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i per a l’exercici de la nostra professió i intentarà aclarir-nos  

si aquesta quarta revolució tindrà o no a mitjà i a llarg termini 

efectes beneficiosos sobre el benestar, l’activitat econòmica  

i l’ocupació, com així ha estat en les anteriors revolucions 

tecnològiques. Així, en el marc de la Jornada, hi ha Sessions  

de Treball que ens parlaran, per exemple, de Canvi tecnològic, 

pobresa i desigualtat: necessitat d’un 

nou contracte social, Impactes de la 

digitalització en els models i formes 

de treball o Salut i benestar de les 

persones en l’era de la robòtica  

i de la intel·ligència artificial i d’altres 

que ho faran des d’una òptica més 

gremial com Els reptes de la fiscalitat 

davant l’era digital o bé L’impacte 

de la revolució 4.0 en la comptabilitat 

i el control de les empreses.

La Jornada dels Economistes 

d’aquest any és també el preludi  

del III Congrés d’Economia i Empresa 

de Catalunya que, sota el lema Cap a un model eficient i 

equitatiu, celebrarà la sessió plenària i d’exposició de conclusions 

el 17 de maig de 2018. La Comissió Gestora ha engegat 

l’organització d’aquest congrés com un servei a la societat  

i obert a tots els actors socials i econòmics sobre com  

han d’afrontar l’economia i les empreses catalanes el seu  

futur a partir de les seves potencialitats i dels condicionants  

interns i externs. Us continuarem mantenint informats  

de l’evolució del congrés.

Finalment haureu rebut la proposta d’Estatuts que la Comissió 

Gestora del Col·legi ha aprovat per a la seva exposició pública 

per tal que, abans de l’aprovació per part de l’Assemblea de 

Col·legiats, ens feu saber la vostra opinió i ens feu arribar les 

vostres propostes de millora en relació amb el model del Col·legi  

i sobre la normativa que ha de regir el Col·legi d’Economistes  

de Catalunya un cop finalitzi el període transitori de la unificació  

a principis de setembre del 2018. 

uan rebreu aquest Informatiu, iniciarem 

el darrer trimestre de l’any 2017 i el darrer  

any del període transitori de la unificació.  

Si tradicionalment aquesta part de l’any és el 

període de més activitats en què, a més de les 

habituals de les Comissions de Treball i de l’Aula d’Economia, 

de per si ja prou nombroses, se celebra la Jornada i el Sopar 

dels Economistes i els actes relacionats amb la Jornada,  

el Fòrum Concursal i la Jornada Tècnica d’Auditoria, entre 

d’altres, enguany encara ho serà més, ja que en aquest 

quadrimestre s’ha de produir l’aprovació dels Estatuts del 

Col·legi i s’han de celebrar totes les reunions i els debats que, 

en el marc del III Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, 

organitzin els diferents eixos d’anàlisi. Per sort disposarem  

a finals de setembre d’una app que ens ajudarà a planificar  

i a posar ordre en tot aquest conjunt d’activitats.

L’app del Col·legi s’emmarca amb l’objectiu de digitalització  

i de millora de la comunicació que la Comissió Gestora s’havia 

marcat per a aquest 2017, ja que està configurada per ser el 

nou element principal de comunicació entre el Col·legi i els 

col·legiats. Des de l’app podreu consultar tota la informació 

relativa a les diverses àrees professionals de la professió  

i personalitzar els avisos que vulgueu rebre en relació amb les 

notícies, documentacions, noticiaris, etcètera, de les diferents 

Comissions i Grups de Treball. 

Des de l’app també podreu 

accedir a la vostra àrea privada  

i actualitzar el vostre perfil i les 

preferències de comunicació  

i podreu acreditar-vos com a 

col·legiats, sense la necessitat  

de portar el carnet físic, ja que 

l’app contindrà el carnet digital.

L’Informatiu de l’economista 

del mes de setembre destina  

les seves pàgines principals a 

informar-vos i a presentar-vos  

la Jornada dels Economistes  

de l’any. La Jornada és sens dubte l’acte més important que 

cada any organitza el Col·legi, se celebra en tot el territori de 

Catalunya i aconsegueix una participació de prop dels 1.500 

professionals que s’inscriuen per participar activament en els 

debats i en les reflexions que es presenten en les diverses 

Sessions de Treball de què es compon la Jornada. Sessions de 

Treball que tracten temes relacionats amb els principals reptes i 

preocupacions econòmiques que afecten tant la societat com 

les nostres activitats professionals.

Aquest any les Sessions de Treball de les quatre seus  

de la Jornada dels Economistes, Barcelona, Girona, Lleida  

i Tarragona, giraran a l’entorn del lema Intel·ligència artificial 

i transformació digital 4.0 a l’economia, a les empreses i a la 

societat. Sota aquest lema es vol reflexionar i debatre quin és 

l’abast de l’actual revolució tecnològica i com aquesta pot 

alterar la nostra manera de treballar i de relacionar-nos, quines 

implicacions comportarà per a les empreses, per a la societat  
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ANTON GASOL

jornada@coleconomistes.cat

I TRANSFORMACIÓ DIGITAL 
4.0 A L’ECONOMIA, A LES 
EMPRESES I A LA SOCIETAT

stem al bell mig d’una revolució 

tecnològica que alterarà fona-

mentalment la nostra manera de 

viure, de treballar i de relacionar-

nos. La transformació serà d’un abast i 

complexitat com mai abans la humanitat 

hagi experimentat. No se sap ben bé com 

es desenvoluparà, però ben segur que s’hi 

veuran implicats tots els grups d’interès, 

tant els agents polítics com els sectors pú-

blic i privat, fins a l’acadèmia i el conjunt de 

la societat civil.

La primera Revolució Industrial va utilitzar 

l’aigua i el poder del vapor per mecanitzar la 

producció. La segona va emprar l’energia 

elèctrica per produir en massa. La tercera va 

utilitzar l’electrònica i la tecnologia de la in-

formació per automatitzar la producció. Ara, 

la quarta Revolució es caracteritza per una 

fusió de tecnologies que desdibuixa les líni-

es entre l’esfera física, la digital i la biològica.

Hi ha almenys tres raons per les quals les 

transformacions actuals representen l’arri-

bada d’una quarta i diferent revolució: la 

velocitat, l’abast i l’impacte. La velocitat 

dels avenços actuals no té precedents his-

tòrics. Evoluciona a un ritme exponencial i 

no lineal. A més, està pertorbant gairebé 

totes les indústries de cada país. I l’ampli-

tud i la profunditat d’aquests canvis preve-

uen la transformació de sistemes sencers 

de producció, gestió i governabilitat.

Les possibilitats de milers de milions de per-

sones connectades per dispositius mòbils, 

amb potència de processament sense pre-

cedents, capacitat d’emmagatzematge i ac- 

cés al coneixement són il·limitades. I aques-

tes possibilitats es multiplicaran per avenços 

tecnològics emergents en camps com la 

intel·ligència artificial, la robòtica, l’Internet de 

les coses, els vehicles autònoms, la impres-

sió 3D, la nanotecnologia, la biotecnologia, la 

ciència dels materials, l’emmagatzematge 

d’energia i la informàtica quàntica.

Si el big-bang explica l’origen de tot, el bang, 

a seques, constitueix el salt de coneixement 

més gran de la humanitat. Tan sols posant 

uns sabers en contacte amb d’altres. Bang 

és la conjunció de bits, àtoms, neurones i 

gens i representa el potencial de les anome-

nades tecnologies convergents com la na-

notecnologia, la biotecnologia, les tecnolo-

gies de la informació i la comunicació (TIC) o 

les ciències cognitives, entre d’altres. 

Des de sempre, qualsevol revolució tecno-

lògica ha tingut efectes beneficiosos sobre 
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el benestar, l’activitat econòmica i fins i tot 

sobre l’ocupació. Les referències històri-

ques estan plenes d’aquest tipus de de-

senvolupaments. Tot i això, les revolucions 

tecnològiques han estat sempre, especial-

ment durant l’etapa de transició, acollides 

amb temor o ira, mai amb indiferència. La 

revolució digital, avui, trastornarà el treball, 

l’ocupació, la producció i els estils de vida. 

Distorsionarà la distribució de la renda i la 

generació de drets socials i el seu finança-

ment. I ens ha enxampat aferrats a institu-

cions i criteris del segle XX.

Un dels àmbits on aquestes tecnologies 

provocaran una transformació profunda és 

en la indústria. L’aplicació combinada 

d’aquestes tecnologies en la indústria ha 

generat el nou paradigma d’Indústria 4.0: 

un model industrial capaç de competir al-

hora en cost (amb els avantatges de la pro-

ducció en massa) i en flexibilitat (personalit-

zant el producte), cosa incompatible fins fa 

pocs anys. Un model capaç d’incrementar 

d’una manera sostinguda la productivitat 

mitjançant l’autoaprenentatge. Un model 

industrial dirigit per dades, eficient i soste-

nible mediambientalment.

Hi ha un corrent de pensament que propo-

sa una visió humanista avançada davant 

d’un possible futur de posthumanitat. Es 

pensa que, simultàniament al salt tecnolò-

gic, caldria aprofundir en els aspectes fona-

mentals de l’essència humana, de tal ma-

nera que, en aquesta nova etapa evolutiva, 

les humanitats haurien de coliderar el pro-

grés científic i tecnològic.

La Jornada dels Economistes compta amb 

la col·laboració d’importants institucions 

patrocinadores i amb la participació gene-

rosa de moltes persones que la fan possi-

ble, en particular, presidents de sessió, in-

troductors i ponents, així com l’esforç de la 

totalitat del personal del Col·legi. 

Veniu a gaudir d’aquesta 22a edició de la 

Jornada anual dels Economistes. Hi esteu 

tots convidats! 

CONFERÈNCIA 
INAUGURAL

uca de Meo, president de SEAT 

des del novembre del 2015. Nas-

cut a Milà (Itàlia) el 1967, és gra-

duat en Administració d’Empreses per la 

Università Commerciale Luigi Bocconi 

de Milà. La seva tesi de final de carrera va 

tractar sobra l’ètica a l’empresa i va ser  

la primera dissertació sobre aquest tema 

a Itàlia.

De Meo compta amb més de 25 anys 

d’experiència en el sector de l’automòbil. 

Va iniciar la seva carrera a Renault, abans 

d’incorporar-se a Toyota Europa i a conti-

nuació al Grup Fiat, on va dirigir les mar-

ques Lancia, Fiat i Alfa Romeo. Es va unir 

al Grup Volkswagen l’any 2009 com a di-

rector de Màrqueting de la marca Volks-

wagen i del Grup Volkswagen, abans 

d’assumir el 2012 el càrrec de responsa-

ble de Vendes i Màrqueting i 

membre del Consell d’Audi.

Luca de Meo és una persona 

políglota. Parla cinc idiomes 

(italià, anglès, francès, ale-

many i espanyol) i és autor del 

llibre Da 0 a 500, Storie vissute, idee e 

consiglio da uno dei manager più dinami-

ci della  nuova generazione.

A més, va ser nomenat commendatore 

per l’Orde al Mèrit de la Re-

pública Italiana i la Universi-

tat de Harvard li va dedicar 

un case study el 2013 pel 

seu treball al Grup Volkswa-

gen com a director de Màr-

queting. 

Barceló, Miquel. Economista i enginyer 

industrial, president d’Innopro Global 

Service, SL.

Betriu, Josep. Economista i conseller 

delegat de Grup Lasem.

Bragós, Ramón. Enginyer de telecomu-

nicacions adjunt d’innovació, professor 

del Departament d’Enginyeria electròni-

ca de la UPC i responsable del CDIO.

Elías, Joan. Economista i representant 

del Centre d’Estudis i Socials.

Ferràs, Xavier. Degà de la Facultat 

d’Empresa i Comunicació de la Universi-

tat de Vic.

Hernández, Joan Miquel. Responsa-

ble de l’àrea de Desenvolupament Em-

presarial del Departament d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Cata-

lunya.

López, Xavier. Economista i director 

general corporatiu i d’operacions d’EU-

RECAT.

Manzanas, Julià. Vicepresident de la 

Comissió d’Economia del Coneixement i 

Innovació del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya.

Marqués, Ferran. Director de l’ETSETB.

Martín, Eduard. Degà del Col·legi d’En-

ginyers Informàtics de Catalunya.

Martínez, Josep. Conseller delegat de 

SABA Infraestructures.

Solé, Francesc. Economista i enginyer 

industrial, catedràtic d’Organització d’Em- 

preses de la UPC.

Vegara, Josep Maria. Enginyer indus-

trial i Col·legiat d’Honor del Col·legi d’Eco- 

nomistes de Catalunya.

Viedma, Josep Maria. Economista i en-

ginyer industrial.

CONSELL ASSESSOR DE LA  
JORNADA DELS ECONOMISTES 2017
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PRIMER TORN 
DE SESSIONS
Horari: d’11.15 a 12.45 hores

Sessió 1

Introductor:

JUAN JOSÉ SOTELO, membre de la 

Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya 

En el marc d’una jornada amb un títol tan 

concret com aquest, hem considerat que 

seria oportú mirar d’albirar el que ens pot 

deparar el futur quant a l’aplicació de les 

tecnologies de la informació en la gestió, 

recaptació i comprovació dels tributs. Els 

que ja pentinem canes encara recordem 

quan les declaracions de la renda es feien 

poc menys que a mà o s’enviaven a un 

centre de càlcul per al seu processament, 

més tard ens vam anar acostumant a la li-

quidació dels impostos en suport informà-

tic i a fer servir els adhesius fiscals amb el 

codi de barres, per no fa tants anys co-

mençar a presentar algunes autoliquidaci-

ons tributàries obligatòriament per mitjans 

electrònics i precisament aquest any confi-

ar-li a l’Administració tributària la gestió 

dels llibres registre de l’IVA.

En aquesta etapa que s’ha obert d’autore-

flexió sobre la viabilitat de la pròpia profes-

sió més enllà de deu anys, possiblement 

l’aplicació massiva de les eines informàti-

ques acompanyada d’una desitjable sim-

plificació del nostre sistema tributari ens 

condueixin a l’evidència que bona part 

dels comptables i assessors fiscals esde-

vindrem sobrers, amb la consegüent re-

ducció de la pressió fiscal indirecta que 

vénen suportant les empreses.

En qualsevol cas, hem de reconèixer que 

fins ara el sector privat (assessors fiscals) 

ha anat a remolc dels canvis tecnolò- 

gics impulsats per l’Administració tributà-

ria, per tant, aquesta jornada es presen- 

ta com el moment oportú per reflexionar 

cap on ens portarà Hisenda amb la seva 

evolució informàtica durant els propers 

anys i, per a  una anàlisi com aquesta, la 

veritat és que, en la meva opinió, no hi ha 

gaires persones prou capacitades per ori-

entar-nos, així és que ens hem de sentir 

força afortunats de poder comptar amb 

Santiago Segarra, actualment respon-

sable d’IBM de Desenvolupament de Ne-

goci del Sector Públic i anteriorment di-

rector del Departament d’Informàtica Tri-

butària de l’AEAT.

Sessió 2

Introductor:

JOSEP MARIA GALLART, economista i 

vicepresident de la Comissió d’Organització 

i Sistemes d’Informació del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya

El 13 de febrer de 1936 es va estrenar a 

Londres una pel·lícula que feia una crítica        
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de pors, en plena revolució industrial i du-

rant la depressió econòmica del 1929. Si 

Charles Chaplin fes avui la pel·lícula, pot-

ser en el fons no s’allunyaria tant del que 

va veure el seu dia amb la revolució in-

dustrial. Quan a finals dels anys 70 i prin-

cipis dels 80 del segle passat es va co-

mençar a generalitzar l’ús de la informàti-

ca i de les comunicacions, molts preveie-

ren increments exorbitants de la produc-

tivitat que es traduirien en la desaparició 

de milions de llocs de treball. Avui ens 

trobem davant d’un nou repte, la irrupció 

de la intel·ligència artificial (IA) i la robotit-

zació, el que anomenem la revolució 4.0. 

On també ens trobem amb nombrosos 

estudis que parlen d’increments de la 

rendibilitat i productivitat de les empreses 

a costa de la desaparició de professions i 

llocs de treball.

Una vegada més segurament es consta-

tarà, i com ens ha demostrat la història de 

la humanitat, que ens trobem davant de 

nous reptes que comportaran una trans-

formació del nostre entorn al qual ens 

haurem d’adaptar.

reflexiva sobre aquest procés imparable de 

transformació cap a la robotització i les im-

plicacions d’aquesta revolució 4.0 en la so-

cietat, les formes de treballar i d’organitzar-

se de les empreses.

Sessió 3

Introductora:

ANA GARCIA, economista 

i vicepresidenta 2a de la Comissió 

d’Economia i Sostenibilitat del  

Col·legi d’Economistes de Catalunya

La nova revolució digital, anomenada 

4.0, sembla un factor determinant en el 

canvi en la distribució de la renda entre 

els factors de producció capital i treball. 

Des d’aquesta visió econòmica, els aug-

ments de productivitat queden vinculats 

al factor capital. A més estan apareixent 

noves formes empresarials i models de 

negoci disruptius. No obstant això, amb 

un món massificat, amb els recursos na-

turals sobreexplotats i amb un model 

productiu on les emissions contaminants 

i els residus són considerats i acceptats 

com a danys col·laterals, aquests nous 

models tecnològics no sembla que vin-

guin a ajudar a solucionar el problema, 

sinó que s’intueix com una nova forma de 

capital més productiva i lucrativa sense 

tenir en compte els impactes socials i 

ambientals que comportarà.

Evidentment, la nostra professió no és un 

excepció i la irrupció de la IA està plante-

jant un canvi en la manera de fer davant un 

entorn on les empreses generen multitud 

de dades i informació que tenen implicaci-

ons en els seus processos de negoci i per 

tant en els estats financers. Els mètodes 

clàssics de comptabilització i d’auditoria 

segurament s’han de transformar i evoluci-

onar, on la robotització i la IA poden ser 

unes bones eines que ens poden ajudar en 

aquest entorn digital i del big data en el 

qual actuen tots els operadors econòmics.

