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Resum executiu 

Situació actual i evolució de l’economia 

El manteniment de la crisi econòmica 
per l’impacte de la Covid-19 fa que el 
88% dels economistes opini que 
l’economia catalana està pitjor ara que 
fa un any. 

 

L’índex de confiança dels economistes cau en relació amb fa un any, quan encara la 
pandèmia no s’havia manifestat en tota la seva cruesa, passant del 5,44 al 3,63 per a 
l’economia catalana, i del 5,21 al 3,58 per a l’economia espanyola. Deixa però enrere el 
mínim assolit per l’economia catalana en la passada tardor (3,54) i el mínim per a 
l’economia espanyola en la primavera del 2020 (3,33). La previsió és que l’índex continuï 
recuperant-se i se situï en el 4,15 a final d’enguany per a l’economia catalana i en el 4,06 
per a l’economia espanyola. 
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Principals problemes de l’economia catalana 

L’impacte de la Covid-19 continua sent, amb molta diferència, el principal problema 
actual de l’economia catalana, però la situació política passa a ser el segon, per davant 
de l’atur, el qual se situa ara com el tercer problema més greu.  

 

La gestió de les autoritats de la crisi de la Covid-19 

Els economistes catalans, tot i que segueixen sense aprovar-les, valoren més ara que fa 
tres mesos la gestió de les autoritats públiques de la crisi de la Covid-19, considerant 
relativament millor la de les autoritats europees, amb una puntuació que es va apropant 
a l’aprovat (4,65). 
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Les qüestions que des de la perspectiva econòmica haurien de 
ser les prioritàries a abordar pel nou govern de la Generalitat  

Els economistes enquestats 
consideren que el que hauria 
d’abordar prioritàriament el nou 
govern de la Generalitat és la 
recuperació dels sectors i activitats 
més danyats per l’impacte de la Covid-
19. A continuació apareixen 
l’ocupació, la reindustrialització i la 
sanitat.  

 

La importància de l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS)  

En una escala de 0 a 10, els economistes catalans atorguen un 6,16 de mitjana a la 
importància que té l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
proposats per les Nacions Unides en l’Agenda 2030 de cara al desenvolupament 
econòmic i social del món. 

 

La posada en pràctica dels ODS 

Només un 27,1% dels economistes 
enquestats declaren saber com portar  
els ODS a la pràctica de la seva feina 
habitual, mentre que prop de la meitat 
(45,4%) no saben com fer-ho i el restant 
27,5% no contesta aquesta pregunta.  
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Barcelona: Els projectes prioritaris per a la reactivació de 
l’economia metropolitana en l’àmbit de la digitalització 

Les eines per avançar en la digitalització empresarial, especialment entre les pimes; la 
reindustrialització de l’economia amb indústria 4.0, i la digitalització de l’Administració 
pública i la millora de la capacitació dels seus treballadors són les prioritats assenyalades 
pels economistes de la demarcació de Barcelona per a la reactivació de l’economia en el 
camp de la digitalització. 

 

 

Girona: L’ajut de les institucions gironines a l’empresariat de 
la demarcació 

Més del 80% dels economistes 
enquestats de la demarcació opinen 
que les institucions gironines ho 
haurien d’haver fet millor per ajudar 
l’empresariat de la demarcació. 
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Lleida: Els aspectes prioritaris per al desenvolupament 
econòmic i social de les comarques lleidatanes els propers 
anys 

Els economistes de la demarcació de Lleida consideren que la millora de les 
infraestructures, el suport a la indústria agroalimentària i el foment de l’emprenedoria 
són els aspectes prioritaris per al desenvolupament econòmic i social de les comarques 
lleidatanes durant els propers anys. 

