Nota de premsa

Anton Gasol serà el nou degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya
- L’economista, Doctor en Economia i Empresa per la Universitat de
Barcelona i Diplomat en Comunitats Europees Anton Gasol ha estat
designat com a degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) i
prendrà el relleu a partir del proper 3 de setembre de Joan B. Casas, que
ha estat al capdavant de la institució durant més de 10 anys.
- La candidatura encapçalada per Anton Gasol, formada per 13 homes i 7
dones, té com a gran objectiu seguir prestant serveis de qualitat tant als
despatxos professionals com també als economistes d’empresa –en tota
la seva varietat sectorial i de perfils professionals–, als que exerceixen la
professió com a autònoms, als que estan al servei de les administracions
públiques, a l’ensenyament o a la prestació de serveis.
Barcelona, 27 de Juny de 2018.- La Comissió Electoral del Col·legi
d’Economistes de Catalunya ha declarat electa la candidatura encapçalada per
Anton Gasol després que no s’hagi presentat cap altra candidatura en el termini
establert que finalitzava ahir dia 26 de juny.
Anton Gasol, nascut a Cervià de les Garrigues i col·legiat des de 1977, és
Doctor en Economia i Empresa per la Universitat de Barcelona i Diplomat en
Comunitats Europees. Consultor i analista econòmic-financer, articulista i
conferenciant, Gasol també és col·laborador acadèmic de l’Institut d’Estudis
Financers. Especialista en sistema financer, ha estat economista de ”La Caixa”
per oposició amb una llarga trajectòria professional. Vicepresident del Centre
d’Estudis Econòmics i Socials, vocal de la Societat d’Estudis Econòmics de
Foment i membre de la Societat Catalana d’Economia, Gasol també va ser
president de l’Associació del Personal de ”la Caixa” entre el 2013 i el 2018.
La junta de govern del Col·legi renova la totalitat dels seus càrrecs. El vicedegà
serà Oriol Amat, mentre que Lluís Bigas presidirà la seu de Girona, Josep
Maria Riu la de Lleida i Miquel Àngel Fuster la de Tarragona. Les vocalies de la
nova junta de govern del CEC estan formades per 8 homes (Alfred Albiol,
Benito García, Emilio Álvarez, Ivan Planas, Jaume Menéndez, Miquel Morell,
Nacho Cornet i Xavier Subirats) i 7 dones (Berta Ferrer, Carme Casablancas,
Carme Garcia, Elisabet Bach, Ester Oliveras, Maria Josep Arasa i Sofía
Rodríguez).
La nova junta de govern es marca com a objectiu aprofundir el sentit del lema
del CEC “Al servei dels professionals de l’economia i de l’empresa” en la
seva màxima expressió i en el sentit més ampli del terme, de manera que tots
els col·legiats es sentin partícips del Col·legi proveint de serveis de qualitat tant
als despatxos professionals com també als economistes d’empresa –en tota la
seva varietat sectorial i de perfils professionals–, als que exerceixen la

professió com a autònoms, als que estan al servei de les administracions
públiques, a l’ensenyament o a la prestació de serveis.
La junta de govern encapçalada per Gasol està pensada perquè cadascun dels
seus membres tingui responsabilitat en una àrea d’activitat concreta. També es
vol potenciar la inter-comunicació, la coordinació, la racionalització, l’expansió i
la capacitat d’iniciativa i expressió de les diverses comissions i grups de treball
del CEC.
D’altra banda es vol oferir una formació que aporti una visió integral,
referencial, estructurada, oportuna, adaptativa i ampliada. A més es vol
continuar engrescant els joves graduats a col·legiar-se, preservar la seva
permanència al CEC i avançar en l’obertura del Col·legi a les Facultats
d’Economia i Empresa, així com seguir atraient a economistes sèniors, als
economistes d’empresa i als economistes en el camp de l’administració pública.
Una altra prioritat passa per ampliar les formes de relació del Col·legi amb
associacions empresarials, sectorials i institucionals via la signatura de
convenis.
D’altra banda es busca reforçar la difusió dels diferents serveis, potenciar-ne el
seu ús, ampliar-ne els més convenients i engrandir la borsa de treball amb
connexió amb el sector empresarial.
El Col·legi també advoca per assumir l’aplicació transversal del principi
d’igualtat de gènere en tots els àmbits de la seva actuació.
A més es vol preservar la qualitat de les diferents publicacions del Col·legi i
fer-ne difusió, a banda d’afegir un Observatori d’actualitat. També es vol
potenciar el directori col·legial perquè sigui una eina útil de relació entre els
col·legiats i d’intercanvi de coneixement dels diferents perfils. Paral·lelament,
s’estendran nous canals de de comunicació entre el Col·legi i els col·legiats i la
societat en general.
Finalment, es seguiran facilitant les eines necessàries perquè l’exercici de la
professió sigui solvent i respectuosa amb el codi ètic deontològic
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis
molt diferents, es configura com un centre de formació i reciclatge dels
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.
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