Durant el 2016 les anomenades big four 

del sector de l’auditoria han introduït la ro-

bòtica de manera sistemàtica en l’elabora-

ció dels informes. En els processos de 

negoci, les firmes de consultoria també ja 

parlen d’RPA (robotic process automatiti-

on) i ofereixen serveis professionals i solu-

cions IT en aquest sentit, arribant a acords 

amb empreses de robòtica i intel·ligència 

artificial per a l’optimització dels proces-

sos de negoci de les empreses. Aquest és 

un procés que no només té impacte sobre 

les grans empreses sinó que també en té 

en les pimes i els serveis professionals i, 

com no, en la societat. Un procés sobre el 

qual cal reflexionar.

Us proposem una sessió en format de 

taula rodona amb tres ponències on es 

debatrà sobre com cal afrontar aquests 

nous reptes:

Una primera ponència amb la firma De-

loitte, a càrrec de Sergi Lemus, soci de 

Deloitte i especialista en RPA, que s’està 

posicionant com un referent al nostre país 

en solucions RPA orientades a l’optimitza-

ció de processos de negoci empresarial i 

que recentment ha signat una aliança es-

tratègica amb una companyia creadora 

d’una plataforma de robots software.

La segona ponència estarà orientada a 

les pimes i als despatxos professionals, 

atès que també aquesta revolució 4.0 els 

impactarà. En aquest cas comptarem amb 

l’empresa Sage, a càrrec d’Ignasi Vidal, 

gerent de Desenvolupament de Negoci de 

Canal Assessories Socis de Negoci de 

Sage, que recentment ha integrat una so-

lució de robòtica en les seves solucions de 

gestió financera per a les empreses.

I finalment i com a pas previ a obrir el debat 

de la sessió, comptarem amb una tercera 

ponència desenvolupada per un consul- 

tor en màrqueting i comunicació, Agustí 

Brañas, que ens aportarà una visió més 
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recursos naturals. L’estratègia, un cop 

més, passa per desenvolupar, de manera 

ordenada, inclusiva i participada, una 

transició cap a les noves nocions de soci-

etat i economia. La nova vida digital ens 

ha d’aportar increments en la qualitat de 

vida de la majoria, un impacte molt més 

baix sobre el clima i el planeta i, també, un 

creixement econòmic transversal a molts 

sectors, que generi ocupació per a tota la 

població activa.

La taula rodona estarà formada per cinc 

empreses rellevants a l’era de la robotitza-

ció que des de l’aspecte econòmic, ambi-

ental i social explicaran com l’era de la ro-

botització i digitalització està canviant els 

seus models de negoci: Daniel Lancho, 

director Tècnic i d’Operacions de KH Llo-

reda; M.ª Ángeles Tejada, directora ge-

neral de Public Affairs de Randstad Espa-

nya; Víctor Vicens, director mèdic i co-

fundador d’Abi Global Healthcare; Mila-

gros Rey, responsable d’Innovació a 

Smart Client, i José Antonio González, 

CEO a Arquimia. La taula estarà modera-

da per l’economista Josep Lladós Mas-

llorens, professor agregat dels Estudis 

d’Economia i Empresa de la UOC que, 

amb una petita introducció per contextua-

litzar la nova era conduirà les empreses 

amb preguntes tot creant dinamicitat  

al debat.

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

Es poden utilitzar els robots per millorar el 

medi ambient en operacions arriscades i 

dures de restauració que només ells po-

den fer? Si bé és cert que la robotització 

obrirà les portes a noves oportunitats i for-

mes de fer, facilitant la vida de les perso-

nes, s’ha de veure si això també compor-

tarà destrucció de llocs de treball i preca-

rització dels que quedin, disminució de la 

renda disponible dels treballadors, eixam-

plant les desigualtats entre els que més 

tenen i els que menys, augmentat encara 

més la sobreexplotació de recursos i ex-

ternalitats negatives. 

La doctora Carla Pérez, Centennial Pro-

fessor de la London School of Economics, 

va fer una visita a la Facultat d’Economia i 

Empresa de la Universitat de Barcelona i 

va apuntar que els últims anys han estat 

de crisi intensa, generada en la seva base 

per una revolució tecnològica i industrial 

que ens ha aportat una sèrie de nous co-

neixements i tecnologies amb el denomi-

nador comú de les anomenades TIC. 

Aquesta digitalització ens trans-

forma la manera en la qual 

vivim, consumim i produïm 

béns i serveis. Però, fins 

a la data, aquesta revo-

lució ha estat desor-

denada, desigual i 

forçada, com sempre 

fan al principi les re-

volucions tecnològi-

ques. I això és perquè 

la nova tecnologia i les 

seves aplicacions han 

ocorregut sobre un 

món i una cultura 

construïts per 

l’anterior revo-

lució, analògica.

Actualment estem en una nova 

oportunitat, les noves tecnologies es-

tan cridades a digitalitzar la nostra vida, 

el consum i la producció de béns, serveis i 

experiències. El nou estil de vida és radi-

calment millor connectat, més col-

laboratiu i menys consumidor d’energia i 

Sessió 4

Introductor: 

JOSEP PERE GUTIÉRREZ, economista, 

soci d’Addvante Economistes i Advocats, 

SLP i president del Grup de Treball M&A 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Què és la intel·ligència artificial (IA)?

És la simulació de processos d’intel·li-

gència humana per màquines, especial-

ment sistemes informàtics. Aquests pro-

cessos inclouen l’aprenentatge (l’adquisi-

ció d’informació i les regles per utilitzar la 

informació), el raonament (utilitzant les re-

gles per arribar a conclusions aproxima-

des o definides) i l’autocorrecció. Les 

aplicacions particulars de la IA inclouen 

sistemes experts, reconeixement de veu i 

visió artificial.

La IA està per quedar-se, no és una tecno-

logia temporal sinó més aviat tot el contra-

ri, impregnarà tota l’economia i els sectors. 

Tractarem com pot canviar sectors i mo-

dels de negoci així com pot afectar al món 

laboral per poder anticipar tendències i 

disposar de recursos preparats per una in-

dústria que requereix nous professionals.

Per a les empreses, s’espera que la IA 

continuï aportant intel·ligència de negocis i 

anàlisis predictives per anticipar-se a la 

demanda i innovar depenent de les noves 

al debat.portat una sèrie de nous co-

ecnologies amb el denomi-

e les anomenades TIC. 
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demandes o requeriments dels usuaris/

consumidors. 

1. Tractarem la inversió en empreses 

d’IA i en quins nínxols del sector 

financer s’està invertint 

Els avenços aconseguits en programació i 

algoritmes, el creixent desenvolupament 

de maquinari i programació sobre GPU, 

l’alt volum d’informació disponible i les mi-

llores de velocitat de connexió, accés i 

disponibilitat d’informació i el baix cost per 

obtenir converteix les empreses que apos-

ten per incorporar la IA en empreses inno-

vadores, escalables i amb alt potencial per 

ser receptores d’inversió o susceptibles 

d’operacions d’M&A.

 

Cal destacar el creixement en el sector fi-

nancer i el repunt que estan tenint les no-

ves tecnologies, el 2016 es van fer 179 

transaccions de VC europees per a start-

ups de fintech, així es van aconseguir prop 

d’1,2 bilions de $ i créixer un 11% anual.

En línia amb això i considerant que el sec-

tor de la banca i les finances en general 

estan immersos en una revolució, es plan-

teja la següent pregunta: com podria la IA 

canviar el panorama financer?

Actualment, al sector financer s’està inver-

tint fonamentalment en:

Banca personal. Assistència virtual, ca-

lendaris de pagament, alertes, gestió i as-

sessorament de carteres.

Concessió de préstecs i detecció de frau.

Canals d’assegurances.

Fons de cobertura i empreses d’inver-

sió.

2. Què pot aportar la IA  

al món de les finances?

La IA ofereix diversos avantatges a diver-

sos subsectors financers, dins dels quals 

cal destacar:

La personalització en l’experiència de 

l’usuari per mitjà d’un aprenentatge auto-

màtic i adaptant-se a les preferències i ne-

cessitats de cada individu. Això s’està ve-

ient reflectit, per exemple, en la banca 

personal.

En temes relatius a la seguretat, la IA 

aporta avantatges significatius, que fan 

més eficient la detecció d’anormalitats, de 

fraus i milloren el temps de resposta a 

compliments normatius.

Assessoria en inversions que, a partir 

dels algoritmes i les estadístiques, deixen 

a disposició dels usuaris recomanacions 

d’inversió.

En general, la IA permet al sector financer 

augmentar ingressos, reduir costos i mini-

mitzar possibles riscos.

3. Nínxols de mercat  

on s’aplica la IA en el sector  

financer i tendències de futur

Actualment, al sector financer s’està im-

plementant la IA per a banca comercial, 

ofertes de crèdit, administració d’actius fi-

nancers, comptabilitat i finances perso-

nals i serveis de regulació i compliment.

En el futur s’espera que l’aprenentatge au-

tomàtic que ofereix la IA es continuï propa-

gant en els gestors d’actius i els bancs 

d’inversió. Això generarà que les entitats 

siguin cada vegada més competitives, po-

dran millorar les operacions comercials 

com ara l’anàlisi de crèdit i l’adquisició  

de clients.

Quant a la banca personal, el desenvolu-

pament de tecnologies d’assessorament 

virtual individual permetrà tenir més control 

de despeses i gestió de finances perso-

nals, sense dependència de terceres per-

sones i amb accessibilitat immediata a 

qualsevol dispositiu mòbil. D’aquesta ma-

nera, i cada vegada més, els usuaris po-

dran fer transferències, gestionar les finan-

ces i efectuar compres i pagaments a tra-

vés d’aplicacions, tenint una retroalimenta-

ció del comportament de les seves finan-

ces a través d’un aprenentatge per IA.

Pel que fa als mercats financers, es veurà 

una migració dels bancs tradicionals per a 

fons d’inversió que utilitzen la IA per a as-

sessories a l’hora de prendre decisions, a 

través del que s’està coneixent com a ro-

boadvisors. Categories principals:

Qualificació creditícia credit scoring/

préstec directe, direct lending. Les empre-

ses utilitzen la IA per obtenir qualificacions 

creditícies i atorgar préstecs sòlids.

Assistències/finances personals. Les 

empreses confien en la IA per a l’ús de 

tecnologies com el chatbot (robot capaç 

de simular una conversa amb una perso-

na, fonamentalment emprat en les aplica-

cions de missatgeria) i aplicacions mòbils 

d’assistència dissenyades per monitorar 

les finances personals.

Gestió quantitativa i d’actius. Les com-

panyies donen feina a través de la IA es-

tratègies algorítmiques de trading o co-

merç, així com eines d’inversió.

Assegurances. Ús de la IA per oferir 

serveis de cotització i assegurances.

Investigació de mercat/anàlisi de senti-

ment o mineria d’opinió. Les empreses 

utilitzen la IA per investigar i mesurar de 

manera més eficient els sentiments i els 

comportaments. És a dir, el processament 

de llenguatge natural, anàlisi de text i de 

lingüística computacional per extreure in-

formació pròpia de certs recursos.

Cobrament de deutes. Les empreses 

utilitzen IA per millorar el lloc segur del 

deute pendent a través d’una comunica-

ció personalitzada i automatitzada.

Finances empresarials i informes de 

despeses. La IA és utilitzada per millorar la 

comptabilitat bàsica, incloent-hi informes 

de despeses.

Propòsit general/anàlisi predictiva. Les 

empreses utilitzen la IA per a aplicacions se-

màntiques i de llenguatge natural d’ús ge-

neral, així com l’anàlisi predictiva aplicada.

Regulació, compliment i detecció de frau. 

Les empreses utilitzen la IA per detectar con-

ductes financeres fraudulentes i anormals o 

per millorar els assumptes de compliment 

normatiu general i els fluxos de treball.

El sector financer es pot dividir en seg-

ments de mercats i cada mercat té les se-

ves particularitats però amb l’eix transver-

sal de la IA.

Per parlar d’aquests temes comptarem amb 

la presència del ponent Aleix Valls, expert 

en digital business, que ens parlarà de ten-

dències i aplicacions de la IA en el món a 

una escala més global, entrada d’inversions 

i rondes de capital en empreses d’IA, i de 

Ruth Remolar, responsable de l’Estratègia 

en Intel·ligència Artificial de l’Àrea de Tecno-

logia i Operacions i responsable de Segui-
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són elements que ens portaran a repensar 

el management. Haurem de construir cultu-

res que permetin realment explotar negocis 

i explorar noves oportunitats d’una manera 

molt més fluïda que en el passat”. 

A continuació, Joana Sánchez, presidenta 

d’Íncipy & Inesdi, ens explicarà la seva ex-

periència en formar i preparar la gent en el 

món digital. Diu que “la transformació per-

manent serà la clau d’èxit de totes les orga-

nitzacions del segle XXI i que aquesta 

transformació és principalment digital. Un 

repte, però, que no és tecnològic, sinó de 

lideratge, persones i cultura. Sense el lide-

ratge del CEO i sense una cultura oberta, 

transparent, connectada, col·laborativa, in-

novadora, àgil i data driven no hi haurà 

transformació digital”. 

Teresa Niubó, directora de Recursos Hu-

mans d’Affinity Petcare, comentarà el cas 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

ment de Projectes Tecnològics i Gabinet a 

Santander Espanya, que tractarà de manera 

concreta l’aplicació de la IA al sector finan-

cer i bancari, parlarà sobre els projectes que 

té el Banc de Santander en aquesta línia. 

Sessió 5

Introductor: 

JORDI GOULA, economista 

Estem vivint uns moments de preocupació i 

angoixa sobre com serà el món laboral en 

uns quants anys. Com canviarà el treball i 

quina mena de problemes haurem d’afron-

tar per adaptar-nos-hi, tant les empreses 

com els treballadors. Avui tenim moltes pre-

guntes i gairebé cap resposta. Per això cal 

reflexionar entre tots i tractar de crear esce-

naris possibles per adequar el nostre camí. 

No és una tasca fàcil i en aquesta sessió 

mirarem d’assenyalar les grans línies que 

avui tot just s’albiren. Sabem que les tecno-

logies 4.0 canviaran les formes en què pre-

nem les decisions i la forma com organit-

zem els recursos també canviarà, en un 

context en què la relació persona-màquina 

serà diferent. La conferència de Xavier 

Marcet, president de Lead To Change, se 

centrarà en quins són els nous vectors de la 

gestió  empresarial i de les formes del tre-

ball. “Les bases del management, és a dir, 

com es lideren les empreses, quines estra-

tègies tenen, com innoven, com operen te-

nint el client al centre de la cadena de valor, 

d’Affinity Petcare, analitzant quina és 

l’evolució de les organitzacions cap a una 

maduresa digital. “La transformació digital 

és una transformació del negoci i ens hem 

de preguntar quin rol volem que jugui la 

digitalització en el nostre context. Moltes 

companyies estan emprenent un viatge 

cap a la transformació digital, però... com 

es fa? Quina és l’evolució de les organitza-

cions cap a una maduresa digital? M’agra-

darà compartir una mirada centrada en les 

persones per aconseguir els canvis ne-

cessaris per assolir els reptes que la trans-

formació digital ens presenta”. 

Finalment, Ramon Martin, CEO de Ricoh 

Espanya i Portugal, parlarà de l’experièn-

cia de Ricoh, a partir de la premissa que la 

transformació digital en una organització 

és transversal, que la impulsen totes les 

persones que en formen part i que implica 

tots els departaments. “A Ricoh els líders 

de l’organització hem entès, promocionat 

i afirmat la transformació digital, i l’hem in-

tegrat a l’estratègia corporativa. Això ha 

suposat reconèixer el dilema intern: està 

l’organització preparada per al canvi? I ac-

tuar en digital: canvis en el model organit-

zatiu, en la cultura corporativa, la madure-

sa digital dels comandaments i, per des-

comptat, formació en competències digi-

tals dels empleats”.
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Sessió 6

Introductor:

XAVIER FERRÀS, degà de la Facultat 

d’Empresa i Comunicació  

de la Universitat de Vic

La digitalització massiva ens porta a un 

nou paradigma econòmic, social i vital. 

50.000 milions de nous dispositius es 

connectaran a Internet els propers anys. 

Internet, una xarxa nascuda per intercon-

nectar ordinadors, ha esdevingut una pla-

taforma de connexió de tot tipus de dispo-

sitius mòbils. Inicialment, telèfons intel-

ligents, però progressivament s’aniran 

connectant wearables (dispositius d’ús 

personal, des de rellotges fins a sensors 

de tot tipus), electrodomèstics, productes 

manufacturats, vehicles i tot tipus de dis-

positius. Tot estarà connectat, i en perma-

nent comunicació. Progressives capes 

d’intel·ligència superior i coordinació s’ani-

ran superposant. Sabrem on és tot, i en 

quin estat està, i la intel·ligència sistèmica 

millorarà tot tipus de processos. La captu-

ra massiva de dades i el machine learning 

ens permetran prevenir errors o accidents, 

millorar la qualitat fins a límits insospitats i 

optimitzar processos fins a la frontera del 

que és possible. En aquesta sessió deba-

trem com la interconnexió total afectarà la 

indústria, la societat, l’economia, la salut, 

l’Administració i tots els àmbits que afec-

ten la nostra vida professional i personal. I, 

per parlar de tot això, comptarem amb la 

presència d’Oriol Alcoba, director general 

d’ESADE Creàpolis; Josep Paradells, di-

rector fundador d’I2CAT; Francesc Gar-

cia Cuyàs, director de la Fundació TICSa-

lut, i Joan Guasch, director de Programes 

Públics d’Eurecat.

Sessió 7

Introductor:

SANTI PAGÈS, economista, president 

del Grup de Treball de ‘Retail’ del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya

El retail, sector de sectors, fortament im-

plicat en les activitats econòmiques urba-

nes que estan en contacte directe amb el 

consumidor final, s’enfronta a nous rep-

tes com el de la digitalització, tant interna 

com externa. Així, per una banda, les 

empreses milloren la productivitat i la 

competitivitat amb la introducció de les 

noves tecnologies i, per l’altra banda, en 

relació amb el client-consumidor, les no-

ves tecnologies li permeten millorar la in-

formació i, per tant, la capacitat de deci-

sió es fa més segura. 
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Per altra banda, el món és global i divers i 

la diversitat es fa extensible a les empre-

ses i als clients, cosa que comporta res-

pondre a les necessitats de nous perfils de 

població, nous segments de mercat, nous 

nínxols, noves cultures, noves ètnies, no-

ves estructures familiars i nivells de renda i 

actituds de consumidors heterogenis i 

complexos diverses.

