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redactat, molts dels quals s’han incorporat en el redactat  

final de la normativa. 

Un cop el Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya ens notifiqui que la normativa aprovada és adequada 

a la legalitat i ens informi que s’han 

inscrit en el Registre de Col·legis 

Professionals del Departament  

de Justícia i hagin estat publicats  

al DOGC, la Comissió Gestora 

convocarà eleccions a la totalitat dels 

càrrecs previstos per a la Junta de 

Govern del Col·legi i finalitzat, doncs,  

el període transitori i, amb la presa de 

possessió de la Junta de Govern que 

sorgeixi del procés electoral, s’iniciarà 

una nova etapa molt prometedora, en 

què les corporacions originàries de la 

unificació seran ja història. 

També el mateix dia, en el curs de 

l’Assemblea ordinària de Col·legiats 

es va aprovar el darrer pressupost 

que la Comissió Gestora gestionarà, però que li correspondrà 

liquidar a la Junta de Govern sorgida del procés electoral que  

se celebrarà el 2018. El pressupost del Col·legi per al 2018 

aprovat, que podeu trobar a la pàgina web, és un pressupost 

prudent i equilibrat en què l’excedent d’explotació finança  

les inversions programades per al 2018, i permet dur a terme 

totes les activitats que tradicionalment el Col·legi realitza.  

El pressupost d’inversions, a més a més d’amortitzar els 

préstecs hipotecaris, permetrà continuar amb els objectius  

fixats en anteriors anys d’impulsar decididament la digitalització 

del Col·legi i perfeccionar la comunicació tant envers  

els col·legiats com envers la societat. 

Us desitjo un bon any 2018. 

l darrer Informatiu de l’any està destinat a 

informar-vos sobre el desenvolupament de la 

Jornada dels Economistes, dels actes 

relacionats i dels principals esdeveniments 

ocorreguts en el Col·legi el darrer trimestre de 

l’any, que acostuma a ser el període de més activitat. Així, en 

aquestes pàgines trobareu les versemblances i entrevistes al 

Col·legiat de Mèrit, Josep Oliver, i de la Col·legiada d’Honor 

d’aquest any, la matemàtica Marta Sanz-Solé, així com 

informació de les activitats organitzades el darrer trimestre. En 

l’Informatiu Edició especial Jornada dels Economistes, que 

haureu rebut en format digital fa uns dies, a més a més d’una 

informació detallada de les diverses sessions de la Jornada dels 

Economistes d’enguany, trobareu informació de la resta de 

reconeixements a col·legiats, el Premi de Reconeixement al 

Despatx i a l’Economista d’Empresa de l’Any, i dels guardonats 

amb els millors currículums universitaris de les universitats de 

Catalunya, dels millors treballs de final de grau presentats per 

estudiants i dels guardonats amb els premis Joan Sardà Dexeus.

Una breu reflexió sobre la Jornada dels Economistes celebrada 

a Barcelona el divendres 27 d’octubre. Malgrat tot l’entorn social 

i d’expectatives existents per part de la societat catalana  

(com sabem, sessions al Parlament de Catalunya i al Senat),  

la Jornada es va clausurar amb èxit d’assistència,  

més de 1.300 professionals van assistir com a mínim  

a una de les Sessions de Treball, 

aconseguint una alta valoració 

atorgada pels assistents, segons 

reflecteix l’enquesta de satisfacció.  

Com a principal novetat  

d’aquest any, cal destacar la  

gravació i retransmissió en directe, 

mitjançant streaming, de totes les 

Sessions de Treball organitzades 

per les quatre seus col·legials, 

Barcelona, Girona, Lleida  

i Tarragona, que podeu visionar  

en qualsevol moment només 

accedint al web del Col·legi.  

En conjunt la Jornada va aplegar 

conjuntament 1.706 assistents i 

seguidors on-line.

El passat dimarts 19 de desembre va tenir lloc l’Assemblea 

Extraordinària de col·legiats que va aprovar la normativa que  

ha de regir la vida col·legial dels propers anys, els Estatuts, el 

Reglament de la Junta de Govern i el Reglament de 

l’Assemblea General i del procés electoral. La normativa 

aprovada, a més de complir amb els requisits que s’estableixen 

en la legislació vigent sobre col·legis professionals, regula amb 

precisió els drets i obligacions dels col·legiats i dels òrgans 

rectors del Col·legi, garanteix una transparència institucional 

vers els col·legiats i la societat i fomenta la participació de les 

persones col·legiades en la vida corporativa. El redactat final de 

la normativa és fruit de la participació, no només dels membres 

de la Comissió Gestora, sinó també de tots aquells col·legiats 

que ens han fet arribar els seus suggeriments a la proposta de 
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L’interès més alt
Versemblança Col·legiat de Mèrit. 

Josep Oliver

Entrevista Col·legiat de Mèrit

Versemblança Col·legiada d’Honor.

Marta Sanz-Solé

Entrevista Col·legiada d’Honor

Resum dels Premis de Reconeixement 

de la Jornada dels Economistes

Actualitat econòmica
Ràdio Cafè de l’Economista.

Stop atur juvenil

Gent de casa
Eusebio Díaz-Morera

Notícies

El Col·legi en el territori

Formació de l’economista
Formació base

Entrevista Xavier Ferràs

Treballem en grup
Comissions i Grups de Treball

Economistes BAN es consolida

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

Recull d’activitats

Josep Oliver i Marta Sanz-Solé, 
nous Col·legiats de Mèrit  
i d’Honor, respectivament
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El Col·legi en  
el territori,  
activitat a Lleida

Economistes BAN 
celebra la seva 
consolidació

Ràdio Cafè de 
l’Economista.  
Stop atur juvenil

Gent de casa.  
Eusebio Díaz-Morera

Entrevista a Xavier Ferràs, 
degà de la Facultat 

d’Empresa i Comunicació 
de la UVic-UCC
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JOAN CALS GÜELL

COL·LEGIAT DE MÈRIT 2017

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

 
osep Oliver, fill del barri de Sant Narcís 

de Girona, va estudiar la carrera de 

Ciències Econòmiques i Empresari-

als a la Universitat de Barcelona. De la 

mà de Jacint Ros, es va incorporar al profes-

sorat de la Universitat Autònoma de Barcelo-

na el 1981, on es va doctorar amb una tesi 

sobre el paper del sector públic en l’evolució 

dels costos laborals a l’Estat espanyol.
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al 2011 i que el portarà a auscultar, amb 

regularitat, el ritme de l’economia i a analit-

zar les seves transformacions. Això es tra-

duirà en anuaris econòmics sobre Catalu-

nya amb perspectiva comarcal, en informes 

semestrals sobre les economies espanyola 

i catalana i en informes semestrals sobre el 

mercat immobiliari. Les dades i les conclu-

sions sorgides d’aquests treballs seran una 

referència obligada en el debat públic i la 

presa de decisions pels agents econòmics 

i institucionals.

Aquest coneixement a fons de la realitat eco-

nòmica explica que el 2005 fos nomenat 

coordinador general de l’Acord estratègic 

per la internacionalització, la qualitat de 

l’ocupació i la competitivitat de l’economia 

catalana, signat el febrer de 2005 pel Govern 

de la Generalitat i les principals organitzaci-

ons sindicals i patronals. El seu currículum 

recull, tant abans com després d’aquesta 

iniciativa, treballs de diversa naturalesa pels 

actors en qüestió.

Ha mantingut, també, altres col·laboracions 

estables, principalment amb el CIDOB –pel 

qual va codirigir l’anuari sobre la immigració– 

i amb el grup Manpower, sobre la conjuntura 

en el mercat de treball.

Des del 2011 hom el troba –al costat d’Emi-

lio Ontiveros, Martí Parellada i Gemma Gar-

cía– en la potent estructura de codirectors 

d’EuropeG, el grup de reflexió que dirigeix 

Antoni Castells. Josep Oliver és l’autor o el 

ponent d’un bon nombre de les seves pres-

tigioses publicacions. Ho fa amb una anàlisi 

que contrasta, a vegades, amb l’opinió “pu-

blicada” a casa nostra; així, la seva darrera 

contribució porta el ben explícit títol de Soli-

daritat europea amb Espanya: el paper del 

BCE en la crisi i els efectes de la distensió 

monetària en el creixement 2015-17.

Ha compatibilitzat, a més, tot l’anterior amb 

una tasca divulgadora que li era familiar, ja 

que la seva mare, la mestra Maria Alonso, 

havia estat col·laboradora destacada de la 

premsa gironina. Des de fa anys la Universi-

tat Autònoma té en Josep Oliver el seu aca-

dèmic més mediàtic, i els economistes li 

hem d’agrair una presència regular en els 

principals mitjans de comunicació, amb tres 

característiques poc habituals en etapes de  

turbulències com les que travessa Catalu-

nya des del 2008: la solvència, el realisme i 

la independència de criteri.

En conclusió, una trajectòria de mèrit, de 

molt de mèrit. 

Una altra part de la recerca l’ha realitzada 

dirigint en solitari successius equips reduïts 

de joves col·laboradors. La productivitat i 

l’eficiència d’Oliver en aquesta forma d’ope-

rar és proverbial; és quelcom que encara 

avui ens sorprèn als qui, durant dècades, 

hem tingut la sort de ser companys seus al 

Departament d’Economia Aplicada de la 

UAB. Sabem, però, que tanta feina,  amb 

l’economia de mitjans que li ha estat pròpia, 

té dues claus: una dedicació total, nit i dia, 

sense estalviar hores, i una disciplina rigoro-

sa com la que l’atleta Oliver, corredor de 

fons, segueix metòdicament.

Deixant de banda els articles en revistes cien-

tífiques, una mostra representativa de les pu-

blicacions que són fruit de l’esforç assenyalat 

hauria de recollir, com a mínim, els llibres  i les 

monografies següents: De la Gran Gerona a 

l’àrea urbana de Girona (any 2000); La pobre-

sa a Catalunya (any 2001); La apertura exte-

rior de las regiones en España (any 2003); 

España 2020: un mestizaje ineludible (any 

2006); Els factors de creixement de la indús-

tria catalana 1995-2005 (any 2009), i La crisis 

económica en España, d’aparició recent.

Prèviament, els anys anteriors i immediata-

ment posteriors als Jocs Olímpics i amb la 

firma, també, segons els casos, de Trullén, 

Busom i Matas, hom hi troba una sèrie de 

publicacions dedicades a estimar la renda i el 

PIB a Barcelona i a la seva àrea metropolitana.

A partir de mitjans dels 90 comença, dèiem, 

una col·laboració amb el servei d’estudis 

de Caixa Catalunya, que es mantindrà fins 

Ha desenvolupat tota la seva carrera acadè-

mica a Bellaterra, com a catedràtic d’Econo-

mia Aplicada, exercint també el càrrec de vi-

cerector i, en diversos períodes, durant uns 

deu anys, el de director del Departament 

d’Economia Aplicada. A la Facultat d’Econo-

mia i Empresa, al claustre de la Universitat i al 

Consell de Govern, la veu d’Oliver ha estat 

una de les més escoltades. Actualment forma 

part del cos d’emèrits de la institució.

La distinció que ara rep s’afegeix al premi 

Catalunya d’Economia 1994 i a dos premis 

Joan Sardà Dexeus al Millor Llibre d’Econo-

mia de l’Any; d’autoria col·lectiva, el del 

2005 tractava sobre la indústria a Espanya 

i el del 2008, sobre els reptes de futur de 

l’economia catalana.

Li agrada ensenyar. Ho fa apassionada-

ment, amb materials i continguts que porten 

el seu segell personal. L’economia d’Espa-

nya i la dels mercats de béns, de serveis i de 

treball han constituït la part majoritària de la 

seva activitat docent, que ha cobert, igual-

ment, temaris d’introducció a l’economia, 

d’economia internacional i de governança 

econòmica de la Unió Europea, així com cur-

sos de postgrau sobre comptabilitat nacio-

nal i estimació de macromagnituds.

L’àmbit de l’activitat de recerca és, igual-

ment, gran i divers. De l’estudi del consum 

de les llars i les desigualtats al de la inversió 

en capital humà; del model de creixement 

al comportament de la productivitat; de la 

política monetària espanyola a la del Banc 

Central Europeu; de l’estimació de macro-

magnituds en àmbits locals a l’obertura  

exterior de les regions; de la dinàmica de-

mogràfica als desajustos del mercat de tre-

ball a la immigració; de l’evolució de la com-

petitivitat i el deute al procés d’ajust de 

l’economia espanyola. En aquest apartat 

s’inscriu la direcció de tesis doctorals amb 

alumnes d’arreu. El mosaic que tot això 

compon presenta, a més, nombroses ex-

tensions, particularment quan es contem-

pla juntament amb les aportacions de caire 

consultor.

Els autors amb qui ha compartit una part de 

l’activitat investigadora hem estat, normal-

ment, gent de l’Autònoma: Raymond, Roig, 

Trullén, Ramos, Sala, Pujolar, Matas, Bu-

som, jo mateix... Externament, dos vincula-

cions molt fecundes es van produir a mitjans 

dels 90 amb el servei d’estudis de l’antiga 

Caixa Catalunya –que tenia Xavier Segura al 

capdavant– i fa sis anys amb el grup de refle-

xió EuropeG sobre temàtica europea.

I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  7
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utor de nombrosos treballs so-

bre el comportament de les llars 

en relació amb les seves decisi-

ons de consum i inversió en ca-

pital humà, de les seves interconnexions amb 

les demandes empresarials de mà d’obra i la 

seva qualificació i del seu impacte sobre la 

productivitat i sobre les connexions entre 

mercat de treball, immigració, demografia i 

demanda immobiliària de les famílies. Preo-

cupat per la distribució i la desigualtat, ha pu-

blicat recerca sobre la pobresa a Catalunya. 

També han estat objecte de la seva atenció 

les relacions econòmiques Catalunya-Espa-

nya i, en particular, els intercanvis comercials, 

així com la dinàmica de la indústria catalana i 

la seva integració en els mercats mundials. 

Els darrers anys ha investigat i publicat sobre 

els orígens i les solucions de la crisi financera 

a l’àrea de l’euro, a Espanya i a Catalunya. És 

codirector del think tank EuropeG.

prou aquest paper orientador, de cara al futur 

l’haurien de jugar amb més força. 

Quina anàlisi fa de l’estat actual de l’econo-

mia espanyola?

Podríem dir que hi ha una recuperació clara de 

l’economia, però en un context de persistència 

de fragilitats importants. Al meu darrer llibre, La 

crisis económica en España, en el qual analitzo 

els deu anys que s’escolen des de l’inici de la 

crisi el 2007 fins al 2017, destaco com una de 

les principals fragilitats heretades del passat 

continua essent l’enorme endeutament extern 

i intern, tot i l’esforç de reducció d’aquella dè-

cada. I això perquè, tot i que el deute privat ha 

caigut en vora 500.000 milions d’euros, el pú-

blic ha augmentat en 700.000 euros. Saldo 

final? Espanya és avui un país més endeutat 

que al principi de la crisi. I, pel que fa a l’endeu-

tament net exterior,  encara se situa en un 88% 

del PIB, per sota del nivell del 95% del 2008 

però molt superior al 35% que la Comissió Eu-

ropea considera acceptable. 

En aquests últims anys hem gaudit d’una polí-

tica monetària expansiva amb uns tipus d’inte-

rès extraordinàriament reduïts, al temps que la 

compra d’actius espanyols, fonamentalment 

deute públic, pel BCE ha situat la prima de risc 

en valors molt continguts, escassament supe-

riors als 110 punts bàsics. Però aquesta és una 

situació de falsa seguretat: no som més sol-

vents que els Estats Units. Des d’aquest punt 

de vista, Espanya no ha aprofitat bé la massiva 

intervenció del Banc Central Europeu i no ha 

aprofundit en les reformes estructurals que 

necessitava. Al contrari: el Govern espanyol ha 

aprofitat aquesta escassa pressió dels mer-

cats financers per abaixar impostos dues ve-

gades. Sota d’aquesta aparent tranquil·litat, i 

tot i els baixos tipus d’interès, continua existint 

un volum d’endeutament elevat. Si hi ha una 

nova crisi financera, que no és descartable, ja 

veurem si el Banc Central Europeu tindrà la 

capacitat de controlar-ho.

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

JOSEP OLIVER, COL·LEGIAT DE MÈRIT 2017

Quina valoració fa de la distinció de Col-

legiat de Mèrit 2017 que li ha concedit el 

Col·legi d’Economistes?

Veient els noms dels que són Col·legiats de 

Mèrit no puc més que sentir-me molt hono-

rat. Formar part d’un col·lectiu tan selecte 

d’economistes de diferents enfocaments i 

disciplines em fa sentir extraordinàriament 

privilegiat.

Quin diria que ha de ser el rol dels col·legis 

professionals com el d’economistes en la 

societat?