 

 

Tarragona: La recuperació de les activitats de serveis de les 
comarques tarragonines 

El 47,9% dels economistes tarragonins creu que caldrà esperar al 2022 per veure la 
recuperació de les activitats de serveis de les comarques tarragonines, mentre un 41,5% 
pensa que ja hi haurà una recuperació feble durant el segon semestre d’enguany i un 
8,5% confia que en aquest mateix 2021 la recuperació ja sigui notable.  
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Situació actual i evolució de l’economia 

El manteniment de la crisi econòmica per l’impacte de la Covid-19 fa que el 88% dels 

economistes opini que l’economia catalana està pitjor ara que fa un any. 

La immensa majoria (un 88,0%) dels 1.362 economistes que han participat en l’enquesta 

d’hivern del Col·legi d’Economistes de Catalunya creu que l’economia catalana està pitjor 

ara que fa 12 mesos a conseqüència del fortíssim impacte que ha tingut la Covid-19 i les 

restriccions en l’activitat econòmica, mentre que el 8,4% pensa que està igual i el 2,6% 

que està millor.  

Aquests resultats són similars, tot i que una mica més optimistes, als que s’obtingueren 

en l’enquesta de tardor (aleshores va ser un 96,2% el que va dir que la situació era pitjor 

que la d’un any abans). 

Figura 1. Creus que la situació de l’economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa un any? 

Hivern 2021 Tardor 2020 
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L’índex de confiança dels economistes cau en relació amb fa un any, quan encara la 

pandèmia no s’havia manifestat en tota la seva cruesa, passant del 5,44 al 3,63 per a 

l’economia catalana i del 5,21 al 3,58 per a l’economia espanyola. Deixa però enrere els 

mínim assolit per l’economia catalana en la passada tardor (3,54) i el mínim per a 

l’economia espanyola en la primavera del 2020 (3,33). La previsió és que l’índex 

continuï recuperant-se i se situï en el 4,15 a final d’enguany per a l’economia catalana 

i en el 4,06 per a l’economia espanyola.  

L’índex de confiança dels economistes –que sintetitza el sentiment dels col·legiats davant 

de la situació econòmica general tenint present tots els factors que hi incideixen- se situa 

a l’hivern del 2021 en el 3,63 per a l’economia catalana i en el 3,58 per a l’economia 

espanyola. 

Figura 2. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. 

 

Amb aquests resultats l’índex deixa enrere el mínim assolit per l’economia catalana en la 

passada tardor (3,54) i el mínim per a l’economia espanyola en la primavera del 2020 

(3,33). 

La previsió és que l’índex continuï recuperant-se i se situï en el 4,15 a final d’enguany per 

a l’economia catalana i en el 4,06 per a l’economia espanyola.  
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Figura 3. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Evolució 
2001-2021. 

 

Els resultats de l’enquesta sobre aquest índex presenta alguns elements diferencials quan 

l’anàlisi es fa segons els diferents grups dins el conjunt del col·lectiu dels economistes 

catalans que han contestat l’enquesta.  

Així, pel que fa a l’edat dels enquestats, la valoració sobre la situació econòmica actual 

de l’economia catalana dels col·legiats més joves -menors de 40 anys- (3,46) és 

significativament més baixa que la que fan els economistes més grans -majors de 40 anys- 

(3,64). Pel que fa al sexe, la puntuació mitjana provinent dels homes (3,62) és inferior, 

tot i que molt lleugerament, a la de les dones (3,65).  
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Figura 4. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Segons edat 
i sexe. 

Edat 

 

Sexe 

 

 

El mateix passa respecte a la percepció que defineix l’índex dels economistes per al 

conjunt de l’economia espanyola, la mitjana del qual ara se situa en el 3,58. 

En aquest cas la valoració dels economistes més joves (3,51) també és més baixa que la 

dels més veterans (3,58). I quant al sexe, les dones tenen una visió sobre la situació de 

l’economia espanyola més favorable (3,64) que la dels homes (3,56).  