A més, sorgeix la nova economia, l’eco-

nomia compartida, el consum col-

laboratiu, les plataformes d’intermediació 

que enllacen oferta i demanda i generen 

competència, per a uns deslleial i per a 

d’altres necessària.

L’Administració ha d’intervenir per posar 

ordre i per evitar el possible frau fiscal que 

es pot produir en el mercat. 

Analitzarem aquests canvis i intentarem 

donar-hi solucions.

La sessió es desenvoluparà en tres blocs. 

Per una banda, analitzarem la digitalitza-

ció, per l’altra, la diversitat i, en tercer lloc, 

l’economia col·laborativa. Les ponències 

aniran a càrrec de Genís Roca, president 

de Roca Salvatella; Maravillas Rojo, pre-

sidenta de la Cooperativa ABACUS, i 

Gemma Domènech, assessora en Regu-

lació i Polítiques Públiques de les TIC de la 

Generalitat de Catalunya. Introduirà la ses-

sió Santiago Pagés, president-coordina-

dor del Grup de ‘Retail’ del Col·legi d’Eco-

nomistes, i l’acompanyarà Montserrat 

Segarra, coordinadora del Grup de Treball 

d’Economia de la Igualtat i de la Diversitat.

SEGON TORN 
DE SESSIONS
Horari: de 13.00 a 14.30 hores

Sessió 1

Introductor: 

JORDI OLIVELLA, economista 

i professor de la UPC

El fenomen de la digitalització, que implica 

que una part creixent de les activitats hu-

manes es basi en la informàtica i les tele-

comunicacions, afecta en gran mesura els 

requeriments, l’entorn i la mateixa activitat 

de formació. 

Les necessitats de la formació canvien. Es 

diu sovint que abans la informació era ex-

clusiva d’uns pocs i que ara està disponi-

ble per a tots. Potser no és exacte que en 

el passat la informació fos exclusiva d’un 

petit grup de gent. Des de fa molts anys la 

informació, o una gran part d’ella, s’ha di-

fós mitjançant els llibres i les revistes tècni-

ques i científiques. És ben cert, però, que 

ara es poden obtenir o recuperar els do-

cuments amb molta facilitat i rapidesa.

Tampoc no és exacte que ara la informació 

sigui tan fàcilment accessible. Podem tenir 

els documents que contenen una certa in-

formació, però només amb uns determinats 

coneixements de base podrem entendre el 

que s’hi explica i, per tant, tenir un accés 

real a la informació. La capacitat de com-

prensió i anàlisi esdevenen imprescindibles.

En l’era de la digitalització calen professio-

nals capaços d’entendre nous conceptes i 

d’adaptar-se a nous entorns. La creixent 

complexitat i exigència de les diferents acti-

vitats fan impossible el treball individual i aï-

llat i, per tant, imprescindibles competènci-

es com el treball en equip i la comunicació. 

Cal que els professionals tinguin determina-

des capacitats per al treball i competències 

personals, en comptes d’uns certs coneixe-

ments, com havia estat en el passat. 

Estan canviat, doncs, els objectius de la 

formació, però també els hàbits, interes-

sos i possibilitats de les persones que es 

formen. L’exposició a un gran volum d’in-

formació, la immediatesa en les comuni-

cacions i la predominància dels mitjans 

audiovisuals configuren els hàbits i, en 

bona part, les capacitats de les persones. 

Tot fa pensar que la formació ha de ser 

cada cop més activa i dinàmica per adap-

tar-se a les noves realitats.

D’altra banda, la formació compta també 

amb noves possibilitats en termes d’eines 

i de metodologies. Els mitjans multimèdia i 

les connexions remotes i en xarxa s’incor-

poren al rang d’eines disponibles per a la 

formació. A les metodologies actives amb 

una llarga trajectòria, com els estudis de 

cas i la formació basada en projectes, 

s’afegeixen tot un seguit de noves meto-

dologies. La combinació d’eines multimè-

dia, activitats col·laboratives i la presencia-

litat són la nova realitat de la formació. De 

la mateixa manera, la combinació entre 

treball i formació i la formació al llarg de la 

vida estan guanyant importància.

A la sessió es discutirà on som ara a Cata-

lunya en el procés de transformació de la 

formació i què cal fer d’ara endavant. En 

particular, es tractarà sobre els canvis en els 

paradigmes de la formació i els diferents as-

1 4  
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1. Big data

2. Cloud computing

3. IoT (Internet of Things)

4. Realitat virtual i augmentada

5. Robòtica

6. Ciberseguretat

7. Simulació i prototipatge

8. Integració de processos

En aquesta sessió, ens plantejarem algu-

nes preguntes i intentarem avançar algu-

nes respostes, encara que només siguin 

provisionals. Per exemple:

Quina és la base, i l’abast real, d’aquest 

procés de transformació radical basat en 

la digitalització dels processos i en l’emer-

gència de nous models de negoci?

Quins són els principals factors de can-

vi que cal tenir en compte en un món digi-

tal i exponencial?

Com podem adaptar les organitzacions 

actuals cap a organitzacions exponencials 

(vegeu Salim Ismail) i com podem aprofitar 

l’emergència de nous models de negoci 

basats en costos marginals zero?

Com afectarà en general aquesta nova 

revolució a la indústria catalana? 

Quina serà la lògica dels nous proces-

sos, productes o models de negoci?

Aquestes i altres preguntes, que sortiran 

del debat obert amb els participants, ens 

haurien de permetre avançar en una millor 

comprensió del que representa avui el 

concepte Indústria 4.0 i de com pot afec-

tar el futur de la nostra economia.

Per parlar de tot això comptarem amb la 

presència de Vicenç Aguilera, enginyer 

industrial i president del Clúster de la In-

dústria d’Automoció de Catalunya; Joa-

quim Solà, professor de la Universitat de 

Barcelona, i Jaume Cabaní, promotor 

dels projectes INDÚSTRIA21 (talent) i CA-

TALIZA (serveis B2B). 

pectes psicològics i sociològics que els 

conformen. Es parlarà també, d’una banda, 

dels aspectes específics de la formació pro-

fessional i, de l’altra, dels canvis en els con-

tinguts i les metodologies a la universitat.

Per parlar de tot això comptarem amb la 

presència de Montserrat Blanes, directo-

ra de la Fundació BCN Formació Professi-

onal; Albert Sangrà, director acadèmic 

de la Càtedra UNESCO en Tecnologia i 

Educació per al Canvi Social, director de la 

UOC i director del Pla de doctorats indus-

trials de la Generalitat de Catalunya, i Mar-

tí Casadesús, director d’AQU Catalunya 

(Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-

versitari de Catalunya). 

Sessió 2

Introductor:

MIQUEL BARCELÓ, economista 

i enginyer industrial

L’any 1947, tres físics que treballaven als 

laboratoris de Bell a Nova York, John Bar-

deen, Walter Bratain i William Shockley, 

van inventar el transistor. Aquest és l’ori-

gen històric, que en el seu dia va passar 

totalment desapercebut, de la revolució 

digital posterior.

Entre aquell moment i ara, hi ha hagut una 

explosió d’innovacions, basades fona-

mentalment en la Llei de Moore, que diu 

que cada 18 mesos es multiplica per dos 

el nombre de transistors que hi ha en un 

xip. A partir d’aquí, avui assistim a una ex-

plosió de funcions exponencials que impli-

quen a un conjunt ampli de noves tecnolo-

gies, que estan transformant radicalment 

l’economia mundial.

Cada un de nosaltres portem avui a la but-

xaca milers de milions de transistors, i te-

nim més capacitat de memòria i de càlcul 

que tots els grans armaris d’electrònica 

que van servir l’any 1969 per portar l’ho-

me a la Lluna.

Actualment es calcula que al món hi ha 

uns 5.000 milions de dispositius connec-

tats a Internet i s’estima que cap al 2030 

seran més d’un bilió.

Aquest món exponencial planteja grans 

reptes i grans oportunitats, tant a les per-

sones com a les empreses i a les ciutats i 

als països.

Per a un país industrial com Catalunya, és 

important preguntar-se quina serà la res-

posta que la nostra indústria serà capaç 

de donar a aquest gran repte i si sabrem 

aprofitar les grans oportunitats que aquest 

nou món ens ofereix.

Es pot definir la Indústria 4.0 com el pro-

cés de transformació digital aplicat a la 

indústria de la producció; es tracta de 

veure com la introducció de les noves 

tecnologies digitals s’aplica als sistemes 

productius del segle XXI. I també de pen-

sar en quins nous models de negoci po-

den aparèixer al voltant de la producció 

industrial. La nova cadena de valor indus-

trial es torna més complexa i apareixen 

noves espècies que comporten grans 

oportunitats.

La Indústria 4.0 és un concepte molt ampli 

però se sol considerar que està formada 

per vuit grans famílies tecnològiques:
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Sessió 3

Introductor: 

LLUÍS BOHIGAS, economista i membre 

de la Comissió d’Economia de la Salut 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya

La robòtica i la intel·ligència artificial (IA) 

han entrat en molts aspectes de l’atenció 

sanitària i es preveu que els seus efectes 

poden ser amplis i disruptius. 

La robòtica ha entrat de ple en el labora-

tori d’anàlisis clíniques on facilita que una 

mostra d’un teixit o líquid humà, sang, 

orina, femta, etcètera, sigui analitzada 

sense intervenció humana. Potser l’apli-

cació més espectacular de la robòtica en 

el terreny sanitari és la cirurgia robòtica, 

on el cirurgià pot fer intervencions quirúr-

giques amb molta més precisió gràcies al 

suport d’un robot. En el moment actual 

és el cirurgià qui opera amb l’ajut d’un 

robot, però en el futur serà possible que 

el robot operi de forma autònoma. La ter-

cera aplicació de la robòtica en l’atenció 

sanitària ha estat en la rehabilitació. Un 

robot pot fer part de la feina d’un fisiote-

rapeuta amb més precisió i moltes més 

vegades sense cansar-se per tal que el 

malalt pugui recuperar el màxim de la 

seva capacitat funcional. A part d’aques-

tes funcionalitats, que són de gran apli-

cació, s’estan experimentant projectes 

molt interessants en moltes àrees mèdi-

ques i són remarcables algunes aplicaci-

ons en temes de salut mental.

La IA és molt útil en sanitat per a l’anàlisi 

de grans bases de dades i especialment 

per contribuir a un aspecte fonamental 

de la medicina que és l’elaboració de la 

diagnosi. El diagnòstic d’un problema de 

salut és clau per orientar la teràpia, un 

mal diagnòstic fa inútil tota intervenció 

posterior. Per fer una bona diagnosi es 

requereix l’estudi d’informació que prové 

del malalt i la comparació amb les bases 

de dades que representen tot el coneixe-

ment mèdic acumulat i que s’amplia amb 

milions de documents cada dia que pas-

sa. IBM ha desenvolupat un programa 

d’IA denominat Watson que li permet es-

tar al corrent de tota la bibliografia mèdi-

ca actual i pot fer diagnòstics molt acu-

rats. La informació del malalt prové de 

tres fonts de dades fonamentals, la his-

tòria clínica, que recull tots els estudis, 

analítiques de malalties i contactes del 

pacient amb la sanitat; el seu ADN, i 

l’anàlisi genètica del mateix i finalment, 

en el cas dels malalts crònics, les dades 

dels sistemes de monitoratge: glucèmia 

en el cas dels diabètics. Una variant 

d’aquestes dades són les provinents 

dels wearables en persones sanes que 

permeten monitorar alguns paràmetres 

vitals. El maneig d’aquestes grans bases 

de dades: coneixement mèdic, història 

clínica, genètica i monitoratge requereix 

aplicacions especifiques de bioinformàti-

ca i tècniques de big data. La utilització 

de dades genètiques per afinar el tracta-

ment del malalt es denomina medicina 

de precisió, i ha tingut molt desenvolupa-

ment en oncologia i altres malalties on la 

genètica del malalt pot fer que un medi-

cament sigui o no útil.

La sessió se centrarà en tres aspectes: el 

primer tema serà la visió global de cap on 

va el futur de la IA; el segon tema serà la 

visió del professional sanitari sobre la ci-

rurgia robòtica i com els robots estan 

canviant la manera de treballar dels cirur-

gians i en el futur la mateixa actitud qui-

rúrgica; el tercer tema serà el punt de 

vista de l’economista de la salut sobre la 

medicina de precisió i els efectes econò-

mics i socials de la mateixa. Per parlar de 

tot això comptarem amb la presència de 

Joan Antoni Hueto, coordinador del 

Procés Quirúrquic, Àrea General de 

l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron; 

Pere Ibern, Centre de Recerca en Eco-

nomia i Salut de la UPF, i Montserrat 

Alavedra, coordinadora d’Àmbit Salut de 

Bioinformàtics Barcelona (BIB).

Sessió 4

Introductor: 

JORDI CABALLÉ, economista 

i catedràtic de la Universitat Autònoma  

de Barcelona i de la Barcelona GSE

L’existència de canvi tecnològic ha estat el 

factor clau per explicar l’enorme creixe-

ment en el PIB per capita i la quasi gene-

ralitzada millora dels nivells de vida que ha 

experimentat el món des del principi del 

segle XIX. Aquest procés de canvi tecno-

lògic s’ha accelerat els darrers anys amb 

la revolució digital i la introducció de pro-

cessos d’automatització i robotització que 

permeten la substitució dels éssers hu-

mans en el procés productiu quan es trac-

ta d’efectuar tasques repetitives o de 

computació estandarditzada.
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Així, doncs, un dels efectes a curt termini 

d’aquesta nova revolució industrial és la 

substitució dels treballadors de mitjana 

qualificació per màquines i ordinadors 

que poden fer les tasques que aquells 

desenvolupaven abans. Que aquesta 

substitució de mà d’obra sigui perma-

nent o no és tema de controvèrsia. Ja el 

segle XIX, el moviment luddita protestava 

per la introducció massiva de màquines 

en la indústria però la seva visió pessi-

mista sobre l’ocupació no es va confir-

mar amb els esdeveniments posteriors. 

Independentment que es confirmin les 

actuals prediccions neoluddites, sí que 

es pot afirmar que l’actual canvi tecnolò-

gic genera una polarització salarial on el 

treball altament qualificat, associat amb 

el pensament abstracte, rep remuneraci-

ons elevades i els salaris en el rang inter-

medi dels treballadors substituïbles pa-

teix una davallada molt accentuada que 

pot desembocar, fins i tot, en situacions 

de pobresa.

Són diverses les qüestions econòmiques 

que naturalment es plantegen davant del 

fenomen de canvi tecnològic. Per exem-

ple, haurien de pagar impostos i contribuir 

a la seguretat social els robots? Cal canvi-

ar la regulació del mercat de treball en tot 

allò que té a veure amb la jornada laboral i 

l’organització de la producció? Quines 

mesures haurien d’adoptar les autoritats 

econòmiques per minimitzar els efectes 

negatius sobre la distribució dels ingres-

sos motivats pel canvi tecnològic sense 

perjudicar l’eficiència econòmica?

A més a més, la introducció de la digitalit-

zació i la robotització dels processos pro-

ductius ve acompanyada per profunds 

canvis en l’ús dels períodes de lleure, en 

els relacions humanes i en l’organització 

de la societat, els quals transcendeixen 

evidentment l’àmbit purament econòmic.

Per parlar d’aquestes qüestions en aques-

ta sessió de la Jornada dels Economistes 

comptem amb dos ponents excepcionals. 

Per una banda, tenim l’economista i pro-

fessor d’Investigació de l’Institut d’Anàlisi 

Econòmica (CSIC) i de la Barcelona GSE, 

Joan Ma Esteban, que ens presentarà la 

seva investigació sobre els efectes del 

canvi tecnològic sobre la desigualtat eco-

nòmica. Per l’altra banda, tenim el perio-

dista i filòsof Josep Ramoneda, que ens 

aportarà una visió complementària a la 

purament econòmica i que ens il·lustrarà 

sobre les conseqüències socials i políti-

ques del fenomen que estem considerant 

i ens aportarà les seves reflexions sobre la 

necessitat d’un nou contracte social que 

doni resposta a l’imparable procés de 

canvi tecnològic.

Sessió 5

Introductor: 

JOSÉ IGNACIO CORNET, economista 

i president de la Comissió d’Assessors 

Fiscals del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya

L’objectiu és analitzar la incidència i l’im-

pacte mutu de la fiscalitat en les operaci-

ons del comerç electrònic, així com les 

peculiaritats en matèria tributària que pos-

seeixen els negocis a través de la Xarxa 

(Internet), on-line o virtuals. Es repassaran 

aquelles qüestions més conflictives (loca-

lització dels operadors i de les operaci-

ons), les particularitats dels negocis i ope-

racions (tant entre empresaris com amb 

particulars o el denominat fenomen del 

consum o intercanvi col·laboratiu) i els rep-

tes o plantejaments dels nous usos, apli-

cacions i desenvolupaments.

Per parlar-ne comptarem com a ponent 

amb la presència d’Emilio Pérez Pombo, 

economista.

Sessió 6

Introductor: 

LLUÍS GUERRA, economista, auditor de 

comptes i membre del Comitè Permanent 

de la Comissió d’Auditoria de Comptes 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Per tractar el tema de la sessió de treball, 

L’auditor i la ciberseguretat, hem pensat en 

un format de taula rodona amb quatre po-

nents que comptin amb 10 o 15 minuts 

d’exposició prèvia abans d’entrar en un petit 

debat amb la possibilitat que hi intervingui  

el públic.

L’objectiu de la sessió és posar en relleu 

l’amenaça real i actual que suposen els 

ciberatacs i que puguem fer-nos una idea 

de com això pot afectar l’auditoria de 

comptes i en general a tots nosaltres com 

a ciutadans.

Perquè ens faci una introducció general i 

la visió dels atacants i la seva motivació, 

hem convidat a participar-hi Mercè Mo-

list, periodista especialitzada.