Els economistes tenen un paper molt crític en 

un món tan complex, tan poc lineal i tan líquid 

com el que ens ha tocat viure, marcat per la 

globalització, el canvi tècnic, una crisi finan-

cera d’una profunditat no vista des dels anys 

30 i un envelliment accelerat de les nostres 

societats. Moltes de les certeses econòmi-

ques que semblaven lleis inalterables que-

den ara discutides en una societat avançada 

com la catalana. En aquest context, el paper 

social que cal cobrir per part dels economis-

tes és el d’intentar donar llum en un món tan 

complex, aportant opinió i, en particular, in-

formació, per tal que el ciutadà pugui millorar 

el coneixement sobre el funcionament de 

l’economia i el món financer. Una part 

d’aquesta tasca la fa la universitat, però 

aquesta té poca relació amb la societat. Els 

col·legis professionals hi estan molt més 

units. Tot i que els economistes han jugat 
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I en l’àmbit català?

L’endeutament català (privat i públic) és equi-

parable a l’espanyol, tot i que les dades de què 

disposem a Catalunya són més escasses. Cal 

destacar que sorprèn que l’Institut d’Estadísti-

ca de Catalunya, l’IDESCAT, no hagi estat ca-

paç d’elaborar fins ara uns comptes financers 

de l’economia catalana. Sé que és un exercici 

molt complex, però és un instrument crític per 

avaluar on estem. 

A banda del deute, un segon problema de 

l’economia catalana deriva de les diferents ne-

cessitats que tenim. De fet, en l’àmbit del sec-

tor exterior, és evident que Catalunya està molt 

més obsessionada per les exportacions i la 

millora de la competitivitat i la productivitat. En 

aquest ordre d’idees, Catalunya necessitaria 

una política industrial i de serveis més bolcada 

a l’exterior, mentre que les preocupacions del 

Govern de Madrid acostumen a estar més 

afectades per les necessitats de les finances, 

les utilities i les constructores. 

Aquest problema s’expressa en el fet que Ca-

talunya, que fa 20 anys estava en les regions 

industrials capdavanteres d’Europa, ara se si-

tua a la part baixa d’aquest rànquing, com vaig 

mostrar en un recent estudi. Vist com s’han 

mantingut en aquests llocs capdavanters regi-

ons industrials alemanyes o italianes, i s’hi han 

anys hi ha un desviament de la inversió estran-

gera que va cap a l’Europa de l’est i a Madrid 

no li preocupa gaire. No tenim, més que de 

forma molt parcial, les polítiques adequades 

per fer front a un món creixement competitiu. 

Quins són els seus principals reptes?

Llastimosament això no ha canviat darrera-

ment. No tenim un sistema educatiu adequat 

a les necessitats productives del país, al 

temps que la universitat continua poc vincu-

lada al teixit productiu i les necessitats del 

país; tampoc no disposem d’una correcta 

gestió d’infraestructures aeroportuàries, fer-

roviàries i portuàries; ni d’una política d’R+D 

adequada. En definitiva, en tots aquells ele-

ments que des de l’oferta poden contribuir a 

millorar la competitivitat i la productivitat, la 

nostra capacitat d’incidència és escassa. A 

escala educativa sí que tenim més marge i 

aquí la crítica és que tenim massa universita-

ris, manca una formació professional de qua-

litat i tenim massa fracàs escolar. 

La Jornada dels Economistes d’enguany 

s’ha centrat en la intel·ligència artificial i la 

transformació digital 4.0 a l’economia, a 

les empreses i a la societat. Quines diria 

que són les principals claus d’aquesta 

transformació?

En aquest repte que hem d’entomar, el que 

hauríem d’anar amb compte és a confondre 

demandes de gent extraordinàriament qualifi-

cada amb les que efectua el gruix del teixit 

productiu i, per tant, la tipologia dels ocupats 

que s’han d’incorporar en l’ús d’aquestes tec-

nologies. En relació amb aquest segon aspec-

te, hem fet molt més del que segurament ens 

pensem. El camí avançat en l’ús de les noves 

tecnologies és molt gran. Només cal visualitzar 

qualsevol oficina, privada o pública: l’ús dels 

ordinadors és, simplement, absolut; o, en el 

cas de la indústria de l’automòbil, la incorpora-

ció de la robotització ja fa anys que ha tingut 

lloc, al igual que en altres indústries o en grans 

centres comercials. 

El que es planteja ara és una altra fase: la utilit-

zació de la intel·ligència artificial i, més particu-

larment, la incorporació de procediments au-

tomàtics en el transport, particularment, que 

és on sembla que tindrà lloc la propera gran 

revolució. Però són exponents d’un canvi que 

en la indústria i als serveis ja s’ha fet en una 

mesura no menor. El que ens falta és un canvi 

marginal. Estem més avançats en la incorpo-

ració del canvi tècnic del que es podria pensar. 

Des d’aquest punt de vista, tot i que els reptes 

són formidables, sóc optimista respecte a la 

capacitat d’adaptació del país: l’hem mostrat 

en el passat i la mostrarem també en el futur. 

sumat altres de l’est d’Europa, no veig altra  

raó d’aquesta pèrdua de posicions que la 

manca d’una política que situï en el centre  

l’exportació i la fortalesa del teixit industrial. 

Manquen infraestructures de tot tipus, políti-

ques de recerca i desenvolupament, educati-

ves, de gestió d’infraestructures bàsiques, fi-

nanceres que estiguin al servei d’aquells 

objectius. Una part no menor de la tensió Ca-

talunya-Espanya d’aquesta darrera dècada 

reflecteix el convenciment d’una part de la po-

blació catalana que Madrid no ajuda, sinó que 

posa entrebancs a una societat molt oberta a 

l’exterior, més afectada per la globalització i el 

canvi tècnic que altres àmbits espanyols. Per 

exemple, hi ha hagut unes deslocalitzacions 

que es podrien haver evitat amb polítiques 

adequades. Hem observat que els darrers 20 

La trajectòria del 

Col·legiat de Mèrit 

Josep Oliver  

està estretament 

vinculada a la UAB.



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

 
bans de tractar amb més detall 

la seva biografia acadèmica vol-

dria fer alguns comentaris sobre 

la relació entre la recerca de la 

doctora Sanz-Solé i l’economia i les finan-

ces. L’anàlisi estocàstica s’inscriu en el marc 

més general de la teoria de processos esto-

càstics, que és la branca de la teoria de la 

probabilitat que modelitza fenòmens aleato-

ris que evolucionen en el temps. El model de 

procés estocàstic a temps continu més ele-

mental és l’anomenat moviment brownià o 

procés de Wiener. Ja Louis Bachelier, en la 

seva tesi, llegida a París el 1900, va modelit-

zar l’evolució dels preus mitjançant un movi-

ment brownià, si bé fins als anys 60 la teoria 

de processos estocàstics es va aplicar fona-

mentalment a la física. A mitjans dels anys 60 

es va consolidar el model d’Osborne-Samu-

elson com a model de preus, que consistia 

a modelitzar-los amb el que s’anomena un 

moviment brownià geomètric. Posterior-

ment el model s’ha generalitzat en diverses 

direccions: martingales, processos de Lévy, 

semimartingales, processos de Markov, et-

cètera. Avui, la valoració i cobertura de deri-

vats financers es fa mitjançant fórmules ba-

sades en eines d’anàlisi estocàstica com 

són els conceptes de martingala, integral 

estocàstica o equació diferencial estocàsti-

ca, la fórmula d’Itô, el teorema de Girsanov 

o la fórmula de Clark-Ocone. La recerca re-

alitzada per la doctora Sanz-Solé ha contri-

buït al desenvolupament d’aquesta teoria.

En una primera etapa, durant la realització 

de la tesi doctoral, dirigida pel doctor David 

Nualart i llegida a la UB el 1978, i durant els 

anys següents, la doctora Sanz-Solé treba-

lla conjuntament amb el doctor Nualart en el 

desenvolupament del càlcul estocàstic per 

a processos amb dos paràmetres. A mitjans 

dels anys 80, incorporen a l’estudi d’aquests 

processos tècniques de càlcul de Malliavin, 

un càlcul que estén el tradicional càlcul esto-

càstic d’Itô al tractament de processos anti-

cipatius. L’ús de tècniques de càlcul de Ma-

lliavin per abordar diferents problemes de 

càlcul estocàstic ha estat una constant en la 

recerca de la doctora Sanz-Solé des d’ales-

hores. Des de finals dels 90 el càlcul de Ma-

lliavin ha demostrat tenir molta utilitat en fi-

nances: valoració i cobertura de derivats 

financers, càlcul de sensibilitats (gregues), 

modelització d’informació privilegiada, des-

cripció de la superfície de volatilitat implícita 

en mercats de derivats, etcètera. 

El 1986 publica el seu primer article en soli-

tari en una revista internacional (Statistics 

and Probability Letters) i el 1988 en publica 

un segon a Annals of Probability, la revista 

més prestigiosa de l’àrea, ambdós emmar-

cats encara en el tema dels processos a dos 

paràmetres. En el marc d’aquesta temàtica 

dirigeix la tesi de M. Jolis (1989). 

El 1989 publica juntament amb D. Nualart i 

A. Millet el primer article no emmarcat en el 

tema anterior, també a Annals of Probabi-

lity. Inicia doncs una nova línia de recer-

ca centrada en l’estudi de diferents proble-

mes relacionats amb equacions diferencials 

estocàstiques utilitzant tècniques de càl- 

cul de Malliavin (reversió del temps, grans 

desviacions de la solució, caracteritza- 

ció del suport, etcètera). I en particular, ini-

cia la col·laboració amb la doctora A. Millet 

(actualment a París I), amb qui escriurà  

17 articles durant els anys següents i fins  

al 2008. 

És durant la dècada dels 90 quan el seu rit-

me de publicació s’accelera. Comença a 

treballar amb professors prestigiosos de di-

versos lloc del món: D. Lepingle, M. Zakai, P. 

Baldi, V. Bally, I. Gyöngy o A. Kohatsu-Higa, 

entre d’altres, i també intensifica la direcció 

de tesis doctorals: R. Delgado (1994), C. 

Rovira (1995), D. Márquez (1998) i M. Sarrà 

(2000), estudiants amb qui publica una vin-

tena d’articles.

A partir del 1992 comença a treballar també 

en diferents problemes relacionats amb les 

equacions en derivades parcials estocàsti-

ques, tema que passa a ser central en la 

seva recerca a partir del 1996 i fins a l’actu-

alitat. La tesi d’R. Delgado tracta de proble-

mes generals de càlcul de Malliavin, però 

totes les tesis posteriors ja se centren en les 

aplicacions d’aquest càlcul a problemes re-

lacionats amb les equacions en derivades 

parcials estocàstiques. Des d’un punt de 

vista de possibles aplicacions a les finances, 

les equacions en derivades parcials esto-

càstiques s’ha utilitzat per a la modelització 

estocàstica del tipus d’interès i de la volatili-

tat implícita.    

JOSEP VIVES

josep.vives@ub.edu

COL·LEGIADA D’HONOR 2017

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
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L’any 2005 publica el seu primer llibre de re-

cerca, Malliavin Calculus with Applications 

to Partial Stochastic Differential Equations, 

precisament sobre aquest tema. Els anys 

següents dirigeix les tesis de Lluís Quer 

(2005), Iván Torrecilla (2009) i Víctor Ortiz 

(2012), i inicia la col·laboració amb R. Dalang 

(EPFL, Lausana), amb qui ha treballat els 

darrers anys i ha publicat diversos articles i 

dues monografies.  El 2008 publica un article 

amb Paul Malliavin, el pare de l’anomenat 

càlcul de Malliavin. Durant els darrers anys 

ha continuat dirigint tesis: Francisco Delga-

do (2013), André Süess (2014) i actualment 

dirigeix la tesi d’Adrián Hinojosa. 

Més enllà de les publicacions, la doctora 

Sanz-Solé ha fet moltes estades de recerca 

en universitats estrangeres. En particular ha 

fet estades llargues a la Universitat París VI, 

a l’Institut Mittag-Leffler a Estocolm, a la Uni-

Actualment és organitzadora de la Barcelo-

na Summer School on Stochastic Analysis, 

que ja porta tres edicions (2012, 2014, 2016) 

i s’està preparant la quarta edició prevista 

per al juliol del 2018.  

Ha participat i participa en nombrosos comi-

tès científics de congressos, comissions 

d’avaluació i comitès científics de centres de 

recerca, a nivell internacional. Aquesta inten-

sa tasca de gestió científica internacional va 

culminar amb la presidència de la Societat 

Europea de Matemàtiques del 2011 al 2014, 

i l’actual presència com a membre del Comi-

tè Abel, des del 2015. 

Ha obtingut diverses distincions, entre les 

quals destaca la medalla Narcís Monturiol 

(1998), l’elecció com a membre numerària 

de l’Institut d’Estudis Catalans (2016) i el fet 

que és membre electe de la Reial Acadèmia 

de Ciències i Arts de Barcelona. 

La doctora Sanz-Solé ha realitzat també 

una llarga, intensa i excel·lent tasca docent 

de primer i segon cicles universitaris en els 

camps de la teoria de la probabilitat, l’esta-

dística i en àrees relacionades. Ho testifico 

com a alumne seu de l’assignatura d’Esta-

dística Matemàtica de 4t, durant el curs 

1984-85. Fruit d’aquesta tasca cal remar-

car també els tres textos docents que ha 

publicat, el darrer dels quals, Probabilitats, 

editat per la UB (1999), és encara un manu-

al utilitzat com a bibliografia bàsica del curs 

de Probabilitat de 3r de l’actual Grau de 

Matemàtiques de la UB. 

Finalment, els que ja tenim alguna experiència 

en gestió universitària sabem quina és la im-

portància de valorar també la tasca de gestió 

acadèmica feta per la doctora Marta Sanz-

Solé. Els càrrecs més rellevants que ha exercit 

són els de vicedegana (1988-1993) i degana 

(1993-1996) de la Facultat de Matemàtiques 

i vicepresidenta de la Divisió de Ciències Ex-

perimentals i Matemàtiques (2000-2003). 

Evidentment, durant tots aquests anys ha 

estat membre d’incomptables comissions a 

nivell de facultat i a la universitat, i ho continua 

sent actualment. 

versitat de Cambridge i a l’Escola Politècnica 

Federal de Lausana. Evidentment, tots 

aquests anys ha fet un gran nombre de con-

ferències en universitats de tot el món i ha fet 

incomptables contribucions a congressos 

internacionals.  

La segona faceta que vull remarcar de la 

doctora Sanz-Solé és la seva tasca com a 

gestora científica, a escala local i internaci-

onal. Ha estat o és membre de comitès 

editorials de diverses revistes científiques 

de primer nivell. Destaco Collectanea Ma-

temàtica (des del  2008), Stochastic Pro-

cesses and their Applications (2002-2012), 

Communications on Stochastic Analysis 

(2010-2014), Bernoulli (2012-2015) o An-

nals of Probability (des del 2015). 

Ha estat organitzadora d’incomptables con-

gressos i escoles avançades des del 1988. 

La doctora  

Marta Sanz-Solé 

ha desenvolupat 

una brillant carrera 

científica.
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egana de la Facultat de Mate-

màtiques de la UB del 1993 al 

1996 i vicepresidenta de la Di-

visió de Ciències Experimen-

tals i Matemàtiques del 2000 al 2003, l’ac-

tivitat de recerca de Marta Sanz-Solé se 

centra en la teoria de les equacions diferen-

cials i en les derivades parcials estocàsti-

ques. Sanz-Solé també va ser presidenta 

de la Societat Europea de Matemàtiques 

entre els anys 2011 i 2014.

Com valora el guardó que li ha concedit el 

Col·legi d’Economistes de Catalunya?

Òbviament la valoració és extremadament 

positiva. La veritat és que em va agafar to-

talment per sorpresa, no m’esperava una 

distinció similar. El que valoro enormement 

és que des d’una altra disciplina s’hagi pen-

sat en una matemàtica com a Col·legiada 

d’Honor. Penso que dec ser la primera i això 

em fa especial il·lusió. Que el Col·legi pensi 

a posar sota el seu paraigua científics d’al-

tres disciplines em sembla molt positiu. 

Quina considera que ha de ser la relació 

entre les disciplines de les matemàtiques i 

l’economia?

Les matemàtiques juguen un paper instru-

mental en l’economia. La relació entre amb-

dues matèries és forta i intensa. Fa molts anys 

grans desviacions, que és essencial en els 

càlculs de la prevenció de risc dins de l’àmbit 

econòmic, i al càlcul de Malliavin. Aquest càl-

cul proporciona la base teòrica per a l’estudi 

de les densitats de probabilitat, concepte fo-

namental en l’estadística. Un exemple ben 

conegut de densitat és la campana de Gaus. 

El càlcul de Malliavin té aplicacions en la mo-

delització, en les aproximacions numèriques 

i en l’estadística.  

Quines són les principals contribucions de 

la teoria de la probabilitat a la societat i a 

l’economia?

Una de les contribucions més importants a la 

societat de la teoria de la probabilitat és l’es-

tadística, ben coneguda per la majoria de 

ciutadans. Quan parlem d’anàlisi de dades i 

de disseny d’enquestes, la base matemàtica 

és la teoria de la probabilitat. De fet, sense 

probabilitat no hi hauria estadística. 

Com hem dit abans, la probabilitat proporcio-

na un tractament matemàtic de l’atzar. Això és 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat
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els científics eren savis universals, sabien una 

mica de tot. El segle XX es va iniciar un camí 

de molta especialització pel gran desenvolu-

pament de les diverses disciplines. La figura 

de savi universal va desaparèixer. Avui dia, 

com que cada vegada el món és més com-

plex i global, els darrers anys ens trobem en la 

necessitat d’incorporar als equips d’estudi 

persones expertes en diferents àmbits del sa-

ber. Això passa en particular en els àmbits de 

les matemàtiques i l’economia. Cal fer notar 

que actualment una de les sortides que tenen 

els llicenciats i doctors en matemàtiques es 

troba en institucions financeres i de gestió del 

risc. Al meu entendre, cal potenciar encara 

més en certs àmbits culturals i geogràfics una 

relació que és antiga, bona i profunda.

La teoria de la probabilitat ha centrat sem-

pre la seva trajectòria investigadora. Què 

en destacaria?

La teoria de la probabilitat és el camp de les 

matemàtiques que tracta l’atzar. Per tant, en 

la modelització dels fenòmens del món real en 

els quals hi ha una certa incertesa és natural 

utilitzar les probabilitats. Personalment m’he 

dedicat a la vessant de la modelització i l’es-

tudi i l’anàlisi de models basats en la probabi-

litat que permeten explicar fenòmens obser-

vables. Concretament em dedico a l’anàlisi 

estocàstica, en particular a la teoria de les 
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especialment útil en l’estudi de fenòmens en 

les ciències econòmiques i socials en els quals 

la relació causa-efecte no és directa. En la 

concepció determinista hi ha una relació clara 

causa-efecte que escrivim en forma d’equa-

cions. En canvi, en fenòmens en els quals in-

tervé el comportament humà, com en els 

mercats financers, on és present incertesa 

generada per pors o sospites, la concepció 

determinista no és tan adequada perquè no 

permet incorporar elements imprevistos o 

d’atzar. Aquí és on la probabilitat resulta útil, ja 

que facilita models en els quals la relació cau-

sa-efecte incorpora incerteses i explica millor 

els resultats que s’observen. 

A partir dels anys 70, l’anàlisi estocàstica, el 

camp concret al qual em dedico, ha tingut un 

gran impacte en l’anàlisi de l’evolució dels 

mercats financers, en particular en la valoració 

i cobertura de derivats i la incorporació d’infor-

mació privilegiada dins del model. Això ha 

conduït a una quantificació i matematització 

de l’anàlisi dels mercats financers i les predic-

darrers anys. Només cal veure el nombre 

d’estudiants de matemàtiques que tenim a 

les facultats i també d’estudiants que cursen 

graus dobles de matemàtiques i física o ma-

temàtiques i administració d’empreses. Tot i 

així, encara hi ha espai per a la millora. 

La manera de canviar aquesta percepció 

hauria de venir des de l’ensenyament dels 

més petits a les escoles, on se’ls hauria de 

mostrar la importància de les matemàtiques 

a la vida quotidiana i el fet que les matemàti-

ques presenten reptes i són divertides. 

D’exemples d’aplicació de les matemàtiques 

n’hi ha molts: des dels mòbils fins a la medici-

na, etcètera. També és evident que, per a la 

comprensió del món econòmic, es necessita 

una base matemàtica. Aquest missatge 

s’hauria de transmetre amb més claredat en-

tre els escolars. Tot i que s’ha millorat molt en 

aquest sentit i fins i tot tenim un Museu de les 

Matemàtiques a Cornellà, val la pena incre-

mentar els esforços en la popularització de les 

matemàtiques. 

cions d’evolució i anàlisi de la volatilitat. Des 

dels anys 70 una de les àrees que s’està de-

senvolupant amb més força és la de calibrar 

les constants que es posen dins els models. 

En gairebé tots els departament d’anàlisi de 

mercats hi ha matemàtics treballant-hi. En de-

finitiva, jo diria que els tres pilars on els mate-

màtics juguen un paper important són l’anàlisi 

estocàstica, la computació i l’estadística. 

Què és el que pot fer les matemàtiques més 

atractives?

La percepció de les matemàtiques com quel-

com negatiu ha canviat considerablement els 

Marta Sanz-Solé considera 

que cal mostrar als més 

petits la importància de les 

matemàtiques a la vida 

quotidiana, que presenten 

reptes i són divertides.
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22a EDICIÓ DE LA JORNADA

1. D’esquerra a dreta: Agustí Colom (regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona), Emili Mayo, Maria Teresa Martí 

i María José Gas (socis de Mayo Consultors) i Joan B. Casas (degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya).

2. D’esquerra a dreta: Agustí Colom (regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona), Santiago Garcia-Milà 

(subdirector general de l’Autoritat Portuària de Barcelona) i Joan B. Casas (degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya).

1 2

l Premi de Reconeixement al 

Despatx Professional 2017 es va 

atorgar a Mayo Consultors 

Associats en distinció a un des-

patx de les Terres de l’Ebre amb una anti-

guitat de més de 30 anys que ha sabut 

consolidar-se amb prestigi oferint als cli-

ents un assessorament altament qualificat 

a les Terres de l’Ebre. Mayo Consultors As-

sociats ha demostrat una sensibilitat per la 

formació constant i millora contínua dels 

seus professionals i una fidelitat cap a l’or-

ganització professional dels economistes a 

Catalunya. El jurat del premi també destaca 

la seva identificació, participació i col-

Ports de la qual va ser president des de 

l’any 2012 fins al 2016 i conseller delegat 

de la Terminal Marítima Interior del Port de 

Barcelona a Saragossa. 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 

reconeix la seva trajectòria professional 

dins del Port de Barcelona, que ha estat 

clau per a l’assoliment dels èxits actuals, 

així com també la bona valoració d’em-

presa ben gestionada que actualment té  

el Port de Barcelona. El jurat d’aquest pre-

mi també destaca la seva col·laboració 

constant amb el Col·legi d’Economistes 

de Catalunya.

Un altre dels guardons que es van lliurar 

durant el Sopar anual dels Economistes 

van ser els Premis Joan Sardà Dexeus 

que concedeix la Revista Econòmica de 

Catalunya. En la modalitat de Millor Llibre 

d’Economia es va premiar l’obra Análisis 

empíricos sobre la economía española. 

Ensayos en homenaje a Josep Raymond 

Bara, dirigida per Jaume García, José 

Manuel González-Páramo i Anna Ma-

laboració en la dinàmica econòmica i social 

del territori de les Terres de l’Ebre, ajudant 

a reforçar la imatge corporativa del Col·legi 

i de la professió d’economista en l’esmen-

tat territori.

D’altra banda, el Premi de Reconeixement 

a l’Economista d’Empresa 2017 es va 

atorgar a la trajectòria de Santiago Gar-

cia-Milà, subdirector general de l’Autori-

tat Portuària de Barcelona, president de 

l’Associació Internacional de Ports, presi-

dent de PortIC (Port Community System 

del Port de Barcelona), membre del Comi-

tè Executiu de l’Organització Europea de 
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5. Valentí Pich (president del Consell General d’Economistes) 

i Joan B. Casas (degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya) 

amb els premiats al Millor Treball de Final de Grau.

6. Pich i Casas, amb els guardonats als Millors Currículums Universitaris.

3. Jaume García, coautor del llibre ‘Análisis empíricos sobre la economía española. Ensayos en homenaje a Josep Raymond Bara’. 

4. D’esquerra a dreta: Teresa Garcia-Milà (membre del Consell d’Administració del Banc Sabadell), Joan B. Casas (degà del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya), Àlex Font (cap d’Economia del diari ‘Ara’) i Martí Parellada (director de la ‘Revista Econòmica de Catalunya’).
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tas. El llibre premiat és una obra col·lectiva 

que afronta l’estudi de diferents aspectes 

del funcionament de l’economia espanyo-

la a nivell macro i microeconòmic basat en 

l’ús de tècniques economètriques. 

Emmarcat també en els Premis Joan Sar-

dà Dexeus també es va fer entrega de la 

distinció de Millor Trajectòria Personal en 

la Difusió de l’Economia, que aquest 2017 

va ser per al cap d’Economia del diari Ara, 

Àlex Font, el qual ha dedicat tota la seva 

trajectòria professional a l’àmbit de l’eco-

nomia. Font ha treballat al diari Expansión, 

a Bloomberg i a ESADE.

Enguany es va estrenar el premi que reco-

neix el Millor Treball de Final de Grau. Un 

cop analitzats els nou treballs presentats i 

de comprovar que tots els treballs de fi-

nals de grau (TFG) presentats assolien un 

excel·lent nivell, els membres del jurat van 

decidir atorgar una menció específica a 

tots els presentats. 

A la jornada de Barcelona van recollir la 

menció els treballs The last wave of asylum 

seekers. An Economic Perspective, presen-

tat per Ángela Linares Voces, de la Uni-

versitat Pompeu Fabra; La agroindustria en 

Cataluña como eje vertebrador económico 

y social del sector agropecuario, presentat 

per Cristina López Villar, de la Universitat 

Abat Oliba; Borsa catalana, realitat o ficció, 

presentat per Ruben Molina Andreu, de la 

Universitat Pompeu Fabra, i A study of the 

determinants of household saving in the Eu-

ropean countries, presentat per Marc Hor-

ta Lladó, de la Universitat de Girona.

El guanyador del Premi al Millor Treball de 

Final de Grau va ser per al titulat Política 

monetària, mercat de capitals i globalitza-

ció. Estudi de la influència de la Reserva 

Federal en el mercat de renda variable es-

panyol”, presentat per Izabella Bota, de 

la Universitat de Lleida.

Finalment també es va fer entrega dels di-

plomes als Millors Currículums Universitaris, 

que enguany van ser per a Ana Bistué 

Muñoz de la Universitat Internacional de 

Catalunya, Helena Bosch Roura de la Uni-

versitat Oberta de Catalunya, Cristina López 

Villar de la Universitat Abat Oliba, Pol Mon-

temayor Cejas de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, Aida Oca Temprado de la 

Universitat de Vic, Marc Roig Alfonso de 

l’Institut Químic de Sarrià-Universitat Ra-

mon Llull, Alba Ruiz Carregal de la Universi-

tat Pompeu Fabra, Sofía Betania Sierra Vás-

quez de la Universitat de Barcelona i Anna 

Soler Torras de l’Escola Superior d’Adminis-

tració d’Empreses-ESADE. D’altra banda, 

Ricard Felip Ciurana de la Universitat Rovira 

Virgili, Irene Lopez Tubau de la Universitat 

de Girona i Mireia Sopena Canosa de la Uni-

versitat de Lleida van rebre el seu reconei-

xement en el marc de les jornades que van 

tenir lloc a les diverses seus del CEC. 



 
a Facultat d’Economia i Empresa 

de la Universitat de Barcelona (UB) 

va acollir la cinquena edició del Rà-

dio Cafè de l’Economista, una tro-

bada en format de tertúlia que té per objectiu 

compartir diversos temes d’actualitat econò-

mica d’alt interès per als joves economistes i 

per als estudiants de les diverses facultats 

d’Economia i Empresa de les universitats ca-

talanes. La professora de la Facultat d’Econo-

mia i Empresa de la Universitat de Barcelona, 

Gemma Garcia-Brosa; l’economista i presi-

dent de la consultora de recursos humans 

ICSA Grupo, Ernesto Poveda, i el vicepresi-

dent l’Associació Espanyola de Direcció i De-

senvolupament de Persones AEDIPE Catalu-

nya i sotsdirector general d’Asepeyo, Ricard 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat
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DEBAT SOBRE POLÍTICA I ECONOMIA

Alfaro, van debatre amb estudiants de la Fa-

cultat d’Economia i Empresa de la UB amb la 

conducció de l’economista Víctor Bottini so-

bre els factors que expliquen l’elevat atur juve-

nil a Espanya. I és que, segons l’Enquesta de 

Població Activa, Espanya és el segon país de 

la Unió Europea amb una taxa d’atur entre els 

menors de 25 anys més alta i només supera-

da per Grècia. En aquest sentit, la professora 

de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, 

Gemma Garcia-Brosa, va afirmar que “a l’ho-

ra de valorar l’atur juvenil a Espanya en relació 

amb el context europeu s’ha de tenir en 

compte que Espanya té un problema general 

d’atur i de mercat laboral” tot i que va admetre 

que “és veritat que entre els joves és especial-

ment preocupant, ja que és més de dues ve-

A sota, d’esquerra  

a dreta, Ernesto Poveda, 

Ricard Alfaro, Gemma 

Garcia-Brosa  

i Víctor Bottini, a la  

taula de ponents. 
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“El motor de desenvolupament de la nos-

tra societat són les persones i és per això 

que és imprescindible tenir models retri-

butius del segle XXI tot fugint de la preca-

rietat. Avui dia ja hi ha empresaris i sindi-

cats compromesos capaços d’arribar a 

acords en aquest sentit”.

gades superior a la mitjana”. Garcia-Brosa va 

afegir que “s’ha d’anar més enllà de l’indica-

dor de la taxa d’atur i considerar també el pro-

blema que suposa que més d’un 20% dels 

joves ni estudien ni treballen i la clara precarie-

tat de llocs de treball per als joves en termes 

de contractació temporal i salaris”.

Per la seva banda, el vicepresident l’Associa-

ció Espanyola de Direcció i Desenvolupament 

de Persones AEDIPE Catalunya i sotsdirector 

general d’Asepeyo, Ricard Alfaro, va opinar 

que “malauradament el sistema d’ocupació 

d’Espanya i de Catalunya és molt dual”, ja que 

hi ha “molta diferència entre els que tenen 

Ernesto 

Poveda, 

economista  

i president de  

la consultora  

de recursos 

humans ICSA 

Grupo 

“L’atur juvenil és especialment preocupant i 

per valorar-lo s’ha d’anar més enllà de l’indi-

cador de la taxa d’atur, i considerar el pro-

blema que suposa que més d’un 20% de 

joves ni estudien ni treballen i la clara preca-

rietat de llocs de treball per als joves en ter-

mes de contractació temporal i salaris”.

Gemma 

Garcia-Brosa, 

professora  

de la Facultat 

d’Economia  

i Empresa de  

la Universitat  

de Barcelona 
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“La bona notícia per als joves econo-

mistes és que el seu mercat de treball 

és la Unió Europea i que el perfil dels 

titulats en ADE encaixa en tots els sec-

tors d’activitat econòmica. Totes les 

empreses necessiten economistes!”
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“La majoria dels titulats universitaris que 
estan treballant a les empreses ho fan en 
professions que fa deu anys no existien, 
mentre que el 65% de les persones que 
comencen avui estudis de primària tre-
ballaran en professions que no existei-
xen actualment”.

Ricard Alfaro, 

vicepresident 

d’AEDIPE 

Catalunya  

i sotsdirector 

general 

d’Asepeyo 

Víctor Bottini

economista

competències acadèmiques i els que no”. Tot 

i així, Alfaro va reconèixer que “encara que la 

taxa d’ocupació dels llicenciats universitaris 

és alta, d’entrada hi ha un problema de retri-

bució i un altíssim grau de sobrequalificació en 

el primer lloc de feina que passa a estabilitzar-

se al cap de quatre anys”. 

L’economista i president de la consultora de 

recursos humans ICSA Grupo, Ernesto Pove-

da, va destacar que “el motor de desenvolu-

pament de la nostra societat són les persones 

i és per això que és imprescindible tenir mo-

dels retributius del segle XXI tot fugint de la 

precarietat”. En aquest sentit va explicar que 

“ja hi ha empresaris i sindicats compromesos 

capaços d’arribar a acords”. També va co-

mentar que “la retribució és només una part 

de la compensació que un té per treballar en 

una empresa” i que “la clau és comprometre’s 

i buscar projectes que permetin conciliar la 

vida personal, familiar i laboral”.

Un element clau a l’hora d’abordar l’atur ju-

venil és la formació. Segons un estudi de 

l’Observatori Social de ”la Caixa”, indepen-

dentment del cicle econòmic, la taxa d’ocu-

pació de les persones amb qualificació baixa 

no arriba al 60% en els moments centrals de 

les seves vides, mentre que la de les que 

tenen estudis superiors assoleix el 90%. La 

professora Gemma Garcia-Brosa va opinar 

que “estructuralment les taxes d’atur de jo-

ves amb formació universitària són més bai-

xes i això apunta la importància de la transi-

ció dels estudis a la vida laboral”. Garcia 

-Brosa va subratllar dues noves problemàti-

ques: “la mateixa distribució de la població 

adulta segons la seva formació que té un 

percentatge d’estudis mitjans reduït i la so-

brequalificació”. El vicepresident d’AEDIPE 

Catalunya, Ricard Alfaro, va apuntar un es-

tudi del Fòrum Econòmic Mundial sobre el 

futur dels llocs de treball a l’entorn de l’OCDE 

que, entre altres coses, conclou que “la ma-

joria dels titulats universitaris que estan tre-

ballant a les empreses ho fan en professions 

que fa deu anys no existien”, mentre que “el 

65% de les persones que comencen avui 

estudis de primària treballaran en professi-

ons que no existeixen actualment”. Alfaro va 

afirmar que “és important no capficar-se 

massa perquè el món canviarà radicalment”. 

