència del Tribunal Suprem”

Amb la participació com a ponent del Sr. Al-

berto Mata, magistrat-jutge del Jutjat Mercan-

til núm. 2 de Barcelona. Videoconferència 

amb les seus de Lleida i Tarragona.

Trobada d’Economia Forense.  

XIIè Fòrum Concursal

Jornada de dos dies integrada per set taules 

formatives cada dia que va tenir una participa-

ció en total de 279 assistents.   

Taula rodona envers el lideratge femení  

i les experiències en diferents sectors  

i àmbits econòmics i empresarials

Amb la participació de Neus Andreu, de la 

Cooperativa Fil a l’Agulla; Sílvia Bach, directo-

ra de la cadena de botigues Parfois; Esther 

Casademont, de l’empresa Hunivers People 

Hub; Elisenda Paluzie, degana de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la UB; Maria Jesús 

Muro, sòcia de Pretiump Finance, i Marta 

Royo, creadora de Mosaiking Comunicació. 
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Va moderar Montserrat Sagarra, coordinado-

ra del Grup de Treball d’Economia de la Igual-

tat i de la Diversitat.

Taula rodona: ‘Una altra economia  

que ja existeix. Per una política d’impuls  

de l’economia social i solidària’

Amb la participació de Josep Vidal, director 

general d’Economia Social, el Tercer Sector, 

les Cooperatives i l’Autoempresa de la Gene-

ralitat de Catalunya, i Jordi Via, comissionat 

d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de 

l’Ajuntament de Barcelona. Videoconferència 

amb les seus de Girona, Lleida i Tarragona. 

Vídeo disponible al web del Col·legi.

SEU DE GIRONA

‘El sistema tributari andorrà’

Conferència a càrrec de Mònica Núñez, sòcia 

directora d’Auditoria a AAA, llicenciada en 

ADE i màster en Comptabilitat Superior i Au-

ditoria, i Maika Nin, consellera delegada de 

Finances Comptabilitat i Administració de 

Comú d’Andorra la Vella, sòcia-directora 

d’Assessorament i Fiscalitat a AAA i llicencia-

da en Ciències Polítiques i de l’Administració. 

Postgrau en Auditoria.

Programa Reempresa

Sessió informativa a càrrec de Joan Esquiva 

Gallego, consultor del Centre de Reempresa 

de Catalunya. 

‘Globalització, crisi i desigualtat’

Sessió de la Jornada dels Economistes a la 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-

sarials de la Universitat de Girona.

Sopar dels Economistes

SEU DE LLEIDA

Acte de presentació del Col·legi

Per promocionar el Col·legi d’Economistes 

entre els alumes del Màster en Comptabilitat, 

Auditoria i Control de Gestió a la Universitat 

de Lleida a càrrec de Joan Turmo, president 

territorial de Lleida.

  

‘El sector agroalimentari al segle XXI: 

bioeconomia, innovació i sostenibilitat’

Sessió de la Jornada dels Economistes cele-

brada a la seu del Col·legi a Lleida.

Sopar dels Economistes

Jornada ICF. ‘Solucions de finançament 

per als teus projectes’ by GLOBALleida

A càrrec d’Antoni Vallès, director comercial de 

l’ICF.

SEU DE TARRAGONA

Inauguració exposició de fotografies amb 

el lema ‘Detalls d’aquí i d’allà’

Autor Francesc Escoda, economista i aficio-

nat a la fotografia.

‘Macrotendències geoeconòmiques  

i la seva influència al territori’

Sessió de la Jornada dels Economistes cele-

brada a El Seminari Centre Tarraconense de 

Tarragona.

Sopar dels Economistes * 
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