Jordi Serra, professor de la UOC, ens do-

narà una visió més tècnica d’on som i com 



evolucionarà des del punt de vista tecnolò-

gic; Jordi Escalè, director gerent del Cen-

tre de Telecomunicacions i Tecnologies de 

la Informació de la Generalitat de Catalu-

nya, ens donarà la visió de la víctima dels 

atacs, i Enric Vilamajor, CEO de Winter-

man i especialista en prevenció de frau i 

riscos corporatius, ens donarà exemples 

concrets d’organitzacions atacades i com 

es planteja una prevenció estratègica. 

Sessió 7

Introductor: 

RODRIGO CABEDO, economista, 

advocat i membre de la Comissió de 

Mercantil, Concursal i Experts Judicials 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Regulades en els articles 238 i 241 de la 

Llei de societats de capital (LSC), en el pri-

mer cas l’art. 238 de la LSC se centra en 

el dany i perjudici ocasionat pels adminis-

tradors socials a la mateixa empresa (ac-

ció social), mentre que, en el segon cas, 

l’art. 241 de la LSC es refereix al dany i 

perjudici causat directament als socis i als 

tercers (acció individual). L’economista és 
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clau en l’anàlisi de les fonts de prova que 

permetin concretar els fets produïts, de 

manera que els seus informes pericials 

poden resultar summament útils per al jut-

jador a fi determinar si es compleixen o no 

els pressupostos necessaris perquè pros-

peri a l’acció social exercitada segons la 

doctrina majoritària i la jurisprudència.  

En concret:

1) La descripció de fets tendents a conèi-

xer conductes d’acció o d’omissió.

2) La causalitat, no només la material sinó 

la jurídica, quan aquesta origina responsa-

bilitat. Relació de causalitat, que podrà 

provar-se, en matèria civil, per presumpci-

ons judicials (art. 386 de la LEC).

3) L’exercici efectiu del càrrec, assolint als 

administradors de fet.

4) La il·legalitat, per acords contraris a la 

llei i als estatuts socials o la falta de la dili-

gència deguda en l’exercici del càrrec 

d’administrador.

5) La determinació i quantificació del dany 

efectiu causat per l’acció o omissió.

En aquest context, resultarà de gran inte-

rès comentar, entre altres temes:

La funció de l’economista com a peça 

fonamental per al coneixement dels fets.

 

La necessitat de l’informe o memòria 

econòmica de l’economista, per a la de-

terminació o no de la culpabilitat, atesa la 

inversió de la càrrega de la prova, i el citat 

informe com a mitjà de prova.

 

La legitimació activa, tant de la societat 

com dels socis i creditors (arts. 239 i 240 

LSC), per a la condemna a l’administrador so-

cial demandat a reintegrar el perjudici causat.

 

L’anàlisi i diferenciació de l’acció social 

i la individual, i la de responsabilitat per 

deutes de l’art. 367 de la LSC.

 

La casuística i problemàtica sobre la 

prescripció de les accions. Per això, i per 

centrar els diferents aspectes controver-

tits, es difondrà la Sentència de 28 de ge-

ner de 2014 del Jutjat Mercantil núm. 3 de 

Gijón i la STS del 4 de desembre de 2008, 

entre d’altres.

El dret d’informació que assisteix els 

socis, en especial pel que fa a la totalitat 

de les retribucions o prebendes amb 

abast econòmic que perceben els admi-

nistradors sigui quina sigui la seva natu-

ralesa.

 

La importància de la informació que fi-

guri en la memòria, les conseqüències de 

les omissions o imprecisions d’aquesta.

L’interès d’aquesta sessió de treball és 

múltiple, m’atreviria a dir que imprescindi-

ble per a aquells economistes que formin 

part dels òrgans d’administració d’entitats 

mercantils, tant per a la governança em-

presarial sana, per delimitar responsabili-

tats, com per determinar-les a tercers. Per 

a aquells que prestin els serveis d’asses-

sorament econòmic i legal. I imprescindi-

ble per a aquells que exerceixen com a 

economistes forenses (pèrits judicials).

Per això comptarem amb un ponent ex-

cepcional, Juan Manuel de Castro Ara-

gonés, que va ser magistrat jutge al Tribu-

nal Mercantil número 10 de Barcelona, 

previ pas en una coneguda auditora, i avui 

és soci processal de Rouseaud Costas 

Durán Abogados. 
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Data: 9 de novembre

Hora: 18.30 h

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques 

i Empresarials de la Universitat de Girona

Coordinadors: 

Modest Fluvià, economista 

i professor de la UdG

Modest Serra, economista

Les noves tecnologies estant canviant, i 

canviaran encara més, gairebé tots els 

aspectes de la nostra vida: el nostre con-

sum, les cases on vivim, els desplaça-

ments, com i d’on obtenim informació i 

aprenem, la manera de relacionar-nos... 

També, i d’una manera molt decisiva, el 

món del treball. Aquesta és la qüestió de 

debat a les Jornades dels Economistes  

a Girona.

Un aspecte molt debatut i polèmic és si el 

progrés tecnològic destruirà o crearà 

llocs de treball. Tant o més important, 

però, són els aspectes interns: quines 

ocupacions són perdedores en el canvi i 

quines de noves apareixeran, com canvi-

aran els models organitzatius del treball, 

quines habilitats resulten revaloratizades i 

quines hi perden, com resultarà afectada 

i com hauria d’anticipar-s’hi la regulació 

laboral, entre altres qüestions.

La Jornada comptarà amb dues ponèn-

cies principals. La primera s’ha encarre-

gat al professor Alfredo Pastor, econo-

mista il·lustre i una veu original i autoritza-

da sobre els efectes del canvi tecnològic. 

La segona ponència anirà a càrrec de 

Joan Vila, enginyer industrial, gerent de 

l’empresa LC Paper. Les dues visions, la 

tecnològica i l’econòmica, es comple-

menten i es reforcen.

Com a membres de l’anomenada fila 

zero, encarregats de fer breus reflexions i 

preguntes sobre el tema des de la seva 

relativa especialització, la Jornada comp-

tarà amb Mireia Santamaria, enginyera i 

gerent de FOEG; Jaume Fàbrega, em-

presari i vicepresident de la Cambra de 

Comerç de Girona, i Bartomeu Compte, 

secretari general de CCOO. 
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Data: 23 de novembre

Hora: 19.00 h 

Lloc: Sala d’Actes del Col·legi 

d’Economistes a Lleida,  

c/ Pere de Cabrera,16

Coordinadors: 

Xavier Ticó i Camí, gestor de projectes 

i transferència de tecnologia del Parc 

Científic i Tecnològic Agroalimentari  

de Lleida. President de la Comissió 

d’Empresa Agroalimentària  

i Cooperatives del Col·legi  

d’Economistes de Catalunya 

Joan Picanyol Tarrés, secretari territorial 

a Lleida del Col·legi d’Economistes  

de Catalunya 

Alfons Cornella, un dels referents en innovació 

al nostre país, afirmava en una recent confe-

rència a Barcelona que “ens trobem en un 

moment fantàstic de la història, mai com ara 

no hi havia hagut tantes possibilitats per resol-

dre problemes socials amb la tecnologia. An-

tigament, davant els problemes, no hi havia la 

tecnologia per resoldre’ls, avui en canvi el pro-

blema es a l’inrevés: què cal fer amb la tecno-

logia disponible?” Alfons Cornella conclou 

que “és una qüestió d’imaginació”, i ho sinte-

titza amb la fórmula: “imaginació per intel-

ligència = impacte social important”.

chussets Institute of Technology, ens ex-

plicarà la seva visió i els somnis als quals 

pretén donar solucions des del seu labo-

ratori com ara dotar els robots de l’habili-

tat d’interactuar amb el món amb la per-

fecció que ho fa la mà humana i acabar 

amb la poca destresa de les tasques de 

manipulació que fan les màquines.

Des de la visió del sector agroalimentari, in-

tervindrà Joan Esteve, director Tècnic de 

Viticultura del celler i vinyes Raimat-Grup 

Codorníu, marca de reconegut prestigi com 

a explotació vitivinícola innovadora i de qua-

litat. Esteve explicarà com, mitjançant l’ús 

de la tecnologia, donen resposta a les ne-

cessitats de màxima qualitat i eficiència en 

la producció en el context de l’anomenada 

viticultura de precisió i com afronten l’impor-

tant repte de passar de la producció soste-

nible a ser també referents en producció 

ecològica els propers anys. 

Aportarà també la seva visió Carles Eres, 

director general de GFT IT Consulting a Es-

panya, multinacional alemanya que té una 

oficina al Parc Científic i Tecnològic Agroali-

mentari de Lleida, amb una estreta vincula-

ció amb l’Escola Politècnica de la UdL amb 

l’objectiu de consolidar-se com una empre-

sa de referència per als informàtics que es 

formen a Lleida. Amb una àmplia experièn-

cia en innovació, des de Sant Cugat, Car-

les dirigeix el centre mundial de consultoria 

tecnològica i mobilitat per a banca del grup 

i sempre que la feina li permet es desplaça 

regularment a Isona (el Pallars Jussà), la lo-

calitat on va néixer. 

Totes elles seran aportacions molt interes-

sants per posar un brillant colofó des de 

Lleida a les diferents sessions de la Jorna-

da dels Economistes de Catalunya. Us hi 

esperem! 

A la Jornada dels Economistes a Lleida 

d’enguany comptarem amb la participa-

ció de tres exponents de com l’esperit 

innovador, la imaginació i l’adaptació a 

les noves tecnologies poden ajudar a re-

forçar els fets diferencials de cada una de 

les seves organitzacions. 

Des dels Estats Units, el lleidatà Albert 

Rodríguez, matemàtic, enginyer i doctor 

en Robòtica per la Carnegie Mellon Uni-

versity (Estats Units), professor del Depar-

tament d’Enginyeria Mecànica i director 

del Manipulation and Mechanisms Lab-

MCube (laboratori de robòtica) al Massa-
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Data: 16 de novembre

Hora: 18.30 h 

Lloc: Centre de Lectura de Reus

Coordinador: Miquel Àngel Fuster, 

economista

Jordà, director d’Operacions Electròni-

ques a Europa i Àfrica de Lear Corporati-

on, ens parlarà sobre la robotització i la 

digitalització a la indústria. Oriol Sans, di-

rector de Finançament d’ACCIÓ, ens do-

narà l’enfocament actual i futur de les fi-

nances digitals i les transformacions que 

portaran les fintech. Per últim, Josep Do-

mingo, catedràtic de Ciència de la Com-

putació i Investigador de l’ICREA, tractarà 

el tema de la seguretat digital i la privacitat 

de les dades, fonamentals com hem co-

mentat prèviament. El periodista Daniel 

Revenga actuarà com a moderador.

Com les darreres ocasions, la Jornada 

conclourà amb el Sopar dels Economis-

tes, que se celebra tot seguit al Restau-

rant Rofes de Reus. Durant el mateix es 

lliuraran els tradicionals premis i distinci-

ons al millor expedient acadèmic de la Fa-

cultat d’Economia i Empresa de la URV, 

als companys que fan 25 anys com a col-

legiats i als economistes que es jubilen.

Finalment es donarà el Premi a la Trajectò-

ria Professional, que el Col·legi atorga 

anualment a una personalitat del territori. 

Aquest guardó pretén ser un reconeixe-

ment personal a la contribució del desen-

volupament empresarial i també deixa 

constància de la pluralitat econòmica i 

empresarial del conjunt de Tarragona.

Aquest any l’escollit és José María Cres-

po, president de Schwartz Hautmont 

Construcciones Metálicas, SA, empresa 

de capital català i estatal ubicada a Vila-

seca, que és un referent internacional en el 

sector dels béns d’equipament, amb im-

portants i emblemàtiques obres a la nos-

tra demarcació i als cinc continents. 

Els avenços tecnològics dins del món glo-

balitzat d’avui dia van a una gran velocitat 

i condicionen totes les activitats humanes. 

La digitalització, la robotització, la intel-

ligència artificial i la innovació informàtica 

constant tenen una rellevància creixent a 

totes les àrees de l’economia. 

Per aquesta raó la Jornada dels Econo-

mistes de Tarragona d’aquest any 2017, 

organitzada conjuntament amb la Facultat 

d’Economia i Empresa de la Universitat 

Rovira i Virgili, versa sobre aquestes as-

pectes i pretén reflexionar, de manera sis-

temàtica i estructurada, sense sensacio-

nalismes, sobre un tema quasi filosòfic: el 

binomi ésser humà-màquina.

Pretenem fer una sessió introductòria i 

una posterior taula rodona que ens donin 

elements de reflexió sobre les diverses im-

plicacions del canvi tecnològic vertiginós 

que estem veient i que cada cop accelera 

més. Intentarem esbrinar cap on porta tot 

el món de la digitalització, la robòtica i 

l’aplicació de la intel·ligència artificial a un 

extens món de processos. La transforma-

ció radical de l’economia, en tot el seu 

ampli ventall d’activitats, donada pels fe-

nòmens esmentats, no està exempta de 

perills i procurarem reflexionar també so-

bre els excessos i la pèrdua de control que 

acompanyen aquests salts tecnològics. 

Malauradament hem tingut fa poc un clar 

exemple del problema en l’àmbit internaci-

onal de la insuficient seguretat que envolta 

el món informàtic amb uns atacs globals 

que han afectat empreses i institucions di-

verses de molts països. 

Pendents encara de confirmar alguns po-

nents, la idea és fer primer una conferèn-

cia introductòria al món de la digitalitza-

ció a càrrec de Genís Roca, president de 

RocaSalvatella. Com a gran expert i co-

neixedor de la matèria, ens parlarà sobre 

el pas de l’economia analògica a l’econo-

mia digital.

Tot seguit tenim previst organitzar una in-

teressantíssima taula rodona, amb tres 

destacats ponents de diferents discipli-

nes, que centraran les seves intervencions 

en els seus respectius àmbits professio-

nals, on són reconeguts experts. Joan 



CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat
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FRANCESC RAVENTÓS

 
’activitat de Francesc Raventós 

ha estat vinculada tant a l’empre-

sa privada com a la pública. Ha 

estat director general de l’INSA-

LUD, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 

Barcelona, degà del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya (CEC), president del Con-

sell General de Col·legis d’Economistes 

d’Espanya, promotor del Pla Estratègic 

Barcelona 2000 i membre del comitè orga-

nitzador dels Jocs Olímpics de Barcelo-

na’92. Actualment, és patró de la Fundació 

Acció Solidària contra l’Atur i membre del 

comitè organitzador del 3r Congrés d’Eco-

nomia i Empresa que organitza el CEC. 

El 3r Congrés d’Economia i Empresa 

del Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya es planteja com un procés partici-

patiu i obert. Com es concreta aquesta 

iniciativa i qui hi pot participar? 

L’any 1979 es va celebrar el 1r Congrés 

d’Economia i Economistes i, poc des-

prés, el segon. Atesa la profunditat dels 

canvis de tot ordre que hi ha hagut els 

darrers 30 anys i els grans reptes exis-

tents, és una necessitat pel país i per 

als economistes plantejar de manera 

oberta i participativa quina és la re-

alitat de l’economia catalana i dis-

senyar les grans línies a les quals 

s’hauria de tendir en el futur.

Francesc Raventós  

és partidari de celebrar 

un congrés cada cinc 

anys atesa la volatilitat 

dels temps actuals  

i la rapidesa amb  

què canvia l’entorn.
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El Congrés el volem molt obert i amb una 

alta participació tant d’economistes, es-

pecialment dels col·legiats, com d’aca-

dèmics, empresaris, administracions 

i experts en temes vinculats al món de 

l’economia i de l’empresa. Volem posar 

especial èmfasi en les contribucions pro-

cedents de fora de Catalunya, ja que aju-

daran a tenir una visió més global.

Quin és el seu principal objectiu?

En un món ple d’incerteses i en funció de 

diferents escenaris de futur, es pretén de-

finir un marc d’actuació per a l’economia 

catalana tenint present els grans corrents 

de fons existents com la globalització o 

la digitalització, així com concretar d’una 

manera realista objectius desitjables. 

També elaborar propostes i recoma-

nacions en el camp de l’economia i de 

l’empresa que puguin ser útils per a les 

administracions, les empreses, els pro-

fessionals economistes i els ciutadans.

Atesa la volatilitat dels temps actuals i 

la rapidesa amb la qual canvia l’entorn, 

aquestes reflexions i propostes s’hauri-

en de fer molt més sovint. Una cadèn-

cia de cinc anys segurament fóra força 

adequada.

El lema és Cap a un model eficient 
i equitatiu. L’impuls de l’eficiència i 

l’equitat són els principals reptes de 

l’economia catalana?

Una societat no pot progressar si no és 

oberta, eficient i justa en la distribució 

dels costos i beneficis del creixement 

econòmic. Preocupen qüestions com ara 

millorar la competitivitat o impulsar la in-

novació, però també l’augment de la de-

sigualtat, la precarietat laboral o les reta-

llades en cultura i de l’estat del benestar. 

El progrés no només ha de ser econòmic 

sinó també social i sostenible. El lema 

Cap a un model eficient i equitatiu pretén 

recollir aquest esperit.

S’han definit diversos eixos de treball 

en aquest Congrés?

Es treballen 13 eixos que cobreixen els 

temes econòmics més rellevants de la 

societat, entre ells la globalització i el risc 

del proteccionisme; la importància de la 

digitalització i les noves tecnologies així 

com el seu efecte sobre el progrés i el tre-

ball; com han d’evolucionar les empreses 

per millorar la seva competitivitat; l’impuls 

que cal donar a la ciència, la innovació 

i l’educació, claus per al progrés de la 

societat; la sostenibilitat d’un sistema de 

benestar social de qualitat; els riscos me-

diambientals, o la professió d’economista 

en temps de canvi. Però, com hem dit, 

és un congrés obert i, per tant, més enllà 

dels 13 eixos proposats, hi caben tots els 

temes econòmics i socials que els partici-

pants al Congrés vulguin aportar.

El Congrés planteja un pla d’acció 

continuat que tindrà la seva fita el 17 

de maig de 2018 al Palau de Congres-

sos de Barcelona. Quines fases con-

cretes es preveuen?

Els reptes, tant els específics de l’eco-

nomia catalana com del món en la seva 

globalitat, són immensos. De cara al futur 

no podem extrapolar el passat, ni emprar 

receptes que s’ha demostrat que avui 

no funcionen. Necessitem saber llegir les 

grans tendències. Hem d’analitzar bé l’en-

torn sociopolític, econòmic i cultural en el 

qual ens movem, incorporar imaginació 

realista i contemplar escenaris possibles.

Dins del marc del Congrés, els partici-

pants, individualment i en equip, han de 

fer una reflexió profunda i continuada que 

els permeti treure conclusions i recoma-

nacions per orientar el futur. Aquesta tas-

ca és la que es demana a les Comissions 

de Treball. Exigeix molta participació i 

aprofundiment en cada una de les àrees, 

per això es planteja un debat continuat 

durant mesos que finalitzarà el mes de 

maig del 2018.

Les fases que cal seguir són simples: 

definir els objectius i marc d’actuació 

del Congrés, organitzar-ne l’estructura i 

posar en marxa les Comissions de Tre-

ball que de manera plenament autònoma 

aprofundeixin en el contingut de cada un 

dels 13 eixos que s’han prefixat. Tam-

bé mobilitzar la participació i demanar 

a cada comissió que un cop conclòs el 

debat en facin les conclusions, que es 

coordinaran en un document únic per 

debatre en la sessió de clausura del Con-

grés. Finalment, es tracta de divulgar a la 

societat les conclusions i propostes.

Quina és l’estructura organitzativa 

del Congrés?



El Congrés consta d’un Comitè d’Honor, 

un Comitè Científic, un Comitè d’Empre-

saris, el Comitè Organitzador presidit pel 

degà del Col·legi d’Economistes i 13 Co-

missions de Treball, una per cada un dels 

eixos temàtics seleccionats. La funció del 

Comitè Científic i el d’Empresaris és la de 

vetllar per la qualitat i el rigor de les apor-

tacions que es facin.

Podem avançar alguns dels partici-

pants?

Atès que en els diferents Comitès i Co-

missions de Treball ja hi participaran un 

mínim de 150 persones, és difícil desta-

car-ne alguns noms. Només esmentar 

que el Comitè d’Honor estarà presidit pel 

president de la Generalitat de Catalunya, 

Carles Puigdemont, i el Comitè Científic 

ho serà pel professor i economista An-

dreu Mas-Colell. També economistes i 

personalitats rellevats vinculats al món de 

l’economia enviaran les seves contribuci-

ons o participaran en el debat.

Aquest tercer congrés coincideix 

amb el 30è aniversari de la celebra-

ció del primer Congrés d’Economia i 

Economistes de Catalunya. Des del 

coneixement proper dels dos primers 

congressos, què diferencia aquesta 

edició de les anteriors?

El primer Congrés de l’any 1979 es va 

viure en ple procés de transició demo-

cràtica després de 40 anys de dictadura. 

Des d’aquella data els canvis han estat 

espectaculars: l’entrada d’Espanya al 

mercat comú, la caiguda del mur de Ber-

lín amb el corresponent enfortiment del 

neoliberalisme, l’emergència en el camp 

econòmic de nous països, l’ampliació 

de la Unió Europea a 28 membres, els 

avenços en la ciència, la digitalització i 
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les noves tecnologies, la crisi de Lehman 

Brothers l’any 2007, les polítiques d’aus-

teritat, la crisi social que en va derivar, el 

Brexit, el proteccionisme i aïllament de 

Donald Trump, la relació Catalunya-Es-

panya i, en resum, un elevat descontent i 

desconfiança dels ciutadans amb la polí-

tica i el sistema econòmic actual.

Actualment les dades macroeconòmi-

ques són relativament optimistes però hi 

ha molts núvols que enfosqueixen el fu-

tur. L’elevat endeutament, la propera pu-

jada dels tipus d’interès, l’atur i el treball 

precari, la creixent desigualtat social, la 

crisi del sistema de pensions, el corrent 

proteccionista, l’estancament de la Unió 

Europea, la inestabilitat política mundi-

al, l’escalfament el planeta, etcètera. És 

en aquest complex nou marc global que 

hem de saber dissenyar les grans línies 

d’actuació de futur de l’economia cata-

lana.

On i com es pot obtenir més informa-

ció sobre el 3r Congrés d’Economia i 

Empresa per tal de participar-hi acti-

vament?

Des del Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya s’ha iniciat una campanya de divul-

gació del Congrés, ja que és imprescin-

dible que hi hagi una àmplia participació. 

Però a banda, al web del Col·legi d’Eco-

nomistes hi ha un portal específic dedicat 

al Congrés on es pot trobar informació 

detallada. 

Per acabar, cal insistir en la importància 

que el Congrés sigui obert i participatiu i fer 

una crida per tal que s’hi aporti el nombre 

més gran possible de contribucions que 

facilitin un debat ampli i unes conclusions 

que siguin profitoses per a la societat. 
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Premi a l’Economista d’Empresa

Primera

L’acte de reconeixement tindrà lloc 

en el transcurs del Sopar dels Eco-

nomistes que se celebra cada any 

en el marc de la Jornada dels Eco-

nomistes i que, en l’edició del 2017, 

serà el 24 d’octubre.

Segona. Objecte

Premi al col·legiat gestor d’empresa 

tant pel conjunt de la seva trajectòria 

professional com pel fet que hagi 

destacat al llarg del curs 2016-17 

per algun motiu. Seran indicadors 

per tenir en compte les accions 

endegades que siguin considera-

des de relleu en l’àmbit de la gestió 

empresarial (projectes realitzats, 

expansió internacional, redreça-

ment empresarial, etcètera).

Tercera. Candidats

Pot optar a aquest guardó qualse-

vol col·legiat que sigui gestor d’em-

presa. A més, qualsevol membre 

del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya pot proposar al jurat de 

forma no vinculant, i com a màxim 

fins al 2 d’octubre de 2017, un col-

legiat candidat en concret, mitjan-

çant un escrit adreçat al secretari 

del jurat i en què exposarà breu-

ment els motius pels quals creu 

que el candidat proposat és merei-

xedor de l’esmentat guardó.

Quarta. Resolució

El guardó serà atorgat per un jurat 

que estarà integrat per represen-

tants del Foment del Treball; de la 

Micro, Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya (PIMEC); del Departa-

ment de Vicepresidència i d’Eco-

nomia i Hisenda de la Generalitat 

de Catalunya; del Departament 

d’Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya; pels 

guardonats d’anteriors edicions i 

pels membres que la Comissió 

Gestora del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya designi. El degà i 

el secretari de la Comissió Gestora 

del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya actuaran com a presi-

dent i secretari del jurat, respectiva-

ment. La resolució que ha d’adop-

tar el jurat ha d’especificar els ele-

ments distintius del guardonat.

Cinquena

El Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya lliurarà un diploma acreditatiu 

al guardonat i donarà a conèixer la 

resolució del jurat als diferents mit-

jans de comunicació i, especial-

ment, als col·legiats mitjançant els 

canals de comunicació que el Col-

legi té establerts. 

Premi al Despatx Professional 

Primera

L’acte de reconeixement tindrà lloc 

en el transcurs del Sopar dels Eco-

nomistes que se celebra cada any 

en el marc de la Jornada dels Eco-

nomistes i, que en l’edició del 2017, 

serà el 24 d’octubre.

Segona. Objecte

Premi al col·legiat en exercici, al 

despatx o a una societat de profes-

sionals, vinculats al Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya, tant pel 

conjunt de la seva trajectòria pro-

fessional com pel fet que hagi des-

tacat al llarg del darrer any per 

algun motiu o per qualsevol con-

cepte. Entre d’altres, seran criteris 

que el jurat tindrà en compte a 

l’hora de deliberar sobre el guardo-

nat el compromís amb la professió 

i amb el Col·legi; llibres, documents 

tècnics i articles en revistes especi-

alitzades publicats; aspectes inno-

vadors tant en processos com en 

l’enfocament de l’activitat... i la 

docència de les matèries pròpies 

de la seva activitat professional. 

Tercera. Candidats

Poden optar a aquest guardó els 

col·legiats en exercici de la profes-

sió, els despatxos d’economistes 

i les societats de professionals 

vinculats al Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya. Les Comissions 

i Grups de Treball del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya 

poden proposar al Jurat de forma 

no vinculant un candidat al Premi 

de Reconeixement de la seva 

especialitat professional o secto-

rial, mitjançant un escrit adreçat al 

secretari del jurat i en què expo-

sarà breument els motius pels 

quals creu que el candidat propo-

sat és mereixedor de l’esmentat 

guardó, fent esment dels criteris 

establerts en la base segona. 

També i pel mateix procediment, 

qualsevol membre del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya pot 

proposar al jurat de forma no vin-

culant, i com a màxim fins al 2 

d’octubre de 2017, un economista 

en exercici, un despatx o una 

societat professional candidat en 

concret.

Quarta. Resolució

El guardó serà atorgat per un jurat 

integrat per un mínim de cinc i un 

màxim de vuit membres nomenats 

per la Comissió Gestora entre els 

guardonats en anteriors edicions i 

altres col·legiats en exercici profes-

sional, respectant que hi hagi sem-

pre com a màxim un representant 

de les principals activitats professi-

onals en exercici lliure presents en 

el Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya. El jurat serà presidit pel degà 

del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, o aquell en qui delegui, 

i actuarà com a secretari un mem-

bre designat pel mateix jurat. La 

resolució que ha d’adoptar el jurat 

ha d’especificar els elements dis-

tintius del guardonat.

Cinquena

El Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya lliurarà un diploma acreditatiu 

al guardonat i donarà a conèixer la 

resolució del jurat als diferents mit-

jans de comunicació i, especial-

ment, als col·legiats mitjançant els 

canals de comunicació que el Col-

legi té establerts.

Premi al Millor Currículum

Primera

L’acte de reconeixement tindrà lloc 

en el transcurs del Sopar dels Eco-

nomistes que se celebra cada any 

en el marc de la Jornada dels Eco-

nomistes i que, en l’edició del 2017, 

serà el 24 d’octubre.

Segona. Objecte 

Premi al graduat/graduada amb 

millor currículum universitari del 

curs 20016-17, en alguns dels 

ensenyaments que s’imparteixen a 

les facultats de Ciències Econòmi-

ques i Empresarials de Catalunya.

Tercera. Candidatures 

Cada Facultat de Ciències Econò-

miques i Empresarials de Catalu-

nya presentarà el seu millor candi-

dat. El termini perquè cada facultat 

presenti el seu candidat serà el 2 

d’octubre de 2017. En la presenta-

ció de les candidatures s’ha d’ad-

juntar una còpia de l’expedient 

acadèmic del candidat; un certifi-

cat de l’expedient acadèmic, en 

què s’indiqui la nota mitjana pon-

derada segons el barem establert 

al Premi Nacional de Llicenciatura; 

full explicatiu del degà explicitant 

els principals motius qualitatius 

pels quals la facultat considera 

que el seu candidat és mereixedor 

del guardó, i, de forma optativa, un 

escrit del mateix candidat en què 

s’especifiquin altres qüestions 

d’interès relacionades amb els 

seus estudis que no figuren a l’ex-

pedient acadèmic (seminaris rea-

litzats, treballs desenvolupats, 

coneixements d’idiomes, estades 

a l’estranger, etcètera).

Quarta. Resolució

Atorgarà el guardó un jurat integrat 

pels membres del Comitè Perma-

nent del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya. El degà i el secretari de 

la Comissió Gestora del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya actu-

aran com a president i secretari del 

Jurat, respectivament.

Cinquena

El Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya atorgarà al guardonat, o 

guardonats, com a millor llicenciat 

un diploma acreditatiu del reconei-

xement i li facilitarà la col·legiació 

gratuïta durant tres anys.

A més, el Col·legi d’Economistes 

de Catalunya reconeixerà pública-

ment mitjançant els seus canals de 

comunicació habituals tots els can-

didats presentats per les diverses 

facultats d’Econòmiques i Empre-

sarials, als quals facilitarà la col-

legiació gratuïta per tres anys. 

La  Comissió Gestora del Col·legi, en la reunió del 18 de juliol de 2017, va acordar  

establir les següents bases per a l’edició d’aquest any dels Premis de Reconeixement  

a l’Economista d’Empresa, Despatx Professional i Millor Currículum Universitari
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Primera

Es convoca la 22a edició dels Pre-

mis Joan Sardà Dexeus de la 

Revista Econòmica de Catalunya 

corresponent a l’any 2017. 

Segona

Aquests premis s’atorgaran al lli-

bre de més rellevància d’Econo-

mia i Empresa, i també, a la Millor 

Trajectòria Personal en la Difusió 

de l’Economia.

Tercera

El llibre ha d’haver estat publicat 

durant l’any 2016 o fins al 15 de 

setembre de 2017 i no haver con-

corregut en l’edició anterior 

d’aquest Premi.

Quarta

El llibre ha de tenir en compte la vin-

culació del seu autor o del tema 

seleccionat amb Catalunya. Així 

mateix, es considera també la vin-

culació amb Catalunya dels mit-

jans de difusió utilitzats o de la per-

sona premiada a la Millor Trajectò-

ria en la Difusió de l’Economia.

Cinquena

Els guanyadors dels premis Joan 

Sardà Dexeus de la Revista Eco-

nòmica de Catalunya seran dis-

tingits amb un guardó.

Sisena

Pot proposar candidatures als Pre-

mis Joan Sardà Dexeus qualsevol 

persona, empresa o institució.

Setena

La presentació de candidatures es 

fa al Col·legi d’Economistes de 

Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 

32, 08006 Barcelona), fent constar 

el nom i el premi al qual opta.

Vuitena

El termini de presentació de can-

didatures finalitza el dia 2 d’octu-

bre de 2017.

Novena

Els Premis Joan Sardà Dexeus 

són atorgats per un jurat que 

estarà format pel degà del Col-

legi d’Economistes de Catalu-

nya, el director de la Revista Eco-

nòmica de Catalunya, els mem-

bres del seu Consell de Redac-

ció, els degans de les diferents 

facultats de Ciències Econòmi-

ques i Empresarials de Catalunya 

i per les persones que designi la 

Junta de Govern del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya. El 

president del jurat serà el degà i 

el secretari, el director de la 

revista.

El lliurament dels guardons tindrà 

lloc en el decurs del Sopar dels 

Economistes. 

I edició (1996)
- Millor Llibre d’Economia General. 
El curso de la economía. Ll. Barbé.
- Millor Llibre d’Economia de l’Em-
presa. L’estat de la formació a 
l’empresa a Catalunya. F. Solé i J. 
Royo.
- Millor Article d’Economia. “L’estat 
del benestar”. J. Goula. La Vanguar-
dia.

II edició (1997)
- Millor Llibre d’Economia General. 
Caixes i bancs a Catalunya. Caixes 
d’estalvis catalanes I. F. Cabana.
- Millor Llibre d’Economia de l’Em-
presa. La organización en la era de 
la información: aprendizaje, inno-
vación y cambio. R. Andreu, J. E. 
Ricart i J. Valor.
- Millor Article d’Economia. “El es-
pejismo de la reforma laboral”. A. 
Missé. El País.

III edició (1998)
- Millor Llibre d’Economia General. 
Història econòmica de Catalunya. 
Segles XIX-XX. J. Maluquer.
- Millor Llibre d’Economia de l’Empre-
sa. Ètica i empresa. J. M. Lozano.
- Millor Article d’Economia: “Fábula 
de los monos y los plátanos”. J. M. 
Ureta. El Periódico.
- Trajectòria Professional. J. Perramón.

IV edició (1999)
- Millor Llibre d’Economia. La soci-
etat catalana. Editat per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya.
- Trajectòria Professional. X. Vidal.

V edició (2000)
- Millor Llibre d’Economia. El gobier-
no de la empresa. V. Salas.
- Trajectòria Professional. J. F. Valls.

VI edició (2001)
- Millor Llibre d’Economia. La sanitat 
catalana. Finançament i despesa en 
el marc de les societats desenvolu-
pades. G. López Casasnovas.
- Trajectòria Professional. J. Ori-
huel, d’Expansión.

VII edició (2002)
- Millor Llibre d’Economia. Ciudad 
y transporte. El binomio perfecto. 
C. Miralles-Guasch.
- Trajectòria Professional. J. Castillo, 
editor de Dossier Econòmic.

VIII edició (2003)
- Millor Llibre d’Economia. Catalu-
nya, un país industrial. M. Barceló.
- Trajectòria Professional. J. Ro-

mero, d’El Periódico.

IX edició (2004)
- Millor Llibre d’Economia. Atlas de 
la industrialización de España. J. 
Nadal (director).
- Trajectòria Professional. A. Clo-
sas, per Valor afegit, de TV3.

X edició (2005)
- Millor Llibre d’Economia. La indus-
tria en España: las claves para com-
petir en un mundo global. Centre 
d’Economia Industrial, coordinat 
per E. Genescà, J. Goula, J. Oli-
ver, V. Salas i J. M. Surís.
- Trajectòria Professional. J. M. 
Hernández, redactor en cap 
d’“Opinió” de La Vanguardia.

XI edició (2006)
- Millor Llibre d’Economia. La indus-
tria bancaria en el marco de Basilea 
II. A. Gasol. I Economía y política de 
la privatización local. G. Bel.
- Trajectòria Professional. J. Ar-
mengol, d’Avui.

XII edició (2007)
- Millor Llibre d’Economia. La inno-
vació i l’R+D industrial a Catalunya. 
J. Solà, X. Sáez i M. Termes, De-
partament de Treball i Indústria, 
Secretaria d’Indústria, col·lecció 
“Papers d’Economia Industrial”, 
Barcelona 2006.
- Trajectòria Professional. J. Pons, 
editor de Medigrup Digital.

XIII edició (2008)
- Millor Llibre d’Economia. Econo-
mia catalana: reptes de futur. 
BBVA i Generalitat de Catalu-
nya.
- Trajectòria Professional. A. Sala, 
periodista d’El Periódico.

XIV edició (2009)
- Millor Llibre d’Economia. Caixa 
de Sabadell. Finances i acció soci-
al, 1859-2009. J. M. Benaul, C. 
Sudrià i A. Garrido.
- Trajectòria Professional. R. Ay-
merich, del diari La Vanguardia.

XV edició (2010)
- Millor Llibre d’Economia. The po-
litical Economy of Inter-Regional 
Fiscal Flows. N. Bosch, M. Espa-
sa i A. Solé (editors).
- Trajectòria Professional. À. Bosch, 
director del programa Economia i 
empresa, de Catalunya Ràdio.