En aquest punt, l’economista-conductor de 

la tertúlia, Víctor Bottini, va afegir que la bona 

notícia per als joves economistes és que el 

seu mercat de treball és la Unió Europea i 

que el perfil dels titulats d’ADE encaixa en 

tots els sectors d’activitat econòmica; des 

de l’auditoria, un servei més evident per als 

economistes, a la robòtica i les tecnologies 

de la informació passant per la salut i, en de-

finitiva, tots els àmbits de l’economia. Bottini 

fa emfatitzar que “totes les empreses neces-

siten economistes!”.

El president d’ICSA Grupo, Ernesto Poveda, 

va subratllar que “és important tenir la discipli-

na i el mètode que aporta qualsevol formació 

de qualitat” i va remarcar que “la vida professi-

onal anirà canviant i necessitarà d’una rea-

Aquesta edició del Ràdio 
Cafè de l’Economista va 

aixecar molta expectació 

entre un públic jove.
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Joan Garcia: Què es podria fer per 
evitar la massificació en titulacions 
com la d’ADE, que no es correspon 
amb la línia de l’augment de la robòti-
ca en l’empresa?
Hi ha molta gent que funcionalment tro-

barà feina en el món de la robòtica i la 

intel·ligència artificial. I aquesta realitat no 

és contraproduent amb el fet que la for-

mació universitària en un món tan espe-

cialitzat et doni una visió transversal molt 

positiva com és la titulació en ADE. A 

més, la formació no s’acaba quan s’aca-

ba la carrera, ha de ser continuada per tal 

de readaptar-se als requisits del mercat 

en cada moment. 

Patrícia Marhuenda: El nostre mercat 
laboral serà el món. Quants idiomes 
hauríem de dominar i quins són im-
prescindibles?
L’anglès és bàsic i condició indispensa-

ble per obtenir una bona feina. Si a més 

es vol aprendre un altre idioma per apor-

tar més valor afegit es pot tenir en 

compte l’idioma predominant en cada 

sector com ara l’alemany en l’automo-

ció o el francès en la distribució. També 

es pot valorar aprendre l’idioma en fun-

ció de la nacionalitat de cada empresa. 

En qualsevol cas, és clar que a totes les 

empreses l’idioma imprescindible és 

l’anglès.

daptació constant”. Poveda va afegir que “el 

component tecnològic jugarà sempre un pa-

per clau” i va apuntar que “un nivell més alt de 

formació és un facilitador de l’adequació de la 

persona a les necessitats de l’organització”, 

mentre que també va suggerir que “es reque-

reix cada cop més d’una especialització”. 

D’altra banda, la professora de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la UB, Gemma 

Garcia-Brosa, va recordar la importància de 

“no oblidar la lluita contra la temporalitat cròni-

ca i involuntària”, ni tampoc la necessitat 

“d’impulsar unes millors polítiques laborals 

que actualment tenen una infradotació de re-

cursos econòmics i humans i no estan prou 

orientades a la formació i al reciclatge”. 

Finalment, el vicepresident d’AEDIPE Catalu-

nya, Ricard Alfaro, va concloure que “els joves 

tindran feines temporals i hauran de canviar se-

guretat per creativitat i la pregunta potent que cal 

plantejar-se és per què em vols, empresa?”. 



G E N T  D E  C A S A

Eusebio Díaz-Morera, 

president del  

grup EDM, treballa  

molt lligat als mons 

financer i bancari.
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CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

EUSEBIO DÍAZ-MORERA

 
a trajectòria professional d’Euse-

bio Díaz-Morera està lligada als 

mons financer i bancari. Presi-

dent del grup EDM des del 1989, 

Díaz-Morera també ha estat president de 

Caixa de Barcelona, Banca Catalana, 

CESA i CECA, així com administrador ge-

neral de PAS, vicepresident d’ACESA i con-

seller de FECSA i HIDRUÑA.

Des del 1989 presideix el grup EDM, la 

segona gestora de fons independent 

d’Espanya. Quina valoració fa de l’evo-

lució de la companyia al llarg d’aquests 

més de 25 anys d’activitat?

Són ja 28 anys d’activitat. Un llarg període 

que s’ha desenvolupat en un entorn sum-

mament canviant. EDM va néixer en un 

moment en què la llei del mercat de valors 

va introduir canvis en l’activitat financera 

i va obrir la figura de les societats de va-

lors i de gestió de fons. A EDM justament 

vam començar amb la societat de valors 

i la gestora que després s’han fusionat. 

El més important és l’evolució del nostre 

grup: actualment gestionem 3.700 milions 

d’euros per a uns 2.000 clients. Som un 

equip de 69 persones, de les quals 21 són 

sòcies de la companyia. Això reflecteix el 

treball en equip, que és un dels nostres 

principals distintius i una de les claus del 

nostre èxit que ens situa com a segona 

gestora independent espanyola i amb 

ganes de continuar creixent a escala es-

panyola i europea. De fet, tenim ja clients 

no espanyols i som presents a Luxemburg 

des del 1990 i a Mèxic des de fa cinc anys. 

En definitiva la nostra feina és resultat d’un 

esforç continuat de llarga durada. I és que, 

de la mateixa manera que recomanem als 

clients invertir a llarg termini, nosaltres tam-

bé tenim un projecte pensat a llarg termini. 

Què caracteritza l’estil d’inversió 

d’EDM?

D’entrada m’agradaria deixar clar que és 

important tenir un estil d’inversió. De fet, 

és una de les arrels primeres de la nostra 

companyia. Sempre hem pensat que és 

més important l’estil que la diversificació 

geogràfica perquè, de l’estil d’inversió 

d’un gestor, se’n deriven els resultats. 

El nostre estil està basat en la inversió a 

llarg termini. La selecció que fem dels ac-

tius en els quals invertim està basada en 

l’anàlisi de la renda fixa i variable. I això 

està fet en gran mesura per un equip propi 

de 14 persones (un grup d’analistes dels 

més nombrosos d’Espanya) que analitza 

Europa i Llatinoamèrica. D’altra banda hi 

ha una part de les inversions que fem per 

exemple amb accions als Estats Units o 

en països emergents que deleguem en 

gestors de confiança. Les nostres inversi-

ons es fan en renda fixa i variable, sobretot 

en renda variable perquè a llarg termini la 

rendibilitat més interessant s’obté en renda 

variable. Per a carteres de clients conser-

vadors invertim en companyies que no de-

penguin de la conjuntura econòmica i que 

siguin capaces de sostenir creixements 

regulars i que tinguin un perfil defensiu. 

Una altra característica del nostre estil 

d’inversió és que apostem per la transpa-

rència de cara als clients, ja que creiem 

fermament que als inversors els interessa 

més la vida de les empreses que la vida 

dels mercats. 

Per tant, el nostre estil pivota més al vol-

tant de les empreses que dels mercats. 

Els mercats a curt termini presenten una 

elevada volatilitat, en canvi les empreses 

tenen una vida més regular i estable. Po-

dríem dir que invertim en empreses a tra-

vés dels mercats. Fem private equity so-

bre accions cotitzades.

A EDM també aposten per la inversió 

responsable?

A EDM ens vam adherir als principis d’in-

versió responsable de les Nacions Unides 

que regeixen totes les nostres inversions. 

Estan basades en la teoria de l’ESG: res-

pecte per l’entorn (medi ambient i explo-

tació sostenible de matèries primeres) els 

temes socials (examinem si hi ha ocupació 

infantil i treballem amb companyies que 

tinguin un procés intern per analitzar la ca-
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G E N T  D E  C A S A

Eusebio Díaz-Morera insisteix 

que el comportament del 

mercat és imprevisible.

dena de subministrament) i els de govern 

corporatiu (unes normes que ara tenen to-

tes les empreses cotitzades per llei). Al final 

es tracta no de crear específicament una 

cartera d’inversions responsables sinó que 

totes les nostres inversions ho siguin.

Quina anàlisi fa de l’estat dels mer-

cats actualment?

D’entrada és important tenir clar que el 

comportament del mercat és imprevisible 

i si algú diu que sap què ha de passar el 

que ha de fer és invertir per compte propi 

i guanyar-se la vida. El que sí que és veri-

tat és que, com a conseqüència de la crisi 

financera i econòmica de la qual sortim, 

els mercats viuen una situació d’inundació 

de liquiditat important. Des del 2009 els 

mercats tenen una liquiditat important que 

ha repercutit en un augment de preus dels 

actius. Tot plegat en un context de recu-

peració econòmica que s’està consolidant 

a Europa i als Estats Units. 

Els indicadors macroeconòmics són fa-

vorables tant a les economies emergents 

com a les desenvolupades. En qualse-

vol cas, el fet que l’economia vagi bé no 

vol dir que també vagin bé els mercats. 

Hi influeix més la política monetària o els 

estats d’ànim en funció de la política. Per 

això és evident que en qualsevol moment 

els mercats poden tenir un comportament 

negatiu.

A EDM pensem que qualsevol decepció 

sobre el comportament dels mercats, es-

pecialment pel que fa a la renda variable, 

portaria a correccions anecdòtiques. Però 

la nostra feina com a gestors justament és 

intentar discriminar una situació temporal 

d’un canvi més tendencial. De fet la renda 

variable la veiem bé, tot i que subjecte a 

riscos sociopolítics i per això hem d’estar 

preparats perquè la volatilitat (ara baixa) 

pugui tornar a aparèixer. En renda fixa hem 

tingut una sorpresa: els tipus d’interès han 

continuat baixant. Una situació que no té 

precedents històrics i que creiem que no 

pot durar gaire més. 

Quins productes financers considera 

més atractius per invertir i quins evi-

taria?

Creiem que s’ha d’invertir en renda fixa 

corporativa, que ofereix rendiments més 

alts. Això sí, evitant emissions de compa-

nyies que puguin impagar el venciment, 

cosa que implica una bona anàlisi del risc i 

una bona diversificació. També és interes-

sant invertir en accions.

Els últims temps l’acceleració d’aquests 

canvis es reflecteix en les companyies que 

tenim en cartera, que no tenen en molts 

casos res a veure amb les de fa uns anys. 

Tenim companyies com Amazon o Alpha-

bet que tenen creixements de dos dígits 

molt alts i que creen un entorn econòmic 

que per a alguns és disruptiu i de risc. El 

que és clar, però, és que quan van aparèi-

xer els motor de vapor o d’explosió també 

van canviar molt les coses i van suposar 

un xoc d’entrada. 

Estem en una acceleració que no sabem 

gaire fins on ens portarà. El paper de la 

innovació no és pas una idea científica 

només, ha de ser una idea que s’ha de 

poder implementar en el marc d’una orga-

nització i desenvolupar comercialment. De 

vegades observem que hi ha idees molt 

bones que no han tingut èxit comercial. 

Estem atents al que implica tot això per-

què és important seguir la part científica 

però també la part organitzativa de la in-

novació.

Per acabar, com veu l’evolució del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya 

en aquests 40 anys que fa que és col-

legiat? 

Els últims anys sento molt més a parlar del 

Col·legi, cosa que significa que ha adquirit 

una gran visibilitat pública portes enfora i 

que ha creat nous serveis portes endins. 

Enhorabona per la feina! 

Pel que fa als productes financers que cal 

evitar, destacaria les inversions de mercat 

monetari amb tipus d’interès negatius o 

zero. També descartaria la renda fixa públi-

ca a llarg termini amb rendiments inferiors 

a l’1% i amb risc que si s’ha de remuntar 

el rendiment del deute pugui haver-hi una 

caiguda de preus. I és que el problema 

més important el tenim a la renda fixa que 

està en una situació històrica reflex de les 

compres del Banc Central que fan apujar 

els preus i donen una baixa rendibilitat.

Aquest any 2017, la Jornada dels Eco-

nomistes s’ha centrat en els efectes 

de la robotització i la intel·ligència 

artificial i el seu paper en una quarta 

revolució industrial. Quina és la seva 

posició sobre aquesta qüestió?

L’economia es va transformant: el sistema 

d’economia de mercat implica destrucció 

i creació de nous conceptes i tecnologies. 
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l degà del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya 

(CEC), Joan B. Casas, va 

obrir la jornada davant més d’un 

centenar de professionals del 

món de l’auditoria. 

Casas va assegurar que “la 

pregunta que ens fem és si l’au-

ditoria s’adapta al mateix ritme 

que el món de l’economia i 

l’empresa” i va identificar el 

canvi constant del sector eco-

nòmic com un dels principals 

hàndicaps dels professionals 

de l’auditoria. En aquest sentit, 

el degà també va trencar una 

llança a favor del reconeixe-

ment de la tasca dels auditors 

afirmant que “els honoraris 

d’avui dia no estan en corres-

pondència amb la responsabi-

litat que assumim”.

Per la seva part, el president 

del REA+REGA, Carlos Puig de 

de l’auditor va centrar la prime- 

ra conferència inaugural a càr-

rec del catedràtic d’Economia 

Financera i Comptabilitat de la 

Universitat Pompeu Fabra i pre-

sident de l’ACCID, Oriol Amat, la 

ponència del qual va girar al vol-

tant del marge de l’auditor per 

detectar frau o maquillatge de 

comptes. “Els controls de l’em-

presa i l’auditoria troben el 30% 

de fraus”, va assegurar Amat, 

que va instar els auditors a “apli-

car una mica més de desconfi-

ança” en relació amb els comp-

tes de les empreses. En aquest 

sentit va afirmar que “un 10% de 

les companyies a escala mun-

dial cometen frau”. Un percen-

tatge que s’eleva fins al 40% si 

s’hi sumen les empreses que 

presenten maquillatge en els 

comptes.

Entrant en la part més tècnica 

de la Jornada, Txema Valdecan-

tos, coordinador del Comitè de 

Normes i Procediments del 

Travy, i el president de la Comis-

sió d’Auditoria del Col·legi i del 

REA+REGA a Catalunya, Emilio 

Álvarez, van coincidir en la 

necessitat de celebrar jornades 

d’auditoria per aportar context i 

debat al sector, ja que “la jor-

nada dóna resposta a inquie-

tuds que tenim els professio-

nals del món de l’auditoria”.

La relació entre el frau comp-

table de les empreses i la tasca 

D’esquerra a dreta: Valentí Pich, 

Carlos Puig de Travy, Enrique  

Rubio i Emilio Álvarez. 

D’esquerra a dreta: Oriol Amat,  

Joan B. Casas, Carlos Puig  

de Travy i Emilio Álvarez.
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REA+REGA, va destacar el 

compromís del Comitè per 

millorar la normativa existent per 

als professionals d’auditoria. 

“Estem lluitant per tal que la nos-

tra activitat sigui atractiva per als 

futurs professionals” alhora que 

va criticar també la norma inter-

nacional de control de qualitat 

del 2011 afirmant que “sedueix 

poc els auditors” i que “cal con-

tinuar lluitant per aplicar canvis” 

que facilitin la feina dels audi-

tors, tot i lamentar les dificultats 

que troben per ser escoltats per 

part dels actors polítics.

L’economista, advocat i audi-

tor de comptes Félix Pedro- 

sa va analitzar les responsabili-

tats administratives, civils i penals 

de l’auditor, advertint que l’audi-

toria és avui dia una professió de 

risc que s’exposa a múltiples 

demandes, i va recomanar els 

assistents portar el recursos a la 

via contenciosa-administrativa. 

El president de la fundació 

Formación e Investigación en 

Auditoría del Sector Público 

(FIASEP), Miguel Ángel Cabe-

zas, va explicar les oportunitats 

de negoci per als petits auditors 

en el sector públic tot recordant 

que “prop del 50% del PIB” 

recau al sector públic, recalcant 

la importància de traslladar l’au-

ditoria als ajuntaments.

El compliance i el paper de 

l’auditor de comptes en la res-

ponsabilitat penal de les perso-

nes jurídiques va ser objecte 

d’anàlisi per part de l’advocat 

penalista i soci fundador de 

Molins & Parés Compliance, 

Marc Molins, que va defensar 

“la necessitat de desvincular 

l’ètica del dret penal” afegint-hi 

que “som davant d’una multipli-

cació de les figures delictives i 

d’un desbordament del con-

cepte d’autor”.

Per la seva banda, la sènior 

mànager de l’Àrea de Consulto-

ria-Risk Management de Hor-

wath PLM Auditors, SLP, Yazo-

mary García, es va centrar en els 

elements essencials d’un pro-

grama de compliance perquè 

sigui efectiu: “la definició dels 

responsables del programa; 

l’establiment de polítiques, pro-

cediments, protocols i estàn-

dards; l’aposta per l’educació, la  

formació i la comunicació; l’es-

tabliment d’un programa de 

monitoratge i seguiment i la 

imposició d’una investigació i 

d’un règim disciplinari així com 

d’accions correctives”.

