
 

 

 

Nota de premsa 
 

Enric Fernández, Núria Mas, Sofía Rodríguez i Toni Roldán 

subratllen la necessitat de millorar el disseny de les 

polítiques per a la cohesió social 

En una sessió virtual organitzada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, 

l’economista en cap i director de planificació estratègica i estudis de CaixaBank 

Enric Fernández, la professora de l'IESE i Consellera del Banc d'Espanya Núria 

Mas, l’economista en cap de Banc Sabadell i membre de la Junta de Govern del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya Sofía Rodríguez i el director del Centre de 

Polítiques Econòmiques EsadeEcPol Toni Roldán han defensat l’avaluació 

sistemàtica d’aquelles polítiques dirigides a promoure la cohesió social per tal de 

millorar-ne el seu disseny. 

Barcelona, 13 de juliol de 2021.- Aquesta tarda ha tingut lloc la darrera sessió virtual del 

cicle de conferències “Economia espanyola: mirades de llarg termini” organitzat pel 

Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) i que s’ha centrat en debatre sobre 

polítiques per a la cohesió social. A la sessió, a la qual ha donat la benvinguda el degà 

del CEC Oriol Amat, hi han participat l’economista en cap i director de planificació 

estratègica i estudis de CaixaBank Enric Fernández, la professora de l'IESE i 

Consellera del Banc d'Espanya Núria Mas, l’economista en cap del Banc Sabadell i 

membre de la Junta de Govern del CEC Sofía Rodríguez i el director del Centre de 

Polítiques Econòmiques EsadeEcPol Toni Roldán. 

En primer lloc s’ha parlat de la importància de la cohesió social i l’impacte que hi ha 

tingut la pandèmia de la COVID-19. L’economista en cap i director de planificació 

estratègica i estudis de Caixabank Enric Fernández ha destacat que “les costures del 

teixit social s'estan tensant a causa de l'impacte de la globalització, els canvis 

tecnològics i els canvis demogràfics”. També ha afirmat que “l’impacte desigual de la 

pandèmia ha intensificat les desigualtats entre generacions, entre diferents tipus de 

treballadors o entre territoris”. Enric Fernández ha recordat que “només un 25% dels 

espanyols pensa que els seus fills tindran una situació financera millor que la seva” i ha 

comentat que “segons el Monitor de la desigualtat de CaixaBank Research, la pandèmia 

de la COVID-19 va situar l’índex de Gini 1,4 punts per sobre del nivell pre-covid a l’abril 

del 2021, havent estat les transferències públiques claus per esmorteir els augments de 

la desigualtat”. 

A la sessió s’han apuntat propostes per a una major cohesió social mitjançant una re 

definició del contracte social amb l’impuls i la millora del disseny de polítiques 

redistributives per protegir i pal·liar desigualtats ja existents mitjançant impostos i 

transferències socials. Entre aquestes polítiques destaca  l’Ingrés Mínim Vital (IMV), un 

programa de renda mínima per protegir de la pobresa extrema. En relació a l’IMV, el 

director del Centre de Polítiques Econòmiques EsadeEcPol Toni Roldán