Per demarcacions, els economistes de la de Girona són els que, per a l’economia catalana, 

donen la puntuació més baixa (3,53) i els de la de Lleida la més alta (3,78). Els resultats 

relativament més favorables entre els economistes enquestats de la demarcació de Lleida 

es venen produint de forma sistemàtica des de l’aparició de la pandèmia, cosa que, tot i 

que la pregunta es refereix a la situació del conjunt de l’economia catalana, es podria 

atribuir al fet que el sector agroalimentari, amb gran pes a les comarques lleidatanes, ha 

tingut un millor comportament durant la crisi sanitària. Pel que fa a l’economia espanyola 

la puntuació més baixa és la dels economistes gironins (3,31), mentre que la més alta es 

dona entre els economistes de la demarcació de Tarragona (3,67).  
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Figura 5. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Segons 
demarcació. 

 

 

Principals problemes de l’economia catalana 

L’impacte de la Covid-19 continua sent, amb molta diferència, el principal problema 

actual de l’economia catalana, però la situació política passa a ser el segon per davant 

de l’atur, el qual se situa ara com el tercer problema més greu.  

La crisi sanitària provocada por la Covid-19 continua sent, amb molta diferència, el 

principal problema que afecta l’economia catalana, tot i que el percentatge dels 

enquestats que la inclouen entre els tres principals problemes (85,8%) és una mica 

inferior al registrat en les enquestes anteriors (88,2% a la de tardor i 90,3% a la de la 

primavera).  

El segon problema que apareix com a més greu en aquesta enquesta d’hivern del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya és la situació política, assenyalat per un 45,6% dels 

enquestats, problema que en l’enquesta de la passada tardor apareixia en la tercera 

posició, indicat aleshores per un 43,6% dels enquestats. El tercer gran problema seria ara 

l’atur, assenyalat pel 45,0% dels enquestats, quan a l’enquesta anterior apareixia com el 

segon, marcat en el 45,9% de les respostes. 
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En aquest rànquing de problemes, trobem a la quarta posició el dèficit fiscal; en la 

cinquena la manca de reformes estructurals i en la sisena la demanda interna. Aquestes 

posicions són idèntiques a les que es donaren en l’enquesta de la tardor del 2020. 

Figura 6. Quins són els tres principals problemes que té actualment l'economia catalana? 
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La gestió de les autoritats de la crisi de la Covid-19 

Els economistes catalans, tot i que segueixen sense aprovar-les, valoren més ara que fa 

tres mesos la gestió de les autoritats públiques de la crisi de la Covid-19, considerant 

relativament millor la de les autoritats europees, amb una puntuació que es va 

apropant a l’aprovat (4,65). 

Figura 7. Valoració del 0 al 10 de la gestió global de les autoritats públiques davant la crisi 
provocada per l’aparició de la Covid-19. 

 

Els economistes catalans suspenen la gestió de les autoritats públiques de la crisi de la 

Covid-19. Dins aquesta valoració, les autoritats europees són les que mereixen una 

valoració més alta (4,65), 5 centèsimes més que l’obtinguda en l’enquesta de la tardor 

passada (4,60) i gairebé un punt més que a la primavera passada (3,67). En segon lloc se 

situen les autoritats locals (3,92), amb una puntuació 9 centèsimes superior a l’obtinguda 

a la tardor (3,83), però tres dècimes inferior a la de la primavera. La tercera posició 

correspon a les autoritats catalanes (3,70), 9 centèsimes superior a la valoració feta a la 

tardor (3,61), però 41 centèsimes inferior a l’obtinguda en la primavera passada (4,02). I 

en la darrera posició es manté la valoració sobre la gestió de les autoritats espanyoles 

(3,47), amb un increment de 8 centèsimes en relació amb la de l’enquesta de la tardor 

(3,39) i de 17 respecte a la de la primavera (3,30).  
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Les qüestions que des de la perspectiva econòmica 

haurien de ser les prioritàries a abordar pel nou 

govern de la Generalitat 

Els economistes enquestats consideren que el que hauria d’abordar prioritàriament el 

nou govern de la Generalitat és la recuperació dels sectors i activitats més danyats per 

l’impacte de la Covid-19. A continuació apareixen l’ocupació, la reindustrialització i la 

sanitat.  

Els economistes catalans consideren que, des de la perspectiva econòmica, la principal 

qüestió que hauria d’abordar el nou govern de la Generalitat és la de la recuperació dels 

sectors i activitats més afectats per l’impacte de la Covid-19. Un 64,7% dels enquestats 

han assenyalat aquest objectiu entre els tres principals. A continuació apareix l’ocupació 

(23,4% dels enquestats l’han considerada dins les tres principals prioritats), la 

reindustrialització (21,3%) i la sanitat (20,8%), el creixement del PIB (16,7%), l’R+D+i 

(15,2%), la fiscalitat (15,1%), la digitalització (12,7%), la racionalització de la despesa 

(11,7%) i l’educació i la cultura (10,7%).  

Figura 8. Qüestions prioritàries a abordar des de la perspectiva econòmica pel nou Govern de la 
Generalitat. 
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La importància de l’assoliment dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) 

En una escala de 0 a 10, els economistes catalans atorguen un 6,16 de mitjana a la 

importància de l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

proposats per les Nacions Unides en l’Agenda 2030 de cara al desenvolupament 

econòmic i social del món. 

En una escala de 0 a 10, els economistes catalans enquestats puntuen amb un 6,16 de 

mitjana la importància de cara al desenvolupament econòmic i social del món de 

l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats per les 

Nacions Unides en l’Agenda 2030.  

Figura 9. La importància dels ODS per a l’assoliment del desenvolupament econòmic i social al món 

 

En analitzar els resultats de les respostes a aquesta qüestió per grups d’activitats en la 

qual els economistes desenvolupen la seva professió, s’observa que la puntuació 

atorgada se situa significativament per sobre de la mitjana entre els economistes que 

treballen al sector primari (6,81), a la construcció (6,69), a la docència i la recerca (6,52) i 

a la indústria (6,40). Per situació professional, és superior també entre els assalariats 

(6,37). I per demarcacions, entre els economistes de les comarques lleidatanes (6,65).  
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Figura 10. La importància dels ODS per a l’assoliment del desenvolupament econòmic i social al món 
segons el sector d’activitat dels enquestats. 

 
 

Figura 11. La importància dels ODS per a l’assoliment del desenvolupament econòmic i social al món 
segons la situació professional dels enquestats. 

 

Figura 12. La importància dels ODS per a l’assoliment del desenvolupament econòmic i social al món 
segons la seu territorial dels enquestats. 
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La posada en pràctica dels ODS 

Només un 27,1% dels economistes enquestats declaren saber com traslladar els ODS a 

la pràctica de la seva feina habitual, mentre que prop de la meitat (45,4%) no saben 

com fer-ho i el restant 27,1% no contesta aquesta pregunta.  

Prop de la meitat dels economistes enquestats (45,4%) reconeixen que no saben com 

traslladar a la pràctica de les seves tasques diàries els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, mentre que només un 27,1% 

manifesten que sí ho fan. Un percentatge elevat (27,5%) no ha contestat aquesta 

pregunta.  

 

Figura 13. Sabeu com posar en  pràctica els ODS a la vostra feina? 

 

Per grups, el col·lectius en el qual s’obtenen percentatges més alts de respostes positives 

són el dels que treballen en el sector primari (55,6%), en la construcció (42,9%), en la 

indústria (41,4%), en la docència i la recerca (40,8%), el dels economistes assalariats 

(37,0%) i els de les comarques lleidatanes (33,3%).  
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Figura 14. Sabeu com posar en pràctica els ODS a la vostra feina? Segons sector d’activitat. 

 

Figura 15. Sabeu com posar en pràctica els ODS a la vostra feina? Segons situació professional. 

 

 

Figura 16. Sabeu com posar en pràctica els ODS a la vostra feina? Segons seu territorial. 
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Preguntes per demarcació territorial 

Barcelona: Els projectes prioritaris per a la reactivació de l’economia 
metropolitana en l’àmbit de la digitalització 

Les eines per avançar en la digitalització empresarial, especialment entre les pimes; la 

reindustrialització de l’economia amb indústria 4.0, i la digitalització de l’Administració 

pública i la millora de la capacitació dels seus treballadors són les prioritats 

assenyalades pels economistes de la demarcació de Barcelona per a la reactivació de 

l’economia en el camp de la digitalització. 

Els economistes de la demarcació de Barcelona consideren que dins de l’àmbit de la 

digitalització resulta prioritari comptar amb eines per avançar en la digitalització de les 

empreses, especialment entre les pimes, segons es dedueix del fet que el 58,5% dels 

enquestats hagin assenyalat aquest objectiu entre els tres principals projectes per 

avançar en la digitalització. 

 

En la segona posició d’aquesta llista de prioritats dins el camp de la digitalització apareix 

la reindustrialització de l’economia amb indústria 4.0 (51,3%) i en la tercera la 

digitalització de l’Administració pública i millora de la capacitació dels seus treballadors 

(43,4%). Les posicions quarta i cinquena l’ocupen, respectivament, l’impuls de la xarxa 

d’infraestructures TIC i millora de la connectivitat rural (33,5%) i el desenvolupament 

d’un pla d’educació digital, tant en les etapes inicials com en el reciclatge de professionals 

(33,1%). 

 

Figura 17. Els projectes prioritaris per a la reactivació de l’economia metropolitana en l’àmbit de la 
digitalització. 
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Girona: L’ajut de les institucions gironines a l’empresariat de la 
demarcació 

Més del 80% dels economistes enquestats de la demarcació opinen que les institucions 

gironines ho haurien d’haver fet millor per ajudar l’empresariat de les comarques 

gironines. 

Preguntats els economistes gironins sobre el suport de les institucions de la demarcació 

a l’empresariat de les comarques gironines, el 81,2% opina que hauria d’haver estat 

superior, només el 2,6% creu que ha estat prou bé, mentre que el 16,2% no ho sap o no 

contesta. 

Figura 18. Les institucions gironines ho haurien d'haver fet millor per ajudar a l’empresariat de les 
nostres comarques? 
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Lleida: Els aspectes prioritaris per al desenvolupament econòmic i 
social de les comarques lleidatanes els propers anys  

Els economistes de la demarcació de Lleida consideren que la millora de les 

infraestructures, el suport a la indústria agroalimentària i el foment de l’emprenedoria 

són els aspectes prioritaris per al desenvolupament econòmic i social de les comarques 

lleidatanes durant els propers anys.  

 

Els economistes de la demarcació de Lleida consideren que per al desenvolupament 

econòmic i social de les comarques lleidatanes en el futur immediat és prioritari una 

millora de les infraestructures. Aquesta és una prioritat assenyalada entre les tres 

principals pel 61,1% dels economistes lleidatans que han contestat l’enquesta. La segona 

prioritat, molt a prop de la primera (assenyalada en aquest cas pel 59,7% dels enquestats) 

apareix el suport a la indústria agroalimentària; i la tercera pioritat seria la de fomentar 

l’emprenedoria (43,1%). Les posicions quarta i cinquena l’ocupen, respectivament, 

l’evitar el despoblament (37,5%) i estendre la fibra òptica (33,3%). 

 

Figura 19. Les prioritaris per al desenvolupament econòmic i social de les comarques lleidatanes 
durant els propers anys 
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Tarragona: La recuperació de les activitats de serveis de les 
comarques tarragonines  

El 46,7% dels economistes tarragonins creu que caldrà esperar al 2022 per veure la 

recuperació de les activitats de serveis de les comarques tarragonines, mentre un 42,4% 

pensa que ja hi haurà una recuperació feble durant el segon semestre d’enguany i un 

8,7% confia que en aquest mateix 2021 la recuperació ja sigui notable.  

Prop de la meitat (47,9%) dels economistes tarragonins enquestats creu que caldrà 

esperar fins l’any vinent per veure la recuperació a les comarques tarragonines de les 

activitats de serveis, com ara el turisme, el comerç, el transport o la restauració. Un 41,5% 

opina que aquest mateix any, durant el segon semestre, ja hi haurà una recuperació, 

encara que sigui feble. I per últim un 8,5% té una visió més optimista, en creure que 

durant el 2021 es podrà observar una recuperació notable.  
 

Figura 20. Respecte a l’eventual recuperació de les activitats de serveis (turisme, comerç, transport, 
restauració etc.) a la demarcació de Tarragona, amb quina de les afirmacions següents estàs més 

d’acord? 
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Annexos 

Fitxa tècnica 

Col·lectiu objectiu de l’enquesta: col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Contingut del qüestionari: 12 preguntes 

Període de realització: entre el 11 de febrer i el 10 de març de 2021 

Mostra: 1.362 

Característiques de la mostra: 

- Grup d’edat: 

o 40 anys o més: 92,5% 

o Menys de 40 anys: 7,5% 

- Sexe: 
o Dones: 20,3% 

o Homes: 79,7% 

- Seu: 
o Barcelona: 79,2% 

o Girona: 8,6% 

o Lleida: 5,3% 

o Tarragona: 6,9% 

- Situació laboral: 
o Assalariat: 28,6% 

o Aturat: 2,0% 

o Empresari o treballador per compte propi: 47,4% 

o Jubilat: 19,5% 

o Altres: 2,2% 

o Sense resposta: 0,4% 

- Sector d’activitat: 
o Agricultura, ramaderia, pesca i forestal: 0,8% 

o Construcció: 1,5% 

o Docència i recerca: 4,0% 

o Indústria: 7,5% 

o Serveis a empreses i particulars: 74,8% 

o Altres serveis: 10,7% 

o Sense resposta: 0,7% 
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Qüestionari 

Quina és la teva situació professional? 

 

 Empresari i/o treballador per compte propi 

 Assalariat 

 Aturat 

 Jubilat 

 Altra (Indicar quina):____________ 
 

Sector d'activitat en què desenvolupes la teva activitat: 

 

 Agricultura, ramaderia, pesca i forestal 

 Indústria 

 Construcció 

 Docència i recerca 

 Serveis a empreses i a particulars 

 Altres serveis 

 No aplica 
 

Creus que la situació actual de l'economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa 
un any? 

 

 Millor 

 Igual 

 Pitjor 

 NS/NC 
 

Valora de 0 a 10 l'actual situació de l'economia catalana i de l'economia espanyola. 
(0=molt dolenta, 10=molt bona)  

 

 Economia catalana: ___________ 

 Economia espanyola: _____________ 
 

Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment 
l'economia catalana? (marca un màxim de tres respostes) 

 

 Atur 

 Costos laborals 
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 L’impacte de la COVID-19 

 Dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat 

 Feblesa de la demanda externa 

 Feblesa de la demanda interna 

 Infraestructures i comunicacions 

 Manca de reformes estructurals 

 Preu de l’electricitat 

 Preu del petroli i carburants 

 Situació financera, restricció creditícia i cost del finançament 

 Situació política (inestabilitat, desconfiança, etc...) 

 Altres (Indicar quins): ______________________ 
 

Creus que l'economia catalana millorarà, continuarà igual o empitjorarà en el primer 
trimestre (gener-març) de l’any? 

 

 Millorarà 

 Continuarà igual 

 Empitjorarà 

 NS/NC 
 

Valora de 0 a 10 com estarà a finals de 2021 l’economia catalana i l’economia 
espanyola. (0=molt dolenta, 10=molt bona). 

 

 Economia catalana: ___________ 

 Economia espanyola: _____________ 
 

Des de la perspectiva econòmica, quines creus que haurien de ser les qüestions 
prioritàries que hauria d’abordar el govern que es formi com a conseqüència de les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 14-F? 