XVI edició (2011)
- Millor Llibre d’Economia. La indús-
tria catalana després de la crisi. A. 
Roca, J. Torrent, J. García, J. Co-
ronado, J. M. Martorell, J. Bata-
lla, R. Boix, D. Albalate, H. Sala i 
M. Teruel.
- Trajectòria Professional. R. Roca, 
director del setmanari L’Econòmic.

XVII edició (2012)
- Millor Llibre d’Economia, ex ae-
quo. Un futur incert. Economia 
geopolítica i governança. F. Ra-
ventós. I Els errors de les caixes. 
A. Serra Ramoneda.
- Trajectòria Professional. M. Pé-
rez, sotsdirector de La Vanguardia.

XVIII edició (2013)
- Millor Llibre d’Economia. Cinco 
ensayos sobre la crisis y sus con-
secuencias para el estado del bie-
nestar. J. M. Bricall.
- Trajectòria Professional. J. For-
tuny, periodista de TV3.

XIX edició (2014)
- Millor Llibre d’Economia. Los in-
tereses del futuro. Economía en un 
cambio de época. J. Cals.
- Trajectòria Professional. C. Pérez, 
periodista d’El País. 

XX edició (2015)
- Millor Llibre d’Economia, ex 
aequo. Joan Sardà Dexeus. Un 
economista clave en la España del 
siglo XX. J. Ros Hombravella. I 
Fantasía y realidad en el expolio 
de Barcelona Traction. J. L. 
Sureda.
- Trajectòria Professional. M. 
Moreno, periodista d’El Punt-
Avui. 

XXI edició (2016)
- Millor Llibre d’Economia, ex 
aequo. El bienestar desigual. G. 
López Casasnovas. I De nues-
tros impuestos y su administra-
ción. J. M. Durán i A. Esteller.
- Trajectòria Professional. M. 
Saballs, director adjunt d’Expan-
sión. 

Edicions anteriors dels Premis Joan Sardà Dexeus
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l Cercle Tecnològic de 

Catalunya és una fun-

dació privada sense 

ànim de lucre que uneix empre-

ses i professionals del sector 

de les tecnologies de la infor-

mació i la comunicació (TIC) i 

que pretén ser un referent, 

dinamitzador i punt de trobada 

del sector de les TIC amb altres 

sectors econòmics amb l’ob-

a sessió ordinària del 

Grup de Retail del prop-

passat 20 de febrer, va 

comptar amb la participació de 

la Sra. Gemma Domènech, 

assessora en regulació de les 

TIC de la Generalitat de Catalu-

nya.

Domènech va situar l’actua-

ció del Govern en aquesta 

jectiu de generar coneixement i 

fomentar la innovació.

Des de la seva creació el 2008 

i per novè any consecutiu, el 

Cercle Tecnològic de Catalunya 

(CTecno) realitza el Baròmetre 

del Sector Tecnològic a Catalu-

nya, un estudi sobre l’evolució 

del sector TIC al nostre país que 

analitza de manera exhaustiva 

la situació de les empreses del 

models de negoci. Aquest 

estudi compta amb el suport de 

la Generalitat de Catalunya i 

amb el de l’Ajuntament de Bar-

celona.

La Comissió d’Organització i 

Sistemes d’Informació del Col-

legi ha estat col·laborant en la 

difusió d’aquest informe i dóna 

suport a totes aquelles iniciati-

ves que comporten l’anàlisi de 

les TIC tant a les empreses com 

en l’economia en general. 

El passat 13 de juliol de 2017 

a les 19 hores es va dur a terme 

la presentació d’aquest estudi 

en la novena edició amb un 

acte que va tenir lloc a l’auditori 

de l’edifici Imagina-Mediapro i 

que va comptar amb la presen-

cia del primer tinent d’alcalde 

de l’Ajuntament de Barcelona i 

del secretari de Telecomunica-

cions, Ciberseguretat i Socie- 

tat Digital de la Generalitat de 

Catalunya. 

Podeu consultar els resultats 

d’aquesta darrera edició del 

Baròmetre del Sector Tecno- 

lògic a Catalunya accedint a 

http://www.ctecno.cat/barome- 

tre-del-sector-tecnologic-a-ca- 

talunya-2017/. 

Artalejo Rubio, Anna

Avilés Tahull, Daniel

Brullet Humet, Ester

Carrión Rabasco, Jesús

Farrús Mesalles, Jorge

Gispert Roman, Ferran

Machatine Rungo, 

Nilza Stélia

Marqués Coma, Jorge

Martínez Roig, 

Francesc Xavier

Molons Salomó, 

Maria Goretti

Pedrosa Revilla, Marc

Pérez García, Marcial

Porro Gilisbars, Dídac

Ríos Montoya, Juan

Rodríguez Hurtado, 

José Luis

Tordera Surroca, Joan

Verdaguer Puig, David

Vicente Ubasos, Laura

Zulaika Grau, Alexandra

Relació d’altes 
col·legials del 
juny al juliol  
del 2017

d’Empresa i Coneixement, ela-

borarà un informe conceptual 

amb les conclusions dels de- 

bats realitzats, proposant al 

seu torn, recomanacions que 

aportin coneixement i facilitin la 

presa de decisions, per part de 

les administracions, en el futur.

L’exposició es va centrar en  

la descripció del que es pot 

considerar economia col·la- 

borativa, de la singularitat de- 

guda a la presència habitual  

de plataformes en aquesta 

activitat i de com s’han d’en- 

focar les regulacions de les ac- 

tivitats que s’exerceixen mit- 

jançant aquest tipus de nova 

economia. 

Com a conclusió, va fer palès 

que l’economia col·laborativa 

s’ha de veure com una oportu-

nitat i no com una amenaça. 

matèria, a partir del mandat del 

Parlament de Catalunya i la cre-

ació, mitjançant l’Acord de 

Govern de 4 d’abril de 2016,  

de la Comissió Interdepar- 

tamental per analitzar les pro-

blemàtiques derivades de la 

implementació de l’economia 

col·laborativa. Aquesta Comis-

sió, liderada pel Departament 

sector i la seva evolució en els 

propers anys. Aquest estudi 

actua com a marc per generar 

reflexió sobre la realitat del sec-

tor, la seva flexibilitat, capaci- 

tat de creixement i tendències. 

Com a novetat d’enguany, l’es-

tudi incorpora nous aspectes 

d’anàlisi com el paper de la 

dona en les TIC i el talent, l’eco-

nomia col·laborativa i nous 
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l proppassat 25 d’abril, el 

membre del Grup de Tre-

ball de Retail Benito Gar-

cía va comparèixer, en nom del 

Col·legi d’Economistes, en la 

ponència que tramita el projecte 

de Llei de comerç, serveis i fires.

Les consideracions generals 

que es van exposar sobre el 

projecte són les següents:

El projecte de Llei de comerç 

“toca de peus a terra”; és a dir 

connecta amb la realitat del 

sector.

La norma arriba en un 

moment socioeconòmic difí-

cil.

Presenta propostes per 

donar resposta a un futur 

immediat.

Aposta i afavoreix l’evolució, 

no la revolució, del sector.

En definitiva, no es tracta 

d’una llei trencadora i al seu 

torn posa les bases per a una 

modernització del sector. 

l dijous 22 de juny el 

primer tinent d’alcalde, i 

en aquells moments 

alcalde accidental, Gerardo Pi-

sarello va pronunciar una con-

ferència a l’auditori del Col·legi  

sobre Estratègia 2025: fem 

Barcelona, guanyem el futur en 

què va demanar la col·laboració 

del món econòmic, empresa-

rial i acadèmic per pensar i 

construir plegats la Barcelona 

del segle XXI. Va ser presentat 

pel degà del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya, Joan B. 

Casas.

Gerardo Pisarello, a l’auditori 

del Col·legi, va afirmar que, en 

un context global d’incertesa i 

grans reptes, la ciutat de Bar-

celona viu una situació de crei-

xement econòmic i, en aquest  

sentit, va recordar que el 2016 

el PIB de Barcelona va créixer 

un 3,4%, que la ciutat compta 

amb més d’un milió d’afiliats a la 

Seguretat Social, la xifra més 

alta d’ocupació des del 2009, i 

que en el primer trimestre del 

2017 s’han constituït 2.465 

empreses a BCN, un 5,7% més 

que l’any passat. També va 

recordar que l’Oficina d’Aten-

ció a l’Empresa de Barcelona 

Activa va atendre l’últim any un 

60% més d’empreses, va 

impulsar la creació de 1.600 

nous projectes empresarials  

i va ajudar 9.500 empreses  

en creixement a consolidar-se. 

Finalment, va anunciar que, 

d’aquí al 2019, Barcelona Ac- 

tiva destinarà 50 milions d’eu-

ros al suport de l’activitat eco-

nòmica innovadora, amb un 

paquet de noves mesures i 

eines destinades a reactivar 

l’economia, impulsar l’econo-

mia digital i verda, desenvolu-

par l’economia local, crear ocu-

pació i donar suport als empre-

nedors i autònoms. 

’entre els diversos temes que han estat tractats a OBE-

ALIMENTÀRIA el 13 de juliol de 2017 en volem desta- 

car dos:

a) El fons de terres de la Cooperativa d’Alcarràs. En teoria 

s’ha parlat molt de dotar-se d’un banc de terres amb el suport 

o la gestió de l’Administració pública per afavorir la renovació 

generacional i possibilitar la consolidació i el creixement de les 

explotacions agrícoles actuals. Però ha estat una cooperativa 

de manera plenament privada qui està impulsant des del 2006 

un model exemplar de fons de terres que facilita els objectius 

descrits i estableix sinergies de gran valor entre els productors 

i la cooperativa.

b) La defensa de l’agroturisme i el turisme rural contra plata-

formes de l’anomenada economia col·laborativa (Airbnb, etcè-

tera) a les quals acusa de competència deslleial. La utilització 

de formes jurídiques diferents (lloguer versus hostatgeria) com-

porta un tractament fiscal molt diferenciat. Des de l’agroturisme 

i el turisme rural es recorda com l’impuls d’aquestes activitats 

es va fer per aportar rendes i sostenir la població al territori. En 

el model de l’economia (en aquest cas mal anomenada) col-

laborativa les rendes no es queden, en bona part, al territori. 
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l passat 6 de juliol va tenir lloc l’acte de cloenda de la 28a 

edició del Màster d’Especialització Tributària del Col-

legi d’Economistes de Catalunya. Com és habitual, es 

va organitzar un sopar per celebrar el final del màster i per fer 

entrega dels diplomes als alumnes. L’acte va ser inaugurat pel 

degà del Col·legi, Joan B. Casas, i també van pronunciar unes 

paraules Nacho Cornet, president de Fiscalistes CEC, Eudald 

Vigo, en representació de l’ATC, Silvia Cano, en representació 

de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 

Barcelona, i Valentí Pich, president del Consell General d’Eco-

nomistes d’Espanya. Cal recordar que el Màster d’Especialit-

zació Tributària del Col·legi d’Economistes de Catalunya és un 

programa de referència i de gran prestigi en el camp de la con-

sultoria fiscal, que va dirigit a aquelles persones que volen 

especialitzar-se en l’assessorament fiscal, ja siguin estudiants 

i recents titulats universitaris o bé persones que volen reorien-

tar la seva activitat professional. Fins al moment han assistit 

més de 500 alumnes al màster, la gairebé totalitat dels quals 

treballa actualment com a assessors fiscals. 

’ençà que la seu del Col-

legi d’Economistes de 

Catalunya a Barcelona 

es va inaugurar el passat octu-

bre del 2013, ha servit d’espai 

per a institucions, empreses, 

entitats i professionals per a la 

realització dels seus actes, con-

ferències i altres esdeveniments 

sobre temàtiques relacionades 

amb l’economia, l’empresa i el 

món professional així com altres 

temàtiques d’interès social.

Volem transmetre el nostre 

agraïment a totes les institucions 

i empreses que utilitzen fre-

qüentment les instal·lacions del 

Col·legi per als seus actes: APD, 

Deloitte, EADA Business School, 

Euncet Business School, Foros 

Aranzadi, Foro de Foros i molts 

d’altres! 

l passat 27 de juny el 

Col·legi d’Economistes 

de Catalunya va signar 

un conveni de col·laboració 

amb EADA Business School

A la imatge podem veure 

Joan B. Casas, degà del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, i 

Miquel Espinosa, director gene-

ral d’EADA Business School 

Barcelona, en la trobada de sig-

natura de col·laboració entre 

ambdues institucions.

N O T Í C I E S

En el marc del pla d’obres  

del nou campus a Barcelo- 

na d’EADA Business School 

Barcelona, aquesta institució 

ha contractat aules al Col·legi 

d’Economistes de Catalunya 

des de juny fins a setembre. 

L’activitat en aquesta institució 

quedarà novament centralit-

zada en la seva totalitat en el seu 

campus d’Aragó, 204, a l’inici de 

l’octubre, ja 100% operatives 

per al nou exercici acadèmic. 

Joan B. Casas, degà del 

Col·legi, i Miquel Espinosa, 

director general d’EADA 

Business School Barcelona.
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l Reial Decret 424/2017, 

de 28 d’abril, que regula 

el règim jurídic del con-

trol intern en les entitats del sec-

tor públic local, estableix que a 

partir de l’1 de gener de 2019 les 

entitats locals que no puguin 

assumir el control del seus 

comptes podran contractar els 

serveis externs d’una empresa 

privada. Això vol dir que s’obre 

una via de negoci per a les fir-

mes d’auditoria, que podran 

accedir a les més de 30.000 

entitats locals que seran audita-

des. La norma estableix també 

que les entitats locals hauran de 

comptar amb partides pressu-

postàries per a la contractació 

de firmes d’auditoria. 

oincidint en plena cam-

panya de la renda, i amb 

la declaració de l’impost 

de societats, i també, amb el 

dipòsit dels comptes anuals, 

entre altres obligacions for-

mals, els assessors fiscals han 

multiplicat esforços per estu-

diar i aplicar el nou sistema de 

Subministrament Immediat 

d’Informació de l’IVA, també 

conegut com a SII. L’entrada en 

vigor aquest 1 de juliol ha obli-

gat els despatxos a prepa-

rar-se i adaptar el seu software 

de gestió a un innovador sis-

tema de declaració de l’IVA.

Els nous impostos catalans

A Catalunya, en menys mesura, 

alguns contribuents també es 

veuran afectats per l’entrada  

en vigor l’1 de juny, dels nous 

impostos catalans dels quals 

destaquen el de begudes en- 

sucrades envasades i, especi-

alment, el de l’impost sobre 

actius no productius de les per-

sones jurídiques. 

ins el VII Congrés de 

l’ACCID, la Comissió de 

Comptabilitat (Comis-

sió conjunta CEC-ACCID) va 

coordinar la sessió simultània 

titulada Comptabilitat interna-

cional: diferències actuals en- 

tre PGC, NIIF i US GAAP, amb 

la participació de Magda Solà i 

de Martí García (CEC-ACCID); 

Josep Lluís Boned i Jordi Perra-

mon (UPF), Andreu Graupera 

(OLYMPUS IBERIA) i Elias Mara-

ver i Juan Manuel Torrents 

(HENKEL IBERICA). 

La comptabilitat 

internacional va 

ser el tema central 

del congrés.

Per llei, les entitats locals hauran de reservar partides 

pressupostàries per contractar auditories.



a importància de l’autònom en el 

teixit empresarial, tant el català 

com l’espanyol, és innegable. Pel 

que fa al nombre és clarament el 

tipus més elevat, com a resultat que les em-

preses catalanes i espanyoles tenen com a 

característica comuna la seva reduïda dimen-

sió. A 1 de gener de 2016, a Espanya hi havia 

un 55,3% d’empreses sense cap assalariat i 

amb un o dos empleats, un 27,7% del total. 

En aquest aspecte, a Catalunya les diferènci-

es són mínimes, ja que tan sols es troba lleu-

gerament per sota, atès que el seu percentat-

ge en aquest segment també supera el 80% 

del teixit empresarial. Un col·lectiu notori que 

demana suport per a una millora de la seva 

gestió empresarial. Aquí, hi podem veure l’ori-

gen del Programa Consolida’t, iniciat l’any 

2014, el qual va venir a cobrir una necessitat 

de suport evident. La seva finalitat persegueix 

no sols l’afermament del treball autònom, sinó 

també la seva consolidació i creixement.

Podem trobar una altra dada ben significativa 

que també ens justificaria la implantació d’un 

Programa Consolida’t. Ens l’explica la vida 

mitjana de les empreses sense empleats o 

amb pocs empleats. És la vida més curta de 

totes. Segons dades del DIRCE 2016, als 20 

anys d’antiguitat només sobreviuen el 12,1% 

d’empreses sense empleats. En canvi hi ha un 

44,9% d’empreses amb una vida igual o su-

perior als 20 anys quan aquestes ja compten 

amb 20 o més empleats. Dades que són molt 

similars a la nostra demarcació de Lleida.

Altres motius de justificació, ja més concrets, 

s’exposaven a l’anterior publicació de l’Infor-

matiu del Col·legi. Tinc interès a destacar-ne 

els tres següents:

S E R V E I S  C O L · L E G I A L S

professionals liberals, com arquitectes, ad-

vocats, fisioterapeutes i informàtics, i del 

sector serveis, hi ha hagut, entre d’altres, 

pintors, llauners, fusters.

El director del programa a Lleida, Josep Ma 

Riu, en fa una valoració molt positiva tant del 

curs en si com de l’actitud, interès i satisfacció 

que mostren els autònoms inscrits a causa de 

l’aprofitament i els progressos que han anat 

obtenint en cada un dels cursos dispensats. 

En definitiva, ens trobem davant d’una expe-

riència molt positiva des de molts punts de 

vista. Per motius d’espai, jo sols en podré des-

tacar un parell:

Als treballadors autònoms els permet asso-

lir els objectius que persegueix el Departa-

ment de Treball i Afers Socials de la Generalitat 

de Catalunya: facilitar als autònoms les eines i 

els instruments necessaris perquè millorin els 

seus models de negoci i puguin créixer i enfor-

tir-se. I us puc assegurar que a la demarcació 

de Lleida s’aconsegueix de manera brillant 

per part del Col·legi. No en va la Generalitat de 

Catalunya així ho considera en atorgar la pun-

tuació màxima al nostre Col·legi en la valoració 

que fa del desplegament del Programa Con-

solida’t en el conjunt de les quatre demarcaci-

ons on s’imparteix.  