D’esquerra a dreta, Francesc Garreta i Txema Valdecantos.

A continuació, el vicepresi-

dent del REA+REGA i soci-

director d’Eudita Persevia 

Auditores de Cuentas, SL, Ela-

dio Acevedo va analitzar el nou 

informe de l’auditor indepen-

dent adaptat a la NIA-ES-R 

repassant tots els canvis tèc-

nics i la nova estructura i ordre 

que cal tenir en compte en les 

auditories referents a exercicis 

iniciats a partir del 17 de juny de 

2016, subratllant que “amb les 

NIA es descriuran en cas que 

calgui les qüestions clau”.

Finalment, el president de 

l’Institut de Comptabilitat i Au- 

ditoria de Comptes (ICAC), 

Enrique Rubio, va dissertar 

sobre el present i futur en l’au-

ditoria de comptes i la compta-

bilitat. Rubio va explicar que 

“actualment a Espanya hi ha 

4.102 auditors exercint i 1.384 

societats d’auditoria, amb una 

producció de 59.598 treballs 

d’auditoria i que generen 652,24 

milions d’euros de facturació”. 

D’altra banda, el president de 

l’ICAC va comentar que s’està 

treballant en un futur reglament 

d’auditoria tot esperant que 

aporti més seguretat jurídica 

que permeti una plena i eficaç 

aplicació del nou marc exigit 

per la Unió Europea”.

La cloenda de la jornada va 

anar a càrrec del president del 

Consell General d’Economis-

tes, Valentí Pich, del president 

del REA+REGA del Consell 

General d’Economistes, Car-

los Puig de Travy, i del president 

de la Comissió d’Auditoria del 

Col·legi i del REA+REGA Cata-

lunya, Emilio Álvarez. 
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l 25 d’octubre va tenir 

lloc la I Jornada d’Audi-

toria UAB-CEC en el 

Campus de la UAB a Sabadell. 

L’objectiu era donar a conèixer 

la professió d’auditor de comp-

tes entre un centenar d’estudi-

ants d’aquest Campus, en el 

l Col·legi rep una sub-

venció per al Programa 

Integral de Suport a les 

Persones Emprenedores em- 

marcat en el programa Catalu-

nya Emprèn de la Generalitat de 

Catalunya per a l’any 2017. 

qual s’imparteixen els graus 

d’Empresa i Tecnologia i de 

Comptabilitat i Finances. 

L’acte va ser inaugurat per 

Joan B. Casas, degà del Col-

legi, i Diego Prior, degà de la 

Facultat d’Economia i Empre- 

sa de la UAB. La conferèn- 

tor júnior, van parlar sobre la 

professió d’auditor de comptes 

i per què triar-la, amb la mode-

ració de Xavier Sentí, professor 

de la UAB. 

Seguidament, i moderats 

per Francesc Gómez, professor 

de la UAB; Antoni Puig, auditor i 

coordinador del Màster Oficial 

en Comptabilitat Superior i Audi-

toria UAB-CEC; Emilio Álvarez, 

president de la Comissió d’Au- 

ditoria REA+REGA Catalunya, i 

Carlos Puig de Travy, president 

del REA+REGA, van abordar  

les sortides professionals i el 

futur de l’auditoria de comptes. 

Aquest darrer va fer la cloenda 

de la Jornada. 

durant els tres primers anys de 

vida del negoci. Més de 150 

entitats i 500 tècnics i tècniques 

experts donen cobertura a totes 

les comarques de Catalunya. 

Des de l’any 2013 més de 

35.000 persones han utilitzat els 

La Xarxa Emprèn és una 

xarxa publicoprivada d’entitats 

que, en el marc del programa 

Catalunya Emprèn, presten ser-

veis d’acompanyament i suport 

a les persones que volen cons-

tituir una empresa a Catalunya 

cia de la jornada va ser a càrrec  

del professor José María Gay  

de Liébana, de la Universitat  

de Barcelona, i va fer un recor-

regut analític sobre els comp-

tes, els balanços, els resultats i 

el resultats de les empreses de 

l’IBEX 35. A continuació Félix 

Pedrosa, auditor i professor de 

la UAB, i David Puértolas, audi-

seus serveis i les entitats de la 

xarxa han donat suport a la crea-

ció de més de 4.500 empreses. 

El Col·legi participa, especí-

ficament, en accions d’infor- 

mació i orientació, d’assesso- 

rament, d’ajut a l’elaboració de 

plans d’empresa, de creació 

d’empreses, de formació, de 

mediació de finançament i de 

traspassos de negocis. 

La jornada del Campus de 

la UAB a Sabadell va 

aixecar molta expectació.

Aguiló Batlló, Ignasi

Allegue Seoane, José

Alós Iñíguez, Albert

Álvarez Pérez, Raúl

Armengol Camats, 

 Joan Carles

Armengol Peñarroya, Miquel

Ávila Lozano, 

 Ana María Carmen

Balcells Palau, Ana Maria

Batanero Llenas, 

 Pedro Julián

Bekisheva, Tatiana

Bosch Roura, Helena

Bota, Izabella

Busquets Poveda, José

Carvallo Vigara, Juan Carlos

Climent Forés, Albert

Codó Isús, Roberto

Costa Villanueva, Marta

De La Fuente, Pérez, Ricardo

De Paz Soto, Mª Inmaculada

Relació d’altes col·legials 
del setembre al novembre del 2017

Doménech Linde, 

 José Alejandro

Domingo Rubí, 

 Francesc Xavier

Farrero Gabriel, Gerard

Felip Ciurana, Ricard

Fernández Sánchez, Marc

Fernández Fadrique, Luis

Fernández-Argüelles Bravo,   

 Jorge

Ferreres Fernández, Carlota

Fonollà Riera, Sergi

Fortuny Corbera, Jorge

García Quixal, David

García-Nieto Serratosa,   

 Jacobo

Gené Capdevila, Ramon

Genés Portaspana, Marc

Giménez Sopena, Carles

Guilera Martínez, Eva

Ibars Sillés, Jorge José

Julià Carrillo, Oriol

Làzaro Alhambra, 

 Francesc Xavier

Ledesma Moreno, José Manuel

Magaña Plaza, Pedro Antonio

Manzano Horcas, Lorena

Marsal Farré, Higinio

Mas Salse, Inés

Mellado Alfageme, Ana María

Merino Caballero, 

 José Antonio

Molina Román, Anabel

Monge Nunes, Bernat Aritz

Montalvo Gárcez, Flor Abigail

Montemayor Cejas, Pol

Mora Gallego, Antonio

Moragas Parrado, Pol

Morros Torrents, Abel

Niubó Valls, Francisco

Noguera Antich, Joan

Oca Temprado, Aida

Olivé Cabanas, Jordi

Oller Chamorro, Héctor

Palomera Zaidel, David

Palos Tomàs, Noemi

Peralta Moreno, Asunción

Pérez De Castro, Arturo

Pujol López, Sergi

Riñé Casajuana, Aleix

Robles Garrido, María

Rodríguez Sánchez, Fernando

Rodríguez Rubio, Pedro

Roig Alfonso, Marc

Romero Garcia, Josep Maria

Rubio Molina, Maria

Ruiz Dejuan, José María

Ruiz Expósito, Ana Josefa

Ruiz Carregal, Alba

Sáenz Galán, Carlos

Safont Pérez De Larraya, Javier

Seco Justo, Alejandro

Sicart Barceló, Núria

Sistané Planella, Martí

Solé López, Albert

Sopena Canosa, Mireia

Tribó Giné, Maria Teresa

Vallès Julià, Otger

Ventura Gómez, Àlex

Vidal Canet, Xavier

Villa Sánchez, David

Zhu, Weibin
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l passat dia 20 de setem-

bre es va inaugurar el 

Curs Acadèmic 2017-

2018 de l’Aula d’Economia del 

Col·legi d’Economistes. La ben-

vinguda va ser a càrrec de Joan 

B. Casas, degà del Col·legi, i la 

conferència va correspondre al 

professor José María Gay de 

Liébana, de la Universitat de 

Barcelona, que va versar sobre  

Formació i creixement econò-

mic: treballar en el segle XXI. 

També van participar en l’acte 

Nacho Cornet, president de la 

Comissió de Fiscalistes del Col-

legi, que va abordar la formació  

prevista per l’Aula en matèria fis-

cal, i Cristina Gil, vocal de la Co- 

missió d’Auditoria REA+REGA 

Catalunya del Col·legi, que va 

tractar la formació en els camps 

de l’auditoria i la comptabilitat. 

Finalment, Àngel Hermosi-

lla, director de l’Aula, va fer un 

balanç de la formació que s’ha 

dut a terme el Curs Acadèmic 

2016-2017. 
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a nova app del Col·legi, operativa des del dia 24 d’octubre, 

coincidint amb el Sopar dels Economistes d’enguany, per-

met als usuaris informar-se a través dels mòbils d’una 

manera més fàcil i més àgil. És una app d’ús públic, encara que hi 

ha seccions i funcions que estan restringides als col·legiats.

Hi trobareu informació sobre els serveis que ofereix el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya (CEC), el programa formatiu i el 

calendari d’activitats. També podreu tenir accés a les Comissions 

l passat dia 13 de setem-

bre al voltant del migdia, 

el Grup de Treball d’Eco-

nomistes Sèniors feia una de les 

seves reunions habituals a la 

seu del Col·legi a Barcelona a la 

plaça Gal·la Placídia. 

Sobtadament, un dels mem-

bres del Grup es va indisposar, i 

els companys van avisar al per-

sonal de Recepció per cercar 

ajuda immediata. Es va posar en 

marxa llavors el protocol d’ac- 

tuació que té el Col·legi per a 

aquests casos: trucar al telèfon 

d’Emergències 112 i avisar a la 

responsable de Prevenció.

La primera persona que va 

arribar a la sala on hi havia el  

col·legiat indisposat va ser l’en-

carregada del suport adminis-

tratiu al Grup de Treball, qui de 

seguida va constatar la gravetat 

de la situació i immediatament 

va començar a fer les manio- 

bres d’RCP (reanimació car- 

diopulmonar). L’actuació es va 

fer seguint les pautes que el  

N O T Í C I E S

personal del Col·legi havia rebut 

en una formació recent que els 

acreditava i preparava per fer- 

ne ús en cas de necessitat. En 

paral·lel, la responsable de Pre-

venció del Col·legi ja havia de- 

manat una de les persones for-

mades que apropés el DEA 

(desfibril·lador extern automatit-

zat) al lloc de la reunió per tal 

d’assistir l’emergència amb tots 

els mitjans necessaris.

Tot l’equip d’intervinents del 

Col·legi va dur a terme el seu  

rol, quasi de manera natural: 

deixar la zona lliure i va calmar 

els nervis dels qui es trobaven 

presents, va continuar les mani-

obres de reanimació cardiopul-

monar i va aplicar el DEA perquè 

les circumstàncies ho reque-

rien. Passats escassos minuts, 

i mentre encara l’equip del Col-

legi estava actuant, l’equip sani-

tari del SEM va arribar i va pren-

dre el relleu. L’afectat va ser tras-

lladat a l’Hospital del Mar i, el dia 

29 de setembre, el col·legiat va 

rebre l’alta mèdica i va poder 

tornar a casa. 

El protocol que cal seguir en 

aquests casos, après en la for-

mació rebuda, i el treball en 

equip necessari van permetre, 

sense cap dubte, salvar una 

vida. La seu del Col·legi a Bar-

celona, gràcies a la instal·lació 

del punt de suport vital bàsic 

amb DEA, ha esdevingut un 

Espai Cardioprotegit. Qualsevol 

persona que es trobi a l’edifici o 

a les immediacions podrà tenir 

des d’ara una primera atenció 

sanitària de vital importància. 

de Treball, a les publicacions i documents que genera el CEC, així 

com la possibilitat de fer els tràmits que puguin ser d’interès.

D’entre les funcions de la nova app, en destaquem les princi-

pals. L’Àrea privada permet la consulta i actualització de dades 

personals i professionals. El carnet digital identifica el col·legiat 

des del mòbil, amb possibilitat de personalitzar-lo amb una foto-

grafia. A través de les subscripcions es poden configurar notifica-

cions personalitzades per rebre alertes quan s’hagi publicat nova 

informació a les àrees professionals, un curs o un acte. Tots els 

tràmits de la finestreta única del web es poden fer des de l’app. La 

inscripció als cursos i actes del CEC és molt més ràpida. Tota la 

informació de les àrees professionals és a un sol clic. La seguretat 

és un factor important, per això l’accés a contingut privat es fa mit-

jançant l’empremta dactilar. 

Properament els col·legiats es podran acreditar als actes que 

organitza el Col·legi mitjançant el carnet digital de l’app, a través 

d’un lector de codis instal·lat a la recepció de l’esdeveniment. 

Només caldrà mostrar el codi generat des de l’app! D’aquesta 

manera l’accés a l’esdeveniment serà molt més ràpid i evitarà 

cues en el moment de les acreditacions.

L’app del CEC és 100% escalable i en un futur incorporarà la 

signatura digital al mòbil, cosa que permet la identificació digital 

dels col·legiats a través de la pàgina web o signar documents amb 

validesa legal. Fins al moment s’han fet més de 700 descàrregues 

durant el primer mes de publicació de l’app. Si encara no la teniu 

instal·lada no espereu més! 
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’autorització del glifo-

sat a la UE venç aquest 

desembre. Europa ha 

de decidir si renova l’autorit-

zació o si accepta una pròr-

roga més o menys llarga, 

tenint en compte que avui no 

hi ha una alternativa a aquest 

herbicida. La introducció del 

glifosat va suposar una certa 

Amb relació a això no es pot 

menystenir el fet que, a man- 

ca d’alternatives, la prohibició 

afectarà d’alguna manera el 

volum de producció europea i 

les actuacions en la lluita contra 

el canvi climàtic. En qualsevol  

cas, Europa no pot renunciar a 

la seva responsabilitat en l’ali-

mentació mundial com tampoc 

revolució en l’agricultura exten-

siva, ja que va obrir les portes  

a l’agricultura de conservació 

amb un conjunt d’avantatges. 

Cal, tanmateix, contraposar-

les als riscos hipotètics. El risc 

zero no existeix però cal posar 

sobre la taula tots els arguments 

per poder donar una resposta 

adequada i proporcionada. 

al fet que aquesta es produ-

eixi en condicions sosteni-

bles i garants de la salut 

humana. El tema és complex 

atesa la convergència de 

vectors contradictoris. 

Podeu ampliar la informa-

ció a l’OBEALIMENTÀRIA de 

novembre https://obealimen-

taria.wordpress.com/. 
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S E R V E I S  C O L · L E G I A L S

o sempre ens adonem dels 

avantatges que comporta per-

tànyer a un col·legi professional 

ben gestionat, que ofereix uns 

serveis i activitats de qualitat per a la profes-

sió en general, que proporciona als seus col-

legiats la informació necessària i actualitzada 

per a un bon exercici de la seva professió i 

que afavoreix, a més, la interrelació del col-

lectiu. Sovint aquests i altres avantatges els 

oblidem. I no cal dir que no sempre els expli-

quem als nostres companys de professió 

encara no col·legiats. 

És evident que estar col·legiat comporta drets 

i deures. Sense ànim de ser exhaustiu, si do-

nem un cop d’ull als Estatuts del Col·legi, ela-

borats i aprovats molt recentment, hi hem 

d’apreciar que, entre d’altres, a més de poder 

utilitzar els serveis i mitjans del Col·legi, de par-

ticipar en la vida col·legial, de tenir accés a 

rebre formació puntual i continuada per poder 

desenvolupar amb garanties la seva tasca 

professional, també es pot gaudir de l’ asses-

sorament i de defensa i empara davant de 

negociacions o reclamacions que es puguin 

donar en l’exercici de la professió. 

El deure més important, al meu entendre, d’un 

economista és exercir la seva activitat d’acord 

ple, són majoritàriament joves i il·lusionats 

amb ganes de fer-se un bon lloc al món labo-

ral, com a emprenedors, treballant en el món 

financer, professionals lliures o en altres mo-

dalitats. Inquiets per progressar, tant laboral-

ment com en coneixements. En definitiva, 

ansiosos de trobar un lloc on poder avançar 

en la millora acadèmica i professional.

En el grup de nous col·legiats amb qui vam 

compartit unes hores a la nostra seu vam 

apreciar il·lusió, curiositat en conèixer les 

tasques i activitats que desenvolupa el Col-

legi i satisfacció per l’acolliment dispensat 

que vam poder percebre en molts d’ells i que 

ben possiblement no tots s’esperaven. 

Quant a les sensacions dels nous col·legiats 

no hi va haver gaires diferències. Ens van 

confessar una complaença que no es podia 

dissimular perquè es van trobar ben atesos, 

ben valorats, que els escoltàvem amb inte-

rès i atenció i que ens alegràvem en veure’ls 

satisfets pels actuals progressos i projectes. 

Notàvem que avançàvem en la nostra rela-

ció en veure que el seu futur, el que ens ex-

plicaven, feia goig amb tots els seus matisos 

i diferències. Amb aquesta nova iniciativa, 

els col·legiats d’enguany van tenir l’oportu-

nitat de conèixer tots els membres de la Jun-

ta, d’assabentar- se de la formació continu-

ada i de qualitat que podran rebre des del 

Col·legi i de la celebració d’una Jornada 

anual d’Economistes. A la vegada també es 

van poder relacionar i interactuar amb la 

Junta i entre ells mateixos i de manera diste-

sa, ja que es va acabar la jornada amb un 

refrigeri a un club esportiu de Lleida. 

No s’havia fet mai una trobada així a la nostra 

seu, fins al punt que algun membre de la 

Junta em confessava que inicialment havia 

mostrat la seva estranyesa davant d’aques-

ta proposició. Us puc assegurar que ara 

tots, els qui tenien dubtes i els qui no, tenim 

clar que aquesta experiència va ser positiva 

i serà bo reiterar-la els propers anys. En aca-

bar la trobada, des de la Junta hi va haver 

una sensació generalitzada d’haver fet una 

feina ben feta. S’estava fent cantera. S’esta-

va fent Col·legi. 

amb l’ ètica i respectant el codi deontològic del 

Col·legi, com queda ben reflectit als nous Es-

tatuts i al seu Reglament. Malgrat els clars  be-

neficis que comporta la col·legiació, no sol ser 

fàcil aconseguir a les nostres seus un incre-

ment de noves persones col·legiades. Les ra-

ons poden ser variades. En uns casos pot ser 

el cost de la col·legiació, en d’altres el desco-

neixement dels serveis i activitats que brinda o 

el profit que se’n pot treure, o bé per motius 

diferents. Resumint, incrementar el nombre de 

col·legiats no és fàcil, no et ve fet. Jo entenc 

que es fa imprescindible treballar-ho. 

La col·legiació de nous economistes a la seu 

de Lleida, afortunadament, no para de créixer. 

I ho fa bàsicament amb gent jove, persones 

en principi amb un llarg i prometedor futur, tant 

professional com col·legial. Ja a les acaballes 

del passat mes de juliol, la Junta de la seu de 

Lleida, encapçalada pel seu president, Joan 

Turmo, va prendre la resolució de convidar els 

nous col·legiats de l’any en curs, gent molt 

jove, a participar en la recta final de la darrera 

reunió de Junta del curs acadèmic, és a dir, la 

que fem abans de l’inici de vacances.

Va ser interessant comprovar la diversitat dels 

nous col·legiats que s’hi van aplegar. Sens 

dubte, tenen força coses en comú. Per exem-

JOAN PICANYOL I TARRÉS, 

ELS NOUS COL·LEGIATS DE LLEIDA
Lleida

Els nous col·legiats amb  

els membres de la Junta  

a la seu de Lleida.



Tarragona

l desenvolupament de les seus 

territorials ha esdevingut un 

repte per al Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya al llarg dels 

últims anys. D’antuvi s’ha cregut en la ne-

cessitat d’un model territorial descentralit-

zat que facilités l’atenció als col·legiats. 

Però, quina és o ha de ser la finalitat 

d’aquestes estructures territorials? 

La realitat del teixit professional al conjunt del 

territori presenta una configuració heterogè-

nia que invalida l’oferta de serveis generalit-

zats. Ben segur, cada territori té unes carac-

terístiques diferents en la seva estructura 

econòmica i empresarial que es correspo-

nen també en una particularitat en la relació 

institucional i en una diversitat en la tipologia, 

dimensió i estructura dels seus despatxos 

professionals. Actualment, l’estratègia cen-

tralitzada, malgrat que pugui aportar certes 

economies d’escala, resulta poc interessant 

per canalitzar la participació dels membres 

del col·lectiu professional. Entenem que cal 

una actuació segmentada en els diferents 

àmbits d’oferta i participació. 

Però, també som conscients que per a tot 

és necessari un cert dimensionament. I és 

aquí on rau el principal problema que ens 

trobem, quan des de les seus territorials 

intentem generar actuacions més pròximes 

als nostres companys territorials.

 

Sovint, des de la seu de Tarragona (igual que 

pot succeir a les altres seus de Lleida i Giro-

na) intentem ser creatius en el planejament 

d’activitats que puguin interessar més als 

col·legiats. Però, la realitat ens fa adonar-nos 

de la necessitat de ser un grup més nom-

brós. I és aquí on sorgeix el dubte. Quin és el 

S E R V E I S  C O L · L E G I A L S

ons locals i provincials d’urbanisme, juntes 

d’arbitratge, etcètera. 

La seu territorial del CEC assumirà un paper 

de lideratge i coparticipació en la creació 

d’opinió, crítica, impuls i denúncia, davant 

les circumstàncies econòmiques del terri-

tori. La seva presència als mitjans de comu-

nicació locals serà freqüent. En definitiva, la 

presència de les seus territorials ha de 

constituir un suport valuós per al col·legiat, 

que li permetrà trobar solucions de proximi-

tat als seus problemes i li facilitarà la creació 

de sinergies quant a la professió.

Malgrat això, el repte principal que des de 

les seus territorials ens manca per afrontar 

és la participació del col·legiat en Comissi-

ons de Treball. Som plenament conscients 

de la importància de les seus en la vida del 

Col·legi. Són les Comissions les que facili-

ten el debat, la generació d’opinió i l’apre-

nentatge. Però, no sempre un disposa del 

temps i la facilitat per poder mantenir una 

participació activa amb certa assiduïtat 

amb la seu de Barcelona. 

Podem preguntar-nos si és possible i reco-

manable fomentar la creació de Subcomis-

sions de Treball en l’àmbit de la seu. A la de 

Tarragona, hem tingut algunes experiènci-

es en aquest sentit i, exceptuant casos com 

la d’assessors fiscals i auditoria, que poden 

aconseguir la dimensió suficient, les altres 

tenen una evolució difícil. Com es pot, 

doncs, afrontar aquest repte, tan necessa-

ri per al desenvolupament de la vida col-

legial a les seus territorials? 

No tenim dubte que el futur passa per esten-

dre el costum d’emprar la coparticipació “a 

distància” mitjançant videoconferència. 

Creiem que en la mesura que es perfeccio-

nin les connexions augmentarà l’hàbit de 

participació per part dels col·legiats, i serà 

possible obtenir una extensió més efectiva 

de les Comissions i Grups de Treball. Aques-

ta és la nostra esperança per aconseguir 

més proximitat entre tots i un creixement en 

l’efectivitat del Col·legi. També al territori. 

nivell d’activitat original que des de la seu 

som capaços de generar? Com podem ge-

nerar una oferta des del territori que afavo-

reixi la participació de companys? Quin és el 

grau d’originalitat que la seu ha d’aportar? O 

d’altra forma, cal que a les seus, i concreta-

ment a la de Tarragona, es reprodueixin, 

dintre de les seves possibilitats i magnitud, 

algunes de les activitats que ja es venen por-

tant a terme des del Col·legi a Barcelona? 

En gran part aquest tipus d’actuacions en 

paral·lel són convenients. Especialment, 

per quan es tracta d’activitats de formació 

que, realitzades a la pròpia seu, aporten el 

valor d’estalvi de temps i desplaçaments al 

col·legiat. Però la seu territorial pot aportar 

molt més valor al col·legiat, simplement per 

la proximitat. 

Per una banda, la possibilitat de crear i pro-

gramar formació ajustada a la problemàtica 

específica del territori. També, altres activi-

tats que suposen un lideratge en polítiques 

d’economia territorial (com des de fa un 

temps és la participació en les comissions 

provincials d’urbanisme). 

En matèria de facilitar l’activitat d’adminis-

tració registral la seu territorial pot esdevenir 

avantatjosa. Qualsevol tramitació que un 

economista vulgui fer en relació amb els re-

gistres territorials tindrà un efecte més àgil i 

eficaç si la fa des de la seva seu. També és 

possible organitzar activitats d’estudi espe-

cífic i originar un espai de debat sobre els 

condicionants econòmics de la vida local.

El Col·legi facilita la participació en comissi-

ons i fòrums locals relacionats en temes 

d’incidència econòmica, com les comissi-

PERE SEGARRA

EL ROL DE LES SEUS TERRITORIALS 
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Balanç de l’any 2017

l Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya (CEC) finalitza l’any 2017 

amb la realització de 371 cursos a 

prop de 8.100 persones, superant 

els registres de l’exercici anterior (329 cursos i 

7.749 assistents). El 74% dels cursos i el 70% 

de persones inscrites s’han concentrat a la 

seu de Barcelona, seguida, a distància, de la 

seu de Girona, responsable del 9% dels cur-

sos i del 14% dels assistents. Per la seva ban-

CURSOS 
GENER-FEBRER 2018

Seu de Barcelona

Obligacions d’informació 
sobre béns a l’estranger: 
Banc d’Espanya (ETE), DGCI 
(D6) i AEAT (720) (2 hores)
Data: 11 de gener

Tancament fiscal i comptable 
de l’exercici 2017 i novetats 
per al 2018 (5,5 hores)
Data: 17 de gener

Tributació local  
(mòdul del Curs Superior 
d’Especialització  
en Tributació i Assessoria 
Fiscal 2017-2018) (9 hores)
Dates: 18, 23 i 25 de gener

Impost sobre societats 
(mòdul del Curs Superior 
d’Especialització en 
Tributació i Assessoria  
Fiscal 2017-2018) (30 hores)
Dates: 30 de gener, 6, 13, 20 i 
27 de febrer, 6, 13 i 20 de març, 
i 3 i 10 d’abril

Curs bàsic sobre l’IVA 
(20 hores)
Dates: 1, 6, 8, 15 i 22 de febrer

Tributació internacional:  
no residents i convenis 
internacionals (mòdul del 
Curs Superior d’Especialització 
en Tributació i Assessoria 

Fiscal 2017-2018) (15 hores)
Dates: 1, 8, 15 i 22 de febrer, 
i 1 de març

III Jornada Tributària (6 hores)
Data: 6 de febrer

Institucions del dret 
successori català (3 hores)
Data: 13 de febrer

Fiscalitat sobre el comerç 
electrònic (4 hores)
Data: 13 de febrer

Fiscalitat de l’activitat 
assistencial (4 hores)
Data: 15 de febrer

Com afrontar l’entrada  
i el registre sobtats  
(sense previ avís) per part de 
la inspecció fiscal? (3 hores)
Data: 21 de febrer

Tractament de la retribució 
dels administradors: laboral, 
mercantil i fiscal (5 hores)
Data: 27 de febrer

Curs de Mòduls 2017-2018 
(6 hores)
Data: febrer

Les derivacions de 
responsabilitat en matèria 
tributària (3 hores)
Data: febrer

Operacions immobiliàries  
en l’IVA (8 hores)
Data: febrer

Seu de Girona

Obligacions formals per a 
inversions i béns situats a 
l’estranger: Banc d’Espanya 
(ETE), Direcció General de 
Comerç (D6 i altres) i AEAT 
(model 720) (3 hores)
Data: 18 de gener

L’IVA en les operacions 
d’exportació i importació: 
problemàtiques  
més habituals (3 hores)
Data: 27 de gener

Procediments de recaptació 
Data: febrer

Seu de Tarragona

Tancament fiscal 2017   
(edició Tortosa) (5 hores)
Data: 11 de gener de 2018

Seu de Barcelona

Curs de combinacions  
de negoci (12 hores)
Dates: 17, 24 i 31 de gener

Tractament comptable  
de l’impost sobre societats  
(8 hores)
Dates: 17 i 24 de gener

MCCI del REA+REGA revisat 
i actualitzat. Previsions del 
nou Reglament d’auditoria  

i aspectes controvertits  
de la implantació d’una SCCI  
(5 hores)
Data: 22 de gener

L’economista, el director 
financer i l’auditor de 
comptes davant els fets 
posteriors al tancament de 
l’exercici, els errors-canvis 
de criteri i d’estimacions 
comptables, i les 
subvencions (5 hores)
Data: 23 de gener
 
Exempció i deducció per 
evitar la doble imposició 
(12 hores)
Dates: 30 de gener, 
1 i 6 de febrer

Nou informe d’auditoria  
i les noves NIA-ES 701 i 720 
(10 hores)
Dates: 31 de gener i 6 de febrer

Patrimoni net, operacions 
societàries i comptes anuals 
(16 hores)
Dates: 8, 15 i 22 de febrer 
i 1 de març

Programa en control  
de gestió/pressupostari: 
funcions i eines per al 
controller (58 hores)
Dates: del 14 de febrer 
al 19 d’abril

Model de gestió i pressupost: 
control i estratègia (mòdul del 
Programa en control de 

da, Tarragona va concentrar el 9% dels cursos 

i el 6% de les persones i Lleida, el 8% dels 

cursos i el 10% dels inscrits. Totes les seus van 

experimentar augments en l’activitat formativa 

durant el 2017 respecte a l’any anterior, desta-

cant Tarragona i Girona. Segons especialitats, 

l’àrea Fiscal va encapçalar el rànquing, amb el 

39% dels cursos i el 51% dels assistents. Li 

van seguir els camps de l’Auditoria de Comp-

tes i de la Comptabilitat, amb el 24% dels cur-

sos i el 22% dels inscrits. A continuació, cal 

esmentar per la seva importància l’àrea Mer-

cantil, responsable del 7% de les activitats 

formatives i del 9% dels assistents. Altres 

camps rellevants van ser la Gestió d’Empreses 

i l’Economia Financera (8% i 4% dels cursos i 

4% i 2% dels inscrits, respectivament).

L’any 2017 el CEC ha apostat intensament per 

la utilització de les noves tecnologies en la seva 

activitat formativa. En aquest sentit, cal desta-

car dos tipus d’iniciatives. D’una banda, l’ofer-



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

ta de formació on-line mitjançant una platafor-

ma personalitzada, que ha previst més d’una 

trentena de cursos de manera regular. En 

aquests cursos s’han inscrit més de 160 per-

sones, amb un important interès per l’auditoria 

i la memòria de comptes anuals. L’altra inicia-

tiva correspon a la utilització de la videoconfe-

rència per impartir i assistir a cursos. Per aquest 

mitjà, al llarg del 2017 s’han fet des de Barce-

lona 15 cursos a la seu de Lleida, 12 a Tarrago-

na i 7 a Girona. El total d’assistents ha estat 

d’unes 300 persones.

Programes destacats del 2018

Programa en control de gestió/

pressupostari: funcions i eines  

per al controller 
(del 14 de febrer al 19 d’abril de 2018)

Els objectius són proporcionar una visió glo-

bal i detallada del control des d’un punt de 

vista pràctic; facilitar el domini de les tècni-

ques i eines actuals més adequades; donar 

una perspectiva integrada dels indicadors de 

gestió i sistemes d’informació, així com del 

quadre de comandament; aprofundir en el 

control de les àrees funcionals i operatives de 

l’empresa i la seva implantació, i exposar els 

conceptes fonamentals per a la creació i de-

senvolupament del control i auditoria interns. 

Té una durada de 60 hores i s’estructura en 

cinc mòduls independents. Des del 2015 han 

assistit mig centenar de persones al conjunt 

del programa i 270 a algun dels seus mòduls.

III Jornada Tributària 

(6 de febrer)

Tindrà per objectiu tractar els temes d’actu-

alitat de més interès per part de ponents ex-

perts en les diferents matèries per tal de faci-

litar la posada al dia dels professionals de la 

fiscalitat, ja siguin assessors i consultors tri-

butaris o bé responsables d’aquest camp en 

empreses i organitzacions. Entre altres te-

mes, s’abordaran les novetats tributàries, 

l’IVA i les subvencions, les obligacions tribu-

tàries connexes, les opcions tributàries i l’im-

post sobre societats, la imposició local i el 

futur de l’impost de patrimoni i successions.

Programa sobre anàlisi  

i planificació econòmica i financera 

(del 12 de març al 26 d’abril de 2018)

El programa s’endinsa en els conceptes 

precisos per poder analitzar de manera 

integral una empresa i, així, determinar-ne 

les fortaleses i febleses, amb la finalitat de 

formular recomanacions que contribueixin 

a millorar la situació actual i les perspecti-

ves de futur. Va dirigit a aquells professio-

nals vinculats amb les àrees econòmica, 

financera, administrativa i d’anàlisi de ris-

cos, així com als responsables de despat-

xos professionals del món de l’assessora-

ment, que desitgen tenir una base teòrica 

i pràctica sòlida per conèixer la situació i 

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

veure situacions crítiques en el futur i a la 

presa de decisions d’una manera més efi-

caç. Té una durada total de 44 hores i s’es-

tructura en dos mòduls independents. 