 

 Cooperació publico-privada 

 Creixement del PIB 

 Desenvolupament territorial 

 Digitalització  

 Educació i cultura 

 Emprenedoria  

 Estat del benestar 

 Fiscalitat  

 Habitatge 

 Inversió 
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 Internacionalització 

 Ocupació 

 Polítiques socials 

 Productivitat 

 Racionalització de la despesa 

 R+D+I 

 Recuperació dels sectors i activitats més danyats per la Covid-19 

 Reindustrialització 

 Sanitat 

 Sector agroalimentari  

 Transició ecològica 

 Turisme 

 Altres (Indicar quins): ______________________ 
 

Quina valoració et mereix la gestió global de les autoritats públiques davant la crisi 
provocada per l’aparició del Covid-19? (0=molt dolenta, 10=molt bona) 

 

 Autoritats europees: ____________________ 

 Autoritats espanyoles: ___________________ 

 Autoritats catalanes: ____________________ 

 Autoritats locals: _______________________ 
 

Quina importància atribueixes, de cara al desenvolupament econòmic i social del 
món, a  l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats 
per les Nacions Unides en l’Agenda 2030? (0=cap importància, 10=importància 
màxima) 

 

 Valoració: ________________ 
 
¿Sabeu com traslladar a la pràctica els ODS a la vostra feina? 

 

 Sí 

 No 

 Nc 
 

DEMARCACIÓ DE BARCELONA 
Un estudi recent del Centre d’Investigació del Sector Públic-Privat ha identificat, a 
partir d’una enquesta feta entre think tanks del país, una llista de projectes que 
haurien de ser prioritaris per impulsar l’economia metropolitana i preparar-la davant 
els principals reptes de futur en diversos camps, entre ells el de la digitalització. Pel 
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que fa als projectes proposats dins aquest camp de la digitalització, quins creus que 
són els més prioritaris? 

 

 Desplegament de xarxes 5G 

 Digitalització de l'Administració pública i millora de la capacitació dels seus 
treballadors 

  Eines per avançar en la digitalització empresarial, especialment entre les pimes 

 Impuls a la digitalització del sector turístic i dels salons a la Fira 

 Impuls de la formació professional dual 

 Pla d'educació digital, tant en etapes inicials com en reciclatge de professionals 

 Reindustrialització de l'economia, amb indústria 4.0 

 Xarxa d'infraestructures TIC i millora de la connectivitat rural 
 

DEMARCACIÓ DE GIRONA 

Les institucions gironines ho haurien d'haver fet millor per ajudar a l’empresariat de 
les nostres comarques?   

 

 Sí 

 No 

 NS/NC 
 

DEMARCACIÓ DE LLEIDA 
D’entre els aspectes següents, quins creus que són els més prioritaris per al 
desenvolupament econòmic i social de les comarques lleidatanes durant els propers 
anys? (marca un màxim de tres respostes) 

 

 Aprofitar les oportunitats derivades de l’eclosió del teletreball 

 Candidatura dels JJOO d’Hivern Barcelona-Pirineus 2030 

 Estendre la fibra òptica 

 Evitar el despoblament 

 Fomentar l’emprenedoria  

 Millora de les infraestructures  

 Reforçar la promoció turística 

 Rehabilitació d’habitatges   

 Suport a la indústria agroalimentària 

 Altres (indica quins): ______________________________ 
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DEMARCACIÓ DE TARRAGONA 
Respecte a l’eventual recuperació de les activitats de serveis (turisme, comerç, 
transport, restauració etc.) a la demarcació de Tarragona, amb quina de les 
afirmacions següents estàs més d’acord? 

 

 Hi haurà una recuperació notable durant l'any 2021 

 Hi haurà una recuperació feble durant la segona part de l'any 

 Caldrà esperar al 2022 per veure la recuperació  
 

 