Al Col·legi li comporta la satisfacció de veu-

re com el servei que està prestant a aquest 

col·lectiu d’emprenedors és útil i reconegut 

per la societat. A més garanteix un programa 

de categoria, liderat per professionals experts, 

que fa arribar a totes les demarcacions cata-

lanes amb un innegable nivell de qualitat. 

Els autònoms tenen dubtes quant als mar-

ges aplicables a l’hora de facturar.

Hi ha clares mancances en la part comerci-

al que els impedeix potenciar la venda dels 

seus productes o serveis.

Tenen un desconeixement elevat dels dife-

rents productes i serveis de la banca, que els 

dificulta escollir bé aquells que millor es podri-

en adequar a la seva activitat.

Per tant, no hi ha cap dubte de la conveni-

ència d’atendre les clares necessitats 

d’aquest nombrós col·lectiu emprenedor a 

fi que pugui arrelar en el nostre teixit empre-

sarial i sigui capaç de desenvolupar la seva 

activitat satisfactòriament durant un llarg 

període de temps.

A la demarcació de Lleida, el desplegament 

del programa des del 2014 cal qualificar-lo del 

tot reeixit. Al front del mateix, sempre hi ha 

estat un home expert, Josep Ma Riu, vicepre-

sident territorial del Col·legi. Durant tots 

aquests anys ha vingut assessorant de mane-

ra personalitzada i impartint formació als autò-

noms inscrits als cursos Consolida’t. La satis-

facció obtinguda pels autònoms, assistents a 

cada un dels cursos, ha propiciat que any rere 

any s’hagin esgotat ràpidament totes les pla-

ces disponibles a la nostra demarcació. 

En aquests quatre anys hi han passat autò-

noms de tot arreu. Des del nord, com Viel-

ha, fins al sud, com Sarroca, amb el natural 

predomini de la capital i les ciutats de Sol-

sona, Tàrrega i Cervera. Les activitats dels 

inscrits han estat moltes i variades. Des de 

comerciants, com joiers i llibreters, fins a 

JOAN PICANYOL I TARRÉS, 

Transcurs d’una sessió informativa a Lleida.

ÈXIT CONTINUAT DEL  
PROGRAMA CONSOLIDA’T

Lleida
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PREPARACIÓ DE LA 2a FASE PRÀCTICA 

D’APTITUD PROFESSIONAL D’ACCÉS 

AL ROAC, que el complementa pensant en 

els dies previs a l’examen.

Un altre programa especial de l’Aula d’Eco-

nomia és el relatiu a EXPERT EN MEDIACIÓ 

EN ECONOMIA I EMPRESA, que el Col·legi 

imparteix en col·laboració amb la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC). Es tracta de la 

4a edició i té per objectiu formar titulats supe-

riors en mediació de conflictes en el camp de 

l’economia i l’empresa, dotant-los de les ap-

tituds i de les capacitats necessàries. Dóna 

opció a inscriure’s en els registres de media-

ció tant de la Generalitat de Catalunya (Cen-

tre de Mediació de Dret Privat de Catalu-

nya) com del Ministeri de Justícia 

(Mediació General i Mediació Concur-

sal). El programa es desenvolupa en 

la modalitat de semipresencialitat i 

inclou cinc sessions pràctiques per 

part d’experts.

També cal esmentar el CURS 

SUPERIOR D’ESPECIALITZACIÓ 

EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORIA 

FISCAL, que té per finalitat actualitzar 

els coneixements dels professionals en 

matèria tributària, focalitzant l’atenció en 

els aspectes més importants. Es tracta de la 

25a edició del curs, que sota una perspectiva 

eminentment pràctica és impartit per un pro-

fessorat altament qualificat, integrat per pro-

fessionals en actiu de reconegut prestigi, de 

l’Administració pública i del món acadèmic.

Vinculat a la comptabilitat, cal ressenyar, 

també, la posada en marxa del CURS DE 

COMPTABILITAT AVANÇADA, focalitzat a 

treballar els temes més rellevants de la comp-

tabilitat financera i de la comptabilitat socie-

està homologat per l’Institut de Comptabilitat 

i Auditoria de Comptes (ICAC) per alliberar de 

la realització de la part teòrica de l’examen 

d’accés al Registre Oficial d’Auditors de 

Comptes (ROAC). S’imparteix presencial-

ment al campus de Sabadell de la UAB. A 

l’anterior, cal afegir el POSTGRAU EN AU-

DITORIA PÚBLICA, que ofereix el Col·legi 

en col·laboració amb el Consell de Col·legis 

de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Ad-

ministració Local de Catalunya i el Col·legi de 

Censors de Comptes de Catalunya (CCJCC).

ntre la formació que s’ofereix en 

el proper curs acadèmic cal es-

mentar, en primer lloc, el conjunt 

de cursos destinats als audi-

tors de comptes, encaminats a donar co-

bertura a la seva formació contínua obligatò-

ria el termini de la qual acaba a finals de 

setembre pel que fa al curs 2016-2017. 

L’oferta inclou un total de 12 activitats homo-

logades, entre les que destaca la XVII Jorna-

da Tècnica d’Auditoria.

En el camp de la fiscalitat, s’ha d’apuntar el 

MÀSTER D’ESPECIALITZACIÓ TRIBU-

TÀRIA, programa de referència i de gran 

prestigi en el camp de la consultoria fiscal, 

que el curs 2017-2018 arriba a la 29a edi-

ció. Va dirigit a aquelles persones que 

volen especialitzar-se en l’assessora-

ment fiscal, ja siguin estudiants i uni-

versitaris acabats de titular o bé per-

sones que desitgen reorientar la 

seva activitat professional. L’equip 

docent és d’una alta qualitat i com-

bina experts en fiscalitat, inspectors 

d’Hisenda i assessors experimen-

tats. Inclou un programa de pràcti-

ques que pot donar accés a treballar 

en un dels despatxos vinculats al Col-

legi. Fins al moment han assistit més de 

500 alumnes al màster, la gairebé totalitat 

dels quals treballa actualment com a asses-

sors fiscals.

En l’àmbit de l’auditoria de comptes i de la 

comptabilitat s’ha d’esmentar el MÀSTER 

OFICIAL EN COMPTABILITAT SUPERIOR 

I AUDITORIA, que s’imparteix conjunta-

ment amb la Universitat Autònoma de Barce-

lona (UAB). Compta amb un equip docent 

configurat per professors universitaris i pro-

fessionals en actiu en el món de l’auditoria, i 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA PER AL

Dins del camp específic de l’auditoria de 

comptes, cal apuntar que, de cara a l’EXA-

MEN PRÀCTIC D’APTITUD PROFESSIO-

NAL D’ACCÉS AL REGISTRE OFICIAL 

D’AUDITORS DE COMPTES (ROAC), que 

està previst per a mitjan mes de desembre 

del 2017, el Col·legi ofereix, com és tradicio-

nal, un curs de preparació de sis sessions. A 

aquest s’afegeix el curs LAST MINUTE DE 



tària. Es basa en la normativa comptable vi-

gent l’exercici 2017 i introdueix els principals 

canvis previstos per al 2018 en adaptació de 

noves normes internacionals de comptabili-

tat. El curs, homologat pel REA + REGA i pel 

RECC, es destina a professionals de l’àrea 

comptable-financera d’empreses, asses-

sors comptables i fiscals, consultors d’em-

preses, auditors de comptes... interessats a  

posar al dia els seus coneixements.

Orientats a la formació del personal júnior 

de despatxos, el Col·legi ofereix dos progra-

mes formatius pràctics. D’una banda, el 

PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A JÚ-

NIORS DE FIRMES D’AUDITORIA, desti-

nat a persones que inicien la seva carrera 

professional o que tenen una experiència 

reduïda com a assistents d’auditoria i ne-

cessiten una immersió intensa i molt pràcti-

ca. Consta de déu mòduls d’una durada de 

quatre hores cadascun. I, de l’altra, el PRO-

GRAMA DE FORMACIÓ PER A ASSES-

SORS FISCALS JÚNIORS, dirigit a perso-

nes que s’inicien com a consultors tributaris, 

als quals es facilita el procés d’incorporació 
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   Jornades Àrees Data

XVII Jornada Tècnica d’Auditoria: 35è aniversari del REA + REGA Auditoria 29 setembre 2017

Jornada sobre Col·laboració PublicoPrivada: experiències pràctiques Diverses 19 octubre 2017

Jornada Tècnica de Normalització Comptable Comptabilitat 8 novembre 2017

Jornada sobre l’empresa familiar des de la perspectiva de l’assessor economista Empresa 14 novembre 2017

XIII Fòrum Concursal i III Trobada d’Economia Forense Mercantil 28 i 29 novembre 2017

   Programes Àrees Durada Inici Finalització
  

(hores)

Cursos homologats per a auditoria de comptes. Setembre Auditoria - 13 setembre 2017 29 setembre 2017

Màster d’Especialització Tributària Fiscal 300 17 octubre 2017 Finals maig 2018

Màster Oficial en Comptabilitat Superior i Auditoria Auditoria 420 3 octubre 2017 Juliol 2018

Postgrau en Auditoria Pública Auditoria 270 2 octubre 2017 7 juny 2018

Curs de preparació de la 2a fase pràctica de 
l’examen d’aptitud professional d’accés al ROAC Auditoria 34 6 octubre 2017 10 novembre 2017

Last minute de preparació de la 2a fase pràctica 
de l’examen d’aptitud professional d’accés al ROAC Auditoria 11 24 novembre 2017 11 desembre 2017

Expert en Mediació en Economia i Empresa Mercantil 170 18 octubre 2017 20 març 2018

Curs superior d’especialització en tributació i assessoria fiscal Fiscal 171 24 octubre 2017 Maig 2018

Curs de comptabilitat avançada Comptabilitat 50 19 octubre 2017 28 febrer 2018

Programa de formació per a júniors de firmes d’auditoria Auditoria 52 29 setembre 2017 15 desembre 2017

Programa de formació per a assessors fiscals júniors Fiscal 24 6 octubre 2017 17 novembre 2017

Direcció i gestió de fundacions i altres entitats no lucratives Jurídic 42 7 novembre 2017 19 desembre 2017

formatiu i experimental a una firma especia-

litzada, que compta amb sis mòduls.

A l’igual que els darrers anys, s’ha de resse-

nyar, també, el programa de DIRECCIÓ I 

GESTIÓ DE FUNDACIONS I ALTRES EN-

TITATS NO LUCRATIVES, dirigit a persones 

que volen introduir-se i actualitzar els seus 

coneixements en un ventall ampli de temàti-

ques relacionades amb el món de les funda-

cions i entitats sense ànim de lucre (jurídic, 

comptable, fiscal, gestió, responsabilitat…). 

Finalment, s’ha d’esmentar l’organització de 

les següents JORNADES D’INTERÈS:

XVII Jornada Tècnica d’Auditoria: 35è ani-

versari del REA + REGA (29 de setembre).

Jornada sobre Col·laboració PublicoPriva-

da: experiències pràctiques (19 d’octubre).

Jornada Tècnica de Normalització Comp-

table (8 de novembre).

Jornada sobre l’Empresa Familiar des de 

la Perspectiva de l’Assessor Economista (14 

de novembre).

XIIIè Fòrum Concursal i III Trobada d’Eco-

nomia Forense (28 i 29 de novembre). 
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xperta en direcció financera i, des 

del 2010, directora dels Estudis 

d’Economia i Empresa de la 

UOC, Maria Àngels Fitó és també 

docent a la mateixa universitat. La seva in-

vestigació se centra en els processos d’har-

monització en la informació financera, els 

sistemes de control de gestió i l’impacte de 

l’e-learning en les capacitats professionals.

Com definiria els estudis d’Economia i 

Empresa que s’ofereixen a la UOC?

Els Estudis d’Economia i Empresa de la 

UOC ens definim com el referent on-line, 

local i també global, en el desenvolupament 

de competències de les persones al llarg de 

la vida per tal de poder exercir aquest rol 

transformador i de compromís social que 

necessiten els professionals d’empreses i 

organitzacions per adaptar-se als nous 

reptes de l’entorn.

Quines competències diferencien els 

economistes formats a la UOC?

En la selecció i definició de les competènci-

es transversals que caracteritzen i compar-

teixen els programes d’Economia i Empre-

sa hem estat amatents a les necessitats del 

mercat de treball i el conjunt de la societat. 

En aquest sentit, els estudis realitzats ens 

confirmen que els ocupadors reconeixen 

en els graduats UOC certes competències 

que avui resulten rellevants per al progrés 

professional: la capacitat de resolució de 

problemes, el treball en entorns digitals, el 

compromís social o la capacitat per orga-

nitzar la informació i el temps.

Què aporta l’educació a distància als es-

tudiants de la UOC?

La primera i indiscutible aportació ha estat 

permetre a un conjunt rellevant de perso-

nes, amb independència de la condició per-

sonal, familiar o laboral, adquirir una forma-

ció universitària de qualitat. Aquest accés a 

un títol universitari ha permès progressar 

professionalment molts dels nostres gradu-

ats, que han desenvolupat un conjunt de 

competències que els ha enriquit com a ciu-

tadans d’un món interconnectat. 

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 aquesta 

modificació?

Són molts els països on conviuen progra-

mes de grau i màster de tipologia i duració 

diversa atenent als requeriments de les dife-

rents disciplines, sense que això comporti 

que hi hagi titulacions de primera o segona 

categoria. El que preveu l’EEES és que el 

mapa de titulacions s’estructuri en estudis 

de primer, segon i tercer cicle. En aquest es-

cenari i davant els reptes i oportunitats que 

es puguin presentar al llarg de la vida, cada 

persona construirà el seu itinerari, que pot 

seguir la fórmula del 3+2, el 4+1, el 3+1+1 o 

qualsevol altra que s’adeqüi millor a les ne-

cessitats professionals en cada moment. 

Deixant al marge de la confusió i els costos 

associats al canvi d’un model encara no ava-

luat, i en un context on entenem que la for-

mació és procés continu, els graus de tres 

anys poden ser una oportunitat sempre que 

s’assoleixi un nivell òptim d’ocupabilitat. 

Com preveu que puguin evolucionar en el 

futur els Estudis d’Economia i Empresa?

Les noves titulacions en l’àmbit de l’Econo-

mia i Empresa han d’incorporar els reptes 

que han d’assumir els nous professionals. 

La interdisciplinarietat, la internacionalitza-

ció, la transformació digital, la gestió de les 

dades, la convivència amb la intel·ligència 

artificial, el compromís social, l’economia 

col·laborativa o la creativitat són només al-

guns dels aspectes que ja han de formar 

part del currículum de les nostres titulaci-

ons. En qualsevol cas el disseny d’aquests 

itineraris haurà de ser compartit i secundat 

pels col·legis professionals i altres agents 

rellevants del món empresarial. 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

F O R M A C I Ó  D E  L ’ E C O N O M I S T A

MARIA ÀNGELS FITÓ
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 BARCELONA

‘Renda a tomba oberta’

Sessió extraordinària a càrrec de Jordi Ber-

tran, economista i soci-director de Bertran 

Ribera Assessors. Van moderar Josep Cid, 

membre de la Comissió d’Assessors Fis-

cals del Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya, i Avelino Vázquez, vicepresident de la 

Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya. Videoconfe-

rències amb les seus de Girona, Lleida i Tar-

ragona.

‘Novetats en la declaració  

de l’impost sobre societats 2016’

Sessió temàtica a càrrec d’Àngel Segarra, 

economista. Assessor fiscal. Van moderar 

Josep Cid, membre de la Comissió de Fis-

calistes CEC i Avelino Vázquez, vicepresi-

dent de la Comissió de Fiscalistes CEC. Vi-

deoconferències amb les seus de Girona i 

Tarragona. 

‘Novetats en la gestió i recaptació 

d’impostos de la Generalitat  

de Catalunya’

Sessió tècnica informativa a càrrec d’Anto-

nio Martínez, coordinador de Sistemes i 

Procediments Tributaris de l’Agència Tribu-

tària de Catalunya. Els actes de benvinguda 

i presentació de la sessió van anar a càrrec 

de Nacho Cornet, president de la Comissió 

d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya, i va moderar Josep 

Cid, membre de la Comissió d’Assessors 

Fiscals del Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya. Videoconferències amb les seus de 

Girona i Tarragona.* 

‘El concert econòmic basc:  

una visió personal’

Conferència a càrrec de Pedro Luis Uriarte, 

exconseller d’Economia i Hisenda del pri-

mer Govern basc (1980-1984) i expresident 

de la Comissió Negociadora per la Recupe-

ració del Concert Econòmic Basc. Va pre-

sentar la sessió Jordi Caballé, president de 

la Comissió d’Economia Internacional i Unió 

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

‘Els nous impostos de la Generalitat (sobre béns improductius,  

begudes ensucrades envasades i altres novetats en tributs)’

Sessió informativa a càrrec de Marta Espasa, directora general de Tributs i Joc del De-

partament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; Natàlia Caba, subdirectora 

general de Règim Jurídic del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisen-

da, i Eduard Vilà, director de l’Agència Tributària de Catalunya. Va presentar Nacho 

Cornet, president de la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, i van moderar Avelino Vázquez, vicepresident de la Comissió d’Assessors 

Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i Josep Cid, membre de la Comissió 

d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Videoconferències amb 

les seus de Girona i Lleida.*
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Europea del Col·legi d’Economistes de Ca-

talunya i va moderar Modest Guinjoan, pre-

sident de la Comissió d’Economia Catalana 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Videoconferències amb les seus de Girona, 

Lleida i Tarragona. Vídeo disponible a www.

youtube.com/economistescat.*

‘Model finlandès d’aprenentatge en 

economia i empresa: TEAMLABS’

Conferència a càrrec d’Ainhoa Zamora, di-

rectora executiva i talent scouting de Mas-

terYourself, acompanyada de participants 

del Grau LEINN & MasterYourself. Va pre-

sentar i moderar la sessió Javier Asenjo, vi-

cepresident de la Comissió d’Economistes 

Docents i Investigadors del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya. 