Des del 2015 unes 90 persones han assis-

tit al global del programa o a algun dels 

seus mòduls. 

gestió/pressupostari: funcions 
i eines per al controller) 
(16 hores)
Dates: 14, 19, 21 i 26 de febrer

Paper dels economistes 
pèrits i auditors de  
comptes en els  
delictes econòmics 
(4 hores)
Data: 21 de febrer

L’economista, el director 
financer i l’auditor de comptes 
davant el reconeixement  
dels ingressos (8 hores)
Data: 27 de febrer

Papers de Treball  
d’Auditoria. Una  
metodologia normalitzada  
de confecció dirigida  
a auditors individuals  
i petits despatxos  
d’auditoria (5 hores)
Data: 28 de febrer

L’auditoria des  
de la perspectiva de 
l’empresa 
(4 hores)
Data: febrer

Elaboració de l’estat  
de fluxos d’efectiu de 
l’exercici 2017 (8 hores)
Dates: 15 i 22 de febrer

Seu de Lleida

Comptes anuals (8 hores)
Dates: febrer/març

Seu de Tarragona

Informes d’auditoria-
Resolució de l’ICAC de 
15/07/2016. Modificacions 
NIA-ES revisades i NIA-ES 
701. Casos pràctics (8 hores)
Data: 16 de gener

Seu de Barcelona 

Curs pràctic de pèrit judicial 
(12 hores)
Dates: 1, 6, 8 i 12 de febrer

Funcions de l’economista 
com a expert independent en 
el Registre Mercantil (8 hores)
Dates: 20 i 22 de febrer

Aspectes del preconcurs i 
concurs de creditors des de 
les perspectives financera, 
tributària, laboral, comptable-
auditora i penal 2018 (15 hores)
Dates: febrer/març

Seu de Barcelona 

Finançament alternatiu 
(8 hores)
Data: 23 de gener

Instruments financers  
a l’empresa (7 hores)
Data: 6 i 13 de febrer

Projeccions econòmiques i 
financeres: visió de futur de 
l’empresa (16 hores)

Dates: 13, 15, 20 i 22 de febrer

Seu de Barcelona 

Coaching per als 
professionals i directius 
(5 hores)
Data: 23 de gener

Model de preus 2018  
per despatxos: tendència  
i canvis en el món digital  
(4 hores)
Data: 24 de gener

Retribució en despatxos 
(4 hores)
Data: 8 de febrer

Taller multidisciplinari  
de transformació, fusió  
i escissió de societats de 
capital, des de la perspectiva 
mercantil, fiscal i comptable-
auditoria (16 hores)
Data: febrer

Seu de Barcelona 

Adaptació al Reglament 
general europeu de 
protecció de dades (RGPD). 
La figura del delegat de 
protecció de dades (4 hores)
Data: 18 de gener

Responsabilitat penal dels 
economistes com a assessors 
(3 hores)
Data: 19 de febrer

Contractes laborals: bàsic 
(12 hores)
Data: febrer

Novetats laborals 2018 
(6 hores)
Data: febrer

Seu de Barcelona 

Introducció al big data 
(5 hores) 
Data: 18 de gener

Com confeccionar informes 
de control amb taules 
dinàmiques per a l’àrea 
laboral (5 hores)
Data: 24 de gener

Ciberseguretat i gestió 
estratègica de xarxes socials 
en empreses (5 hores)
Data: 1 de febrer

Valoració d’establiments 
hotelers: teoria, pràctica  
i exemples reals (4 hores)
Data: 6 de febrer

Informes, indicadors  
i alertes per a l’àrea 
comercial amb taules 
dinàmiques (8 hores)
Dates: 6 i 8 de febrer

Anàlisi i tecnologies  
big data per a 
economistes (20 hores)
Dates: 12, 19 i 26 de febrer, 
i 5 de març
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avier Ferràs també ha estat el 

director del Centre d’Innovació 

Empresarial ACC1Ó. En el ma-

teix organisme, ha estat director 

de desenvolupament empresarial, cap d’In-

novació i coordinador del Pla d’innovació. 

Com definiria els estudis d’Empresa i 

Comunicació que s’ofereixen a la Uni-

versitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya (UVic-UCC)?

Actualment a la Facultat d’Empresa i Co-

municació de la UVic-UCC oferim graus en 

Administració i Direcció d’Empreses (ADE), 

Màrqueting i Comunicació Empresarial i 

Publicitat i Relacions Públiques. Com que 

la nostra universitat és concertada amb 

una petita part del finançament que és pú-

blic i una gran part que ve de les matrícules 

dels alumnes, hem d’estar molt orientats a 

la demanda dels estudiants, de l’entorn i 

del teixit socioeconòmic. Tot plegat sense 

renunciar a la recerca i a la creació de co-

neixement.

D’altra banda, jo diria que els nostres valors 

diferencials són principalment tres. El primer 

és l’ocupabilitat. Nosaltres formem alumnes 

perquè entrin al mercat laboral. De fet l’any 

passat el 100% dels estudiants del grau 

d’ADE es van ocupar abans de sis mesos en 

el seu àmbit. El segon és la internacionalitza-

ció: treballem molt l’aprenentatge de l’anglès 

introduint-lo des del primer curs i oferint la 

possibilitat de fer l’últim curs tot en anglès en 

un ambient molt internacional amb estudi-

ants d’Erasmus fruit dels més de 150 conve-

nis que tenim amb universitats estrangeres. 

Finalment el nostre tercer valor diferencial és 

la metodologia, molt basada en la live creati-

vity i les classes inverses. L’alumne s’ha de 

preparar la classe abans i a l’aula la formació 

és molt pràctica. Tot plegat s’estructura en 

un decàleg que inclou mesures com que el 

professor no pugui parlar més de 30 minuts 

a classe, el treball en equip o que hi hagi 

d’haver visites de directius i professionals per 

explicar la seva experiència.

Quines competències diferencien els 

economistes formats a la UVic-UCC?

A banda del que ja hem anomenat com a 

valors diferencials de la nostra universitat i 

que intentem traspassar als estudiants, crec 

que el que ens diferencia clarament de la 

resta és l’esperit emprenedor, no només per 

crear empreses sinó per superar reptes. De 

fet tenim una unitat d’emprenedoria que fa 

sessions en totes les aules i també intentem 

que els treballs de final de grau siguin per 

crear empreses. D’altra banda també refor-

cem molt la idea del lideratge.

La reforma educativa aprovada el 2015 

preveu la convivència de graus de tres 

anys amb graus de quatre anys, fet que 

implica múltiples combinacions amb 

màsters i postgraus. Com valora aques-

ta modificació?

A la UVic-UCC valorem molt positivament 

aquesta reforma perquè creiem que els 

graus de tres anys per assolir competènci-

es generals completats amb màsters i 

postgraus tenen molt sentit. Creiem que la 

creació de nous graus de tres anys no hau-

ria de ser un problema si aquests estan ori-

entats a la pràctica per entrar al mercat la-

boral, tenen una visió internacional i són in-

novadors. Nosaltres, l’any passat, vam 

presentar un grau d’emprenedoria i encara 

està congelat al Ministeri perquè no tenen 

clar si pot coincidir amb algun altre grau de 

quatre anys. Nosaltres creiem que no i que 

l’efecte només pot ser indirecte. 

Com preveu que poden evolucionar  

en el futur els estudis d’Economia i  

Empresa?

En el futur hi haurà tres perfils d’estudiants 

d’Economia i Empresa. D’una banda hi hau-

rà els que s’especialitzaran més en manage-

ment i empresa i estaran orientats a crear 

futurs professionals per al món de l’empre-

sa. D’altra banda hi haurà els més centrats 

en l’economia, que no tenen per què coinci-

dir amb els primers, ja que és un perfil més 

teòric i matemàtic pensat per generar pro-

fessionals més financers tant per a l’empre-

sa com per a l’Administració pública o la 

banca. I finalment un tercer àmbit que s’està 

obrint amb força és el de l’emprenedoria per 

als que no volen treballar en una empresa o 

en una altra organització sinó que volen cre-

ar el seu propi projecte i necessiten més soft 

skills com la comunicació, la negociació, la 

resiliència o el lideratge. 

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

XAVIER FERRÀS





conomistes BAN, la xarxa de 

business angels del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya 

(CEC), compleix amb la volun-

tat del CEC de contribuir activament en la 

promoció efectiva de l’activitat econòmica, 

facilitant la canalització d’inversió en els 

projectes que es presenten als fòrums d’in-

versió organitzats bimensualment.

La xarxa d’inversors Economistes BAN, 

que actualment ja disposa de 252 mem-

bres adscrits, ha aconseguit convertir-se 

en un espai de trobada entre emprenedors 

i inversors. En el període 2014-2017 s’han 

atès i revisat 750 projectes, dels quals 196 

han estat presentats en els 25 fòrums rea-

litzats. De la mateixa manera, s’ha dinamit-

zat la relació entre inversors i emprenedors, 

facilitant més de 560 contactes, i s’han in-

termediat un total de vuit operacions.

Per tot això, i gràcies a la bona tasca duta 

a terme, avui Economistes BAN ja gaudeix 

de la millor de les consideracions per part 

d’inversors i emprenedors, i és considera-

da un referent entre les xarxes de business 

angels de Catalunya.

Més enllà de les activitats d’Economistes 

BAN que tenen lloc a la mateixa seu del 

CEC, la xarxa s’ha fixat com a objectiu ser 

també present a la resta del territori, orga-

nitzant fòrums arreu per donar suport a 

aquells despatxos professionals que de-

sitgen impulsar iniciatives emprenedores i 

donar suport a inquietuds inversores.  

Un exemple és el fòrum anual que s’orga-

nitza amb el Grup Carles d’Igualada, inici-

ativa que també es vol fer extensiva a al-

tres places.

L’origen del Club Inversors Economistes 

BAN va ser una enquesta que es va passar 

entre els membres de la xarxa per tal que 

identifiquessin i valoressin quins podien 

ser els punts de millora, posant-se de ma-

nifest de manera clara qüestions com la 

importància i la necessitat de sentir-se 

acompanyats en la selecció dels projectes 

invertibles, també en el seguiment del dia 

a dia de les empreses invertides, així com 

en la negociació de les desinversions. 

Així, el Club Inversors Economistes BAN 

pretén donar resposta a tots aquests re-

queriments i, després d’un any de vida, es 

pot afirmar que ja s’estan assolint tots els 

objectius que es van marcar:

 Fomentar la formació dels membres del 

Club en habilitats per a la presa de decisions 

d’inversió en nous projectes empresarials.

 Crear un entorn empresarial per detec-

tar oportunitats de negoci i per fomentar, 

compartir i coinvertir en nous projectes 

empresarials d’alt potencial de creixe-

ment.

 Potenciar el tancament d’operacions en 

l’entorn de la xarxa Economistes BAN.

 Acompanyar en el seguiment de les in-

versions fetes.

Actualment, el Club està format per 26 

membres. Per ser-ne membre, sigui o no 

col·legiat, cal estar donat d’alta prèvia-

ment a Economistes BAN, la xarxa de bu-

siness angels del CEC, i tenir disponibilitat 

i compromís per invertir en els projectes 

que es presenten a la xarxa Economistes 

BAN. El Club es reuneix mensualment per 

tal de fer seguiment dels projectes objecte 

d’inversió per part dels seus membres i, en 

aquestes reunions, hi té un paper molt 

destacat el lead investor, el membre del 

Club que coordina els contactes amb els 

promotors dels projectes. A més, a cada 

reunió es presenten en detall dos nous 

projectes, que prèviament han passat pels 

fòrums i que han despertat l’interès dels 

inversors assistents. 

LA XARXA DEL COL·LEGI 
D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

POL FONT, economista, EFA, CEFA, EFP

economistesban@coleconomistes.cat

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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l Col·legi d’Economistes de Ca-

talunya organitza el 3r Congrés 

d’Economia i Empresa de Cata-

lunya. Els dos primers congres-

sos van tenir lloc l’any 1979, amb els efectes 

de la crisi del petroli i en plena transició demo-

cràtica, i el 1988, poc després de l’entrada a 

la Comunitat Econòmica Europea. Al web del 

congrés, www.congres2018.coleconomis-

tes.cat, s’hi poden trobar les actes.

El primer congrés es va anomenar Con-

grés d’Economia i Economistes de Cata-

lunya; el segon, Congrés d’Economia de 

Catalunya, i el tercer, Congrés d’Economia 

i Empresa de Catalunya. Els títols reflectei-

xen la motivació i la preocupació principals 

de cada congrés.

Per què un tercer congrés ara?
El tercer congrés té lloc després de la llarga 

etapa de prosperitat posterior a l’entrada a la 

CEE i de la crisi internacional més llarga i im-

portant de les darreres dècades. El nostre 

país surt de la crisi confrontat amb dos grans 

reptes econòmics que transformaran forta-

ment les nostres economies i les nostres em-

preses: la globalització, amb el desplaça-

ment del centre de gravetat econòmic cap a 

Àsia, i l’impacte de la digitalització i de la intel-

ligència artificial en la vida i en l’economia. I, a 

més, amb el gran repte social de la disminu-

ció de la desigualtat, no tan sols perquè sigui 

just sinó també perquè molts estudis indi-

quen que el seu increment comporta tam-

bé menys oportunitats per al creixement 

econòmic, molt necessari precisament 

pels impactes de la digitalització en el mer-

cat de treball. El lema del congrés, Cap a un 

model eficient i equitatiu, resumeix els ob-

jectius: què hem de fer per ser més compe-

titius en el món i per ser més equitatius.

Estructura i organització  
del congrés
El congrés organitza l’anàlisi d’aquests as-

pectes al voltant dels 13 eixos següents, 

un dels quals (el 12è) està dedicat al futur 

EL 3r CONGRÉS D’ECONOMIA 
I EMPRESA DE CATALUNYA

EIXOS DEL CONGRÉS I RESPONSABLES DE LES COMISSIONS

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

1. El marc global: tendències mundials 

en geopolítica en el marc de la perspectiva 

de la Unió Europea

President: Carles Gasòliba, doctor en Ciències 

Econòmiques

Vicepresident: Jordi Bacaria, director del CIDOB

Relator: Guillem Rovira, economista cap de l’Àrea 

d’Afers de la UE, Secretaria d’Afers Exteriors i de la 

Unió Europea Generalitat de Catalunya

2. Potencial de l’economia catalana. 

Visió macroeconòmica

Presidenta: Natàlia Mas, directora general d’Anà-

lisis Econòmica del Departament d’Economia de la 

Generalitat de Catalunya

Vicepresident: Enric Fernández, director corpora-

tiu de Planificació Estratègica i d’Estudis de Caixa-

Bank 

Relator: Xavier Cuadras, director de l’Escola Su-

perior de Comerç Internacional

3. La musculatura del sistema 

empresarial català 

President: Salvador Alemany, president d’Abertis

Vicepresident i relator: Antoni Brunet, director d’As-

sumptes Públics i Corporatius de Cellnex Telecom

4. Els mercats de Catalunya en el futur

Presidenta: Sofía Rodríguez, Chief Economist del 

Banc Sabadell

Vicepresident: Mateu Hernández, CEO de Barcelona 

Global

Relator: Joan Tristany, director general AMEC

5. El capital humà de Catalunya: 

dotació i reptes

President: Antoni Abad, president de CECOT

Vicepresident: Francesc Solé Parellada, catedràtic 

emèrit de la UPC

Relator: Joan Sardà, economista i professor de DOE-

Universitat Politècnica de Catalunya

6. El sector públic a la Catalunya del futur

President: Joaquim Coello, assessor de Presidència 

de Siemens Gamesa

Vicepresident: Ivan Planas, gerent dels Serveis As-

sistencials del CatSalut

Relator: David Ros, economista

7. L’estat del benestar, nivell i perspectives

President: Jaume Puig Junoy, professor del Departa-

ment d’Economia i Empresa de la UPF 

Vicepresident: Enric Mangas, president de la Unió 

Catalana d’Hospitals

Relatora: Roser Fernández, gerent a l’Institut Guttmann

8. El sistema de ciència i innovació: 

realitat i potencial

President: Enric Banda, Senior Adviser al Barcelona 

Supercomputing Center

Vicepresident: Xavier Lòpez, director general corpo-

ratiu d’Eurecat
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Relator: Xavier Lesauvage, consultor en màrqueting i 

innovació

9. Futur del mercat de capitals i sector financer

Presidenta: Maria Àngels Vallvé, presidenta de GVC 

GAESCO VALORES SV

Vicepresident: Josep Soler, director general de l’Ins-

titut d’Estudis Financers

Relator: Jaume Puig, director general de GVC 

GAESCO GESTIÓN, SGIIC, SA 

10. Infraestructures: nivell de dotació, 

reptes i oportunitats

President: Joan Ràfols, assessor en urbanisme i ha-

bitatge

Vicepresident: Santiago Garcia-Milà, subdirector ge-

neral d’Estratègia/Comercial al Port de Barcelona

Relator: Àlvar Garola, professor de la UPC

11. El medi ambient en el present i en el futur

President: Josep Enric Llebot, secretari general de 

l’Institut d’Estudis Catalans

Vicepresidenta: Alba Cabañas, directora de l’Àrea 

Tècnica de Foment del Treball Nacional

Relator: Albert Garcia Pujol, economista i membre de 

la Comissió d’Economia i Sostenibilitat

12. Els professionals de l’economia en el futur

President: Valentí Pich, president del Consell General 

d’Economistes

Vicepresident: Xavier Subirats, president del RECC 

(Registre d’Experts Comptables de Catalunya)

Relator: Albert Sagués, Tax Partner i International 
Contact Partner RSM

13. Transformació digital 

i intel·ligència artificial

President: Xavier Ferràs, degà de la Facultat d’Em-

presa i Comunicació de la Universitat de Vic

Vicepresident: Oriol Alcobà, director general d’ESA-

DE Creàpolis

Relator: Joan Torrent, director del grup de recerca 

interdisciplinari sobre TIC, i2TIC i de la Business 

School de la UOC

Per a més informació: www.congres2018.coleconomistes.cat

CALENDARI
El congrés avança a través de diverses fases:

 Captació de compromisos de ponències i 

presentació dels seus resums: fins al 31 

d’octubre de 2017.

 Redacció i lliurament de ponències: fins 

al 28 de febrer de 2018.

 Anàlisi de ponències, debat en comissió i 

redacció de document de conclusions de 

cada comissió: març del 2018.

 Presentació de conclusions de cada co-

missió: abril del 2018, en actes que cele-

brarà cada comissió a l’auditori del Col·legi. 

De moment tenen programades les sessions 

l’eix 1 el dia 12 d’abril i l’eix 8, el dia 13 

d’abril.

 Acte final del congrés: presentació del 

document de síntesi del congrés i publicació 

de les ponències acceptades pel Comitè Ci-

entífic: 17 de maig de 2017, al Palau de 

Congressos de Catalunya. 

dels professionals de l’economia en el fu-

tur. Al capdavant de cada eix hi ha una co-

missió formada per president, vicepresi-

dent, relator i vocals, fins a un total d’uns 

125 professionals. El relator té la funció de 

redactar les conclusions de cada comis-

sió, que es presentaran en públic i s’apor-

taran a l’acte final del congrés.

Comitè Científic
El Comitè Científic està presidit pel profes-

sor Andreu Mas-Colell i format per econo-

mistes de totes les universitats catalanes, 

de Madrid, Saragossa, els Estats Units o el 

Regne Unit, i d’organismes com la Unió Eu-

ropea o el Banc Mundial. 

A sota, portades 

dels dos llibres  

dels congressos 

precedents.



4 0  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

 BARCELONA

Debats fiscals

Dirigits per Míriam Jiménez-Ridruejo, as-

sessora fiscal a Jiménez-Ridruejo y Asocia-

dos, SLP; Josep Sotelo, assessor fiscal a 

Audiconsultores Advocats i Economistes, 

SLP, i Pedro Villar, Gabinet Assessor Fer-

nández, SL. Els debats oberts de consulto-

ria fiscal van tenir lloc el mateix dia, abans 

de les sessions temàtiques.

‘La revisió cadastral.  

Criteris d’aplicació i valoració’

Sessió temàtica organitzada conjuntament 

amb la Cambra de Propietat Urbana de 

Barcelona amb la participació com a ponent 

de Joan Güell, arquitecte, urbanista i expert 

en valoracions. Videoconferències amb les 

seus de Girona, Lleida i Tarragona.*

‘Anàlisi i futur dels despatxos 

professionals. Estudi basat en dades  

de l’INE sobre aquest sector’

Conferència a càrrec d’Ignasi Vidal, Busi-

ness Development Manager, SAGE Ac-

countants. Videoconferències amb les seus 

de Lleida i Tarragona.

‘Anàlisi del nou model 232  

(declaració informativa  

d’operacions vinculades)’

Sessió temàtica a càrrec de Josep Sotelo, 

membre de la Comissió de Fiscalistes CEC, 

assessor fiscal a Audiconsultores Advocats 

i Economistes. Videoconferències amb les 

seus de Girona, Lleida i Tarragona.* 

‘Jurisprudència tributària més destacada’

Sessió temàtica a càrrec d’Emilio V. Pérez 

Pombo, membre de la Comissió de Fiscalis-

tes CEC, i de Xavier Solé Ribó, membre de 

la Comissió de Fiscalistes CEC. Videoconfe-

rències amb les seus de Girona i Tarragona. 

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

Anàlisi dels projectes de modificació dels reglaments  

de desenvolupament de la Llei general tributària

Sessió temàtica a càrrec d’Esaú Alarcón, advocat, cofundador de www.fiscalblog.es i 

professor de la Universitat Abat Oliba CEU. Videoconferències amb les seus de Lleida 

i Tarragona.* 
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Reunió de la Comissió Gestora Junta 

ampliada a la Fundació Caixa Sabadell per 

avaluar el curs acadèmic passat i el futur.

Sopar dels Economistes  

al Majestic Hotel & Spa.

Medalles als 50 anys de col·legiació

Acte de lliurament celebrat a la seu del Col-

legi d’Economistes de Catalunya.

Insígnies als 25 anys de col·legiació

Acte de lliurament celebrat a la seu del Col-

legi d’Economistes de Catalunya.

‘El perímetre de consolidació  

i l’obligació de consolidar’

Sessió tècnica amb la participació d’Antonio 

Garrido, economista, doctor en Ciències 

Econòmiques i Empresarials, professor titu-

lar de Comptabilitat de la Universitat de Bar-

celona i soci del Gabinete Garrido Asesores. 

Videoconferències amb les seus de Girona, 

Lleida i Tarragona.* 
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Jornada dels Economistes a l’Hotel Crowne Plaza Barcelona Fira Center
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T R E B A L L E M  E N  G R U PT R E B A L L E M  E N  G R U P

‘L’auditor i la revisió de la memòria  

dels comptes anuals’

Sessió tècnica amb la participació de Jordi 

Rizo Gubianas, economista, professor as-

sociat de la UAB i expert comptable acredi-

tat. Videoconferències amb les seus de Gi-

rona, Lleida i Tarragona.*

‘Controvèrsies i discrepàncies de criteris 

a l’entorn de la fiscalitat dels esportistes’

Taula rodona organitzada conjuntament amb 

la Comissió d’Assessors Fiscals i amb la par-

ticipació com a ponents de Luis M.ª Alonso, 

advocat, catedràtic de Dret Financer i Tribu-

tari de la Universitat de Barcelona; de Joan 

Iglesias, advocat, inspector d’Hisenda de 

l’Estat (en excedència) i soci del departa-

ment fiscal de Crowe Horwath a Barcelona; 

de Josep Maria Orobitg, economista i repre-

sentant d’esportistes, i d’Ivan Corretja, advo-

cat i representant d’esportistes.

‘La transició de juntes directives. 

Problemàtica econòmica i esportiva’

Taula rodona organitzada conjuntament 

amb la Comissió d’Auditors de Comptes | 

REA+REGA Catalunya amb la participació 

com a ponents de Bernat Antràs, advocat, 

president del Club Natació Barcelona i soci-

director del Bufet Antràs; Jordi Llevat, eco-

nomista, membre de la Comissió d’Auditors 

de Comptes | REA+REGA Catalunya i audi-

tor de comptes del Club Futbol Reus De-

portiu SAD, i Jordi Villacampa, expresident 

del Club Joventut de Badalona (1999-

2017). Vídeo disponible a youtube.com/

economistescat.*
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‘Fair play’ financer al futbol europeu

Presentació de l’estudi economicofinancer de les cinc grans principals lligues europees, temporada 2015/16. Conferència  

a càrrec d’Ángel Rodríguez, assessor jurídic a l’Associació de Futbolistes Espanyols, i de José María Gay de Liébana,  

economista i advocat, professor titular d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona i president  

de la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport. Videoconferències amb les seus de Girona i Tarragona. Vídeo  

disponible a youtube.com/economistescat.*



‘Patrimoni comptable  

versus patrimoni real: el cas 

del Futbol Club Barcelona’

Taula rodona que es va organitzar conjunta-

ment amb la Comissió de Comptabilitat (comis-

sió conjunta CEC-ACCID) a càrrec de José 

María Gay de Liébana, economista i advocat, 

professor titular d’Economia Financera i Comp-

tabilitat de la Universitat de Barcelona i presi-

dent de la Comissió d’Economia i Finances de 

l’Esport, i també d’Oriol Amat, economista, ca-

tedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat 

de la Universitat Pompeu Fabra i president de la 

Comissió de Comptabilitat (comissió conjunta 

CEC-ACCID) i de l’ACCID. Videoconferències 

amb les seus de Lleida i Tarragona. Vídeo dis-

ponible a youtube.com/economistescat.*

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 31 de desembre de 2017.

‘Value investing: dels seus fonaments 

teòrics a la seva aplicació pràctica en 

l’entorn actual’

Dinar col·loqui organitzat pel Fòrum Econo-

mistes en Mercats Financers i amb la parti-

cipació de Pablo Martínez, responsable de 

Relació amb Inversors d’Amiral Gestión. 

Fòrum inversor Economistes BAN 

edició XXVII

Organitzat per Business Angels Economistes 

BAN del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

‘Turisme i gastronomia: eines  

per a un desenvolupament territorial?’

A càrrec del doctor Francesc Xavier Medi-

na, (PhD) director de la Càtedra UNESCO 

d’Alimentació, Cultura i Desenvolupament i 
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avantatges exclusius

‘Fòrum inversor Economistes BAN ed. XXVI’

Acte organitzat per Business Angels Economistes BAN del Col·legi d’Economistes  

de Catalunya.
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director del Grup de Recerca Interdiscipli-

nari en Turisme GRIT-EAE. 

Visita cultural a Canet de Mar

Es van visitar els principals edificis modernis-

tes de la localitat, incloent-hi la Casa Museu 

de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.

‘Els comerços ètnics:  

el cas dels negocis pakistanesos  

a la ciutat de Barcelona’

Conferència a càrrec de Berta Güell, investi-

gadora postdoctoral al GEDIME, UAB. Video-

conferències amb les seus de Girona, Lleida i 

Tarragona. Vídeo disponible a youtube.com/

economistescat.* 

‘Tractament comptable  

de les operacions vinculades’

Conferència a càrrec de Jordi Bech, econo-

mista i president de Crowe Horwath Legal y 

Tributario. Videoconferències amb les seus de 

Girona, Lleida i Tarragona.* 

‘Treballs i informes que pot  

realitzar un expert comptable  

(enfocament per a l’auditor)’

Amb la participació com a ponents de Xavi-

er Subirats, membre de la Comissió Gesto-

ra del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 

president del Registre d’Experts Compta-

bles de Catalunya (RECC) i membre de la 

Junta Directiva de l’ACCID, i de Carlos Puig 

de Travy, membre de la Comissió Gestora 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 

president del Registre d’Economistes-Audi-

tors REA+REGA i membre de la Comissió 

de Comptabilitat (comissió conjunta CEC-

ACCID). Videoconferències amb les seus 

de Girona, Lleida i Tarragona.* 

‘La integració de la sostenibilitat  

com a estratègia empresarial  

de futur més immediat’

Van participar com a ponents Maria Eugènia 

Bailach, economista i auditora de comptes. 

Sòcia d’Auren Auditores SP i membre de la 

Comissió d’Economia i Sostenibilitat, Eloi 

Moncada, responsable de l’àrea de Consulto-

ria de Lavola, i Emili Moral, soci-director de la 

consultora Responsablia.

‘Un país de comerç: presentació  

del Cens d’Establiments Comercials  

de Catalunya (CECC)’

Conferència organitzada conjuntament 

amb la Comissió d’Economia Territorial i 

Urbana i l’Associació Catalana de Ciència 

Regional amb la participació com a ponents 

de Manel Amado, cap d’Assessoria de 

Comerç de la Cambra de Comerç, Indústria 

i Serveis de Sabadell, i de Joan Morera, 
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‘El futur ja no és el que era, segons el cinema’

Conferència amb la participació d’Albert Beorlegui, llicenciat en Dret i tècnic de Comu-

nicació a l’Ajuntament de Matadepera, comentarista cinematogràfic en mitjans de co-

municació. Videoconferències amb les seus de Girona, Lleida i Tarragona. 



responsable d’Informació Econòmica de la 

Direcció General de Comerç de la 

Generalitat de Catalunya. L’acte va ser 

presentat per Montserrat Vilalta, directora 

general de Comerç de la Generalitat de 

Catalunya.

‘Repte empresarial  

al sistema alimentari global’

Taula rodona organitzada conjuntament 

amb la Fundació Triptolemos amb la inter-

venció de Francesc Reguant, economista, 

director d’OBEALIMENTÀRIA del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya; de Josep Ar-

cas, expresident de Nestlé España; d’Abel 

Mariné, catedràtic emèrit de Nutrició i Bro-

matologia de la UB; Eusebi Jarauta, cate-

dràtic de Matemàtica Aplicada de la UPC; 

Ramon Berengueras, director general de 

BETARA; Josep Pont, conseller delegat de 

l’International BORGES Group; Jordi Ayme-

rich, cap de Seguretat i Sostenibilitat de 

Nestlé España, i Ramon Clotet, secretari  

de la Fundació Triptolemos. Videoconferèn-

cies amb les seus de Girona, Lleida i Tarra-

gona. Vídeo disponible a youtube.com/

economistescat.*

‘Semillas Fitó: de com la biotecnologia 

obre les portes del mercat global’

Conferència a càrrec de Torben Jahrmann, 

Biotech Research Manager de Semillas Fitó. 

La presentació va anar a càrrec d’Eduard Ar-

ruga, economista i president de la Fundació 

del Banc dels Aliments.*

‘Tecnologia i ocupació: impactes de la digitalització  

i la robòtica en els models de treball’

Sessió de la Jornada dels Economistes a la Facultat de Ciències Econòmiques i Em-

presarials de la Universitat de Girona.

 SEU DE GIRONA

‘Empreses que menteixen.  

Com maquillen els comptes i com 

prevenir-ho i detectar-ho a temps’

Presentació del llibre a càrrec d’Oriol Amat, 

economista i autor de l’obra.
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Sopar dels Economistes de Girona

 SEU DE LLEIDA

Taller àmbit econòmic,  

fiscal i jurídic de l’empresa  

cooperativa

Economia Social ARACOP. Taller de vuit ho-

res dinamitzat per experts en economia so-

cial i cooperatives.

Signatura del protocol de col·laboració  

amb GLOBALleida

La cooperativa, una opció  

de continuïtat de negoci  

per a les SCP 

Economia Social ARACOP. Taller de quatre 

hores dinamitzat per experts en economia 

social i cooperatives.

Sopar dels Economistes a Lleida

 TARRAGONA

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

‘La inexcusable transformació digital i tecnològica de les empreses’

Sessió de la Jornada dels Economistes celebrada a la seu del Col·legi a Lleida.

‘L’economia en l’era de la robotització i la intel·ligència artificial’

Sessió de la Jornada dels Economistes celebrada al Centre de Lectura de Reus.

Sopar dels Economistes a Tarragona



BARCELONA Pl. Gal·la Placídia, 32 

08006 Barcelona. Tel. 93 416 16 04 

cec@coleconomistes.cat

GIRONA Joan Maragall, 44, entl. 3a 

17002 Girona. Tel. 972 21 45 33

girona@coleconomistes.cat

LLEIDA Pere Cabrera, 16, 1r G 

25001 Lleida. Tel. 973 21 06 33

lleida@coleconomistes.cat

TARRAGONA Rambla Nova, 58-60, 5è A 

43004 Tarragona. Tel. 977 21 70 42

tarragona@coleconomistes.cat

A LA REVISTA TÈCNICA
www.coleconomistes.cat/revistatecnica/

Quant val un hotel?

Cap a una nova PAC

La nova NIIF 16 
d’arrendaments:  
un canvi substancial

Els informes integrats:  
una realitat inevitable

El client digital

Sóc o m’he 
convertit  
en una societat 
patrimonial?

La predicció  
de la insolvència

Resultats del Baròmetre 
del Sector Tecnològic  
a Catalunya

XXVI Fòrum d’Inversió  
i ‘La sindicació dels 
minoritaris en les ‘start-ups’’

L’informe integrat,  
un producte de  
qualitat per oferir  
als clients (1a part)

Pla d’inspecció 
sectorial d’ofici  
a hospitals públics  
de l’Agència 
Espanyola de 
Protecció de Dades

Valoració de les  
condicions de l’entorn 
per emprendre  
a Catalunya

Índex de Competitivitat 
Global: Espanya

Activació de despeses 
en R+D

Mercat laboral a 
Catalunya i a Espanya. 
Què ens diu l’EPA  
del tercer trimestre 
d’enguany?

Primers passos per 
evitar ciberatacs  
a una empresa

La normativa jurídica, 
posada al dia

El Tribunal Constitucional 
declara inconstitucional  
i nul·la la plusvàlua 
municipal