‘Les grans ciutats com a destinacions 

turístiques globals. Evidències, reflexions 

i perspectives’

Conferència a càrrec del doctor Salvador 

Anton, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regi-

onal a la URV. Col·legiat d’Honor del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya. Va donar la 

benvinguda Alfred Albiol, vicedegà del Col-

legi d’Economistes de Catalunya, i va mode-

rar Josep Ros, vicepresident de la Comissió 

d’Economia del Turisme del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya. Videoconferències 

amb les seus de Girona i Lleida. Vídeo dispo-

nible a www.youtube.com/economistescat.* 

‘Diferències retributives de gènere.  

Visió de la desigualtat de gènere’

Conferència a càrrec d’Ernesto Poveda, 

economista i llicenciat en Direcció i Adminis- * 
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‘Transformació digital – quarta plataforma’

Conferència a càrrec del Kim Faura, director general de Telefónica a l’Àrea Mediterrània. 

Va donar la benvinguda Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Videoconferències amb les seus de Lleida i Tarragona.
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tració d’Empreses, MBA-ESADE, soci d’IC-

SA Grupo, i d’Indry Canchila, enginyera 

d’Organització Industrial i sòcia d’ICSA Gru-

po, responsable de l’Àrea d’Organització i 

Consultoria. Va presentar i moderar Josep 

Puigvert, economista i auditor de comptes, a 

més de president de la Comissió de Relaci-

ons Laborals del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya. Videoconferències amb les seus 

de Girona i Tarragona.

‘Comunicar els elements financers  

i no financers per presentar  

el veritable valor de l’empresa’

Conferència a càrrec de Xavier Fàbregas, 

director general de Caixa Enginyers Gestió; 

Cristina del Castillo, directora de Relacions 

amb Inversors a Fluidra, i Àlex Bardají, di-

rector d’Alembeeks Group. Va moderar la 

sessió Albert Garcia Pujol, membre de la 

Comissió d’Economia i Sostenibilitat. Vide-

oconferències amb les seus de Girona, 

Lleida i Tarragona.*

‘Les plantes medicinals i la salut’

Conferència a càrrec de Llorenç Teixé, engi-

nyer agrònom, químic i propietari de Ma-

nantial de Salud. Benvinguda a càrrec de 

Santiago Iglesias, president del Grup de 

Treball d’Economistes Sèniors del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya. Va moderar 

Josep Lluís Masriera, vicepresident del 

Grup de Treball d’Economistes Sèniors del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya.* * 
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‘El turisme rural en defensa del territori’

Debat agroalimentari a càrrec de Maria Carme Freixa, presidenta de l’Associació de Mi-

cropobles de Catalunya i alcaldessa de Vallfogona de Ripollès; Josep Margenat, represen-

tant de la sectorial d’agroturisme d’Unió de Pagesos; Anton Bundó, president de TURAL-

CAT; Josep Costa, advocat especialitzat en turisme i emprenedoria a les àrees rurals, i 

Montserrat Coberó, directora dels Serveis Tècnics de TURALCAT. Va presentar i moderar 

Jordi Sala, exdirector de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya i membre 

de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 



‘Models d’ús de temps  

i els valors del treball,  

oci i transport’

Conferència organitzada amb la col-

laboració de l’Associació Catalana de Cièn-

cia Regional i la Càtedra Abertis (UPC) amb 

la participació com a ponent de Sergio Ja-

ra-Díaz, catedràtic d’Economia del Trans-

port de la Universitat de Xile. Va presentar 

l’acte Francesc Robusté, catedràtic del 

Transport de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC). La benvinguda va anar a 

càrrec de Joan Ràfols, president de la Co-

missió Territorial i Urbana del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya, i la cloenda, de Da-

niel Serra, president de l’Associació Catala-

na de Ciència Regional. Videoconferència 

amb la seu de Lleida. 

Presentació de l’avantprojecte  

de la Llei de territori

Organitzada per la Comissió Intercol·legial 

de Territori i Urbanisme i celebrada a l’Audi-

tori de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya, amb la participació d’Agustí Ser-

ra, director general d’Ordenació del Territori 

i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya; 

Josep Ma Aguirre, professor lector de la Fa-

cultat de Dret Administratiu de la Universitat 

de Girona; Rosa Vilella, sotsdirectora gene-

ral d’Estratègies Territorials i Coneixement, i 

Ramon Arandes, membre de la Comissió 

Intercol·legial de Territori i Urbanisme. La 

presentació i benvinguda van anar a càrrec 

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

nomistes de Catalunya, i la cloenda, de Ju-

lià Talaya, sostdirector general de Geodèsia 

i Cartografia de l’ICGC.

‘Anàlisi d’empreses amb dades 

sectorials. Comptes anuals  

(balanç i compte de resultats)’

Conferència a càrrec de l’Oriol Amat, eco-

nomista, catedràtic d’Economia Financera i 

Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa-

bra, a més de president de l’ACCID. Va pre-

sentar i moderar la sessió Martí Garcia, vi-

cepresident de la Comissió de Comptabili-

tat (comissió conjunta CEC-ACCID). Video-

conferències amb les seus de Girona, Lleida 

i Tarragona. Vídeo disponible a www.youtu-

be.com/economistescat.*

‘Els nous informes d’auditoria (Resolució ICAC 23.12.2016)’

Sessió tècnica d’auditoria amb la participació com a ponent de Francesc Garreta, eco-

nomista i auditor de comptes, i vicepresident de la Comissió d’Auditors de Comptes | 

REA + REGA Catalunya. Va presentar i moderar Emilio Álvarez, president de la Comissió 

d’Auditors de Comptes | REA + REGA Catalunya. Videoconferències amb les seus de 

Girona i Lleida.*
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‘La feina de trobar feina. II sessió’

A càrrec de Ruth Monfort, Account Mana-

ger RPO per a CaixaBank a Randstad HR 

Solutions; María José Álvarez, Change Pro-

ject Manager a Randstad HR Solutions, i 

Ricard Lacuesta, responsable del Servei 

d’Orientació i Assessorament Professional 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Reunió del panell d’experts de l’IEBE

Per examinar el resultat de l’enquesta cor-

responent a la previsió de tancament de  

l’IBEX a 30 de setembre de 2017.* 

‘25è aniversari dels JJOO de Barcelona’92. 

Reptes de l’olimpisme en el segle XXI’

Conferència a càrrec de Juan Antonio Sa-

maranch, vicepresident del Comitè Olímpic 

Internacional. Va presentar Albert Agustí, 

director de Màrqueting Internacional del 

COOB’92, i president de Sport Cultura Bar-

celona. La introducció va anar a càrrec de 

Pedro Palacios, director de Comunicació i 

portaveu oficial dels JJOO de Barcelona’92, 

i la benvinguda, de José María Gay de Lié- 

bana, president de la Comissió d’Economia 

i Finances de l’Esport del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya. Va moderar María Paz 

Corominas, membre de la Comissió d’Eco-

nomia i Finances de l’Esport del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i de Sport Cul-

tura Barcelona. Videoconferències amb les 

seus de Girona, Lleida i Tarragona. Vídeo 

disponible a www.youtube.com/economis-

tescat.* 
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‘La patent unitària: una oportunitat per a la pime catalana’

Taula rodona a càrrec de Josep Maria Gascón, director d’Estratègia i Intel·ligència compe-

titiva d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya; Enric Batalla, soci i director d’Operacions de 

Cabier Institute; Gian-Lluis Ribechini, president de la Comissió de Gestió Empresarial del 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, i Itziar Ruedas, advocada a PIMEC. Va pre-

sentar i moderar Julià Manzanas, vicepresident de la Comissió d’Economia del Coneixe-

ment i Innovació del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Videoconferències amb les seus 

de Girona i Lleida.*



 SEU DE LLEIDA

Presentació del llibre ‘Empreses que 

menteixen. Com maquillen els comptes  

i com prevenir-ho i detectar-ho a temps’

A càrrec d’Oriol Amat, autor del llibre, eco-

nomista, catedràtic d’Economia Financera i 

Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa-

bra i president de l’ACCID i de la Comissió 

de Comptabilitat (comissió conjunta CEC-

ACCID), i de Joan Turmo, president Territo-

rial de la seu de Lleida del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya.

 SEU DE GIRONA

Estudiants d’una escola superior 

polonesa visiten la seu territorial  

de Girona del Col·legi  

d’Economistes de Catalunya

40 estudiants acompanyats pels seus pro-

fessors de la Pan’stwowa Szkolo Wyzsza im 

JPP II (Escola Pública Superior Joan Pau II) 

de Bialej, Polònia, van visitar la seu territorial 

a Girona per conèixer de primera mà el fun-

cionament del Col·legi.

Acte de graduació a la Facultat de 

Ciències Econòmiques i Empresarials  

de la Universitat de Girona (UdG)

Acte organitzat a l’Auditori-Palau de Con-

gressos i organitzat per la Facultat de Ci-

ències Econòmiques de Girona per als 

estudiants del curs 2016-207. El Col·legi 

col·labora en els premis que s’atorguen 

als estudiants i, en aquest cas, han estat: 

Premi al Millor Projecte de Pràctiques en 

Empresa (ADE, CIF i Economia) i Premi al 

Millor Treball de Fi de Grau (ADE, CIF i 

Economia).

Sopar màster

Organitzat per l’Aula d’Economia.
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osep Ros és economista i soci-

director de ROS D&P, consultora 

econòmica especialitzada en tu-

risme i sectors vinculats, la qual va 

ser distingida pel Col·legi d’Economistes 

de Catalunya (CEC) com a Despatx Profes-

sional de l’Any 2014.

Quins són els principals objectius de la 

Comissió?

Som una comissió jove creada fa dos anys 

i que vol ser punt de trobada i plataforma 

de debat de tots els professionals interes-

sats en el fenomen del turisme en el seu 

sentit més ampli i amb una aproximació 

objectiva, científica i tècnica des del punt 

de vista econòmic que aporti rigor en un 

tema de tanta transcendència econòmica 

i social com és l’activitat turística. La Co-

missió és planteja com un òrgan pluridisci-

plinari que demana la participació més alta 

possible d’economistes i també està ober-

ta a professionals d’altres especialitats 

com urbanistes, geògrafs, enginyers o 

gestors públics i privats. El caràcter trans-

versal del turisme ho exigeix.

Quines activitats organitzeu?

D’una banda, organitzem conferències i de-

bats públics d’interès general i d’ampli res-

sò com els debats sobre la moratòria hote-

lera a Barcelona entre el regidor de Turisme 

i el president del Gremi d’Hotels, la confe-

rència sobre energia, canvi climàtic i turisme 

a càrrec del doctor Mariano Marzo o la re-

cent conferència del doctor Salvador Anton 

sobre les grans ciutats com a destinacions 

turístiques globals. D’altra banda, també 

organitzem sessions internes de caràcter 

més tècnic orientades als membres de la 

Comissió en què es toquen temes com ara 

la mobilitat turística a Barcelona, els models 

matemàtics de valoració d’hotels, l’efecte 

de les TIC en la comercialització turística, el 

present i futur empresarial dels restaurants 

tradicionals emblemàtics, etcètera.

Quin paper diria que juga l’economista en 

el sector del turisme?

Malgrat que tradicionalment ha estat relati-

vament poc estudiat pels economistes, crec 

que pel caràcter transversal i multisectorial 

de l’activitat turística, l’economista és un 

dels professionals més idonis per estudiar-lo 

gràcies a la seva capacitat per treballar en 

equips multidisciplinaris i tenir una visió àm-

plia dels problemes. Com deia John Stuart 

Mill, “no és bon economista qui només sap 

d’economia”. En el sector turístic, com en la 

resta, el paper de l’economista és ajudar per 

tal que es prenguin les decisions econòmi-

ques de la manera més racional possible.

Quin pes té el sector del turisme en l’eco-

nomia catalana?

El turisme és un fenomen global i central a la 

societat moderna que va cada vegada a 

més. En aquesta línia, a Catalunya el sector 

turístic està guanyant pes tant per la pròpia 

dinàmica de creixement del mercat com 

pels evidents avantatges competitius que té 

i que ha sabut aprofitar: varietat de recursos 

de base, infraestructures i equipaments de 

suport, bona accessibilitat i una capacitat 

de gestió i capital humà consolidat. 

El turisme també genera controvèrsies. A 

Barcelona, per exemple, la pressió turís-

tica i les seves afectacions en l’habitatge 

o el comerç porten molts ciutadans a 

veure’l més com una amenaça... Com es 

pot combatre aquesta situació?

Evidentment, el turisme, com qualsevol al-

tra activitat, té els seus pros i contres. Com 

que és una activitat que es basa en el terri-

tori i incideix sobre el mateix, requereix 

d’una bona planificació i gestió per optimit-

zar els seus beneficis en termes d’ocupa-

ció, valor afegit, reequilibri territorial i pre-

servació dels recursos, així com per evitar o 

disminuir les seves externalitats negatives. 

La gestió no es pot fer amb brotxa grossa 

sinó amb llapis de punta fina, especialment 

a les ciutats, adaptant-se a les característi-

ques de cada barri o microzona. 

Un dels grans problemes del turisme és que 

té uns dèficits de coneixement i d’informa-

ció importants i, sense un bon coneixement 

previ, les diagnosis solen ser errònies i et 

poden portar a polítiques i propostes equi-

vocades. Hem de tenir present que, contra 

el que molts pensen, el turisme és un feno-

men complex que, per tant, requereix de 

respostes complexes. Les solucions sim-

ples basades en tòpics, apriorismes i inte-

ressos de part no funcionen. 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

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

JOSEP ROS
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DE LES COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

Què és l’EMA?
Comissió d’Economia de la Salut
L’EMA (Agència Europea del Medicament) 

és una Agència de la Unió Europea ubicada 

a Londres des de l’any 1995 que s’encarre-

ga de l’avaluació científica, la supervisió i el 

monitoratge de la seguretat dels medica-

ments que desenvolupen les companyies 

farmacèutiques per al seu ús a Europa. 

Turisme ‘prime’ de sol i platja
Comissió d’Economia del Turisme
Les platges són el principal factor de produc-

ció turística, i la seva gestió ha de considerar-

se bàsica per a l’èxit de qualsevol destí que 

vulgui mantenir el seu avantatge competitiu. 

La platja és un bé complex i irreproduïble, un 

bé natural, un espai d’equilibri ecològic i am-

biental fràgil, on s’ha d’invertir per mantenir-la 

en un bé atractiu i sostenible. 

Els bancs dels aliments, el treball  
per l’aprofitament de l’excedent 
agroalimentari i la lluita contra  
la fam al nostre entorn 
Comissió d’Economia  
Agroalimentària
Es dóna, al món, a Europa, a Espanya, i tam-

bé a Catalunya, una paradoxa immoral: es 

malbaraten volums d’aliments comestibles 

superiors a les necessitats de persones que 

pateixen precarietat alimentària. Els bancs 

dels aliments són una de les respostes con-

cretes i eficients de la societat civil a aquesta 

situació inacceptable.

Informe integrat. I ara què?
Comissió d’Economistes  
Auditors de Comptes
Aquest article intenta descriure el procés 

d’evolució i la perspectiva futura sobre l’infor-

me integrat. Conclou, a més, sobre la neces-

sitat d’estendre les competències actuals a 

l’hora de preparar els informes corporatius. 

Aspectes comptables del dret  
de separació dels socis per 
manca de distribució de beneficis
Comissió de Comptabilitat
L’article 348 bis de la Llei de societats de ca-

pital (LSC) reconeix als socis de societats de 

capital no cotitzades un dret de separació en 

cas de falta de distribució de dividends. 

Aquesta regulació pretén evitar la vulneració 

del dret del soci als guanys socials quan la 

societat, any rere any, acorda no repartir be-

neficis tot i que aquests existeixin. No obstant 

això, les critiques a la norma són diverses.

La informació no financera.  
Una activitat callada  
que progressa
Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat
La informació no financera de les empreses 

progressa d’acord amb la visió què en té la 

pròpia societat. 

Informe GEM sobre l’activitat 
emprenedora a Catalunya (II)
Grup de Treball d’Emprenedoria
El Global Entrepreneurship Monitor és un 

projecte d’investigació que té per objectiu 

l’obtenció de dades sobre l’activitat empre-

nedora arreu del món, a partir d’una extensa 

xarxa internacional que engloba en l’actuali-

tat més de 62 països i demostra així que l’in-

forme és un referent mundial en l’estudi de 

l’activitat emprenedora.

Què és la renda fixa?
Comissió d’Economia  
Financera/GT EAFI
Deute d’una empresa privada o un ens públi-

ca. Només són fixes les característiques de 

l’actiu (emissor, cupó, venciment, etcètera). 

El capital i la rendibilitat estan garantits per 

l’emissor, per tant, la solvència és la clau per 

no perdre el capital estalviat o invertit.

Impost sobre societats 2016. 
Informació sobre operacions 
vinculades
Comissió d’Assessors Fiscals
Fins ara, en la declaració de l’impost sobre 

societats de cada exercici s’havia d’informar 

sobre determinades operacions vinculades. 

A partir d’ara aquesta informació s’ha de fa-

cilitar en un nou imprès. De manera excepci-

onal, el nou model 232 s’ha de presentar 

durant el proper mes de novembre.

El concepte de grup societari  
a la futura legislació concursal
Comissió Mercantil, Concursal  
i d’Experts Judicials
La proposta del Reial Decret Legislatiu pel 

que s’aprova el text refós de la Llei concursal, 

que encara no ha sortit a la llum, inclou un 

capítol concret dedicat al concurs de credi-

tors de grups d’empreses. També destaca la 

delimitació jurisprudencial que fa el Tribunal 

Suprem del concepte jurídic de grup de so-

cietats a efectes del concurs.

XXV Fòrum d’Inversió i ‘El pacte 
de socis en les ‘start-ups’’
Economistes BAN
Economistes BAN celebra el XXV Fòrum d’In-

versió amb la presentació de set start-ups: 

ONAIR SHOPPING, BOX MOTION, TOP 

SAILING CHARTER, UNIQBROW, SNACK-

SON, BEACH BOX GYM i AFTERSCOOL i la 

ponència El pacte de socis en les start-ups, 

com negociar-ho? per part d’Ignasi Torras, 

advocat, soci de Legal&Tax Meeting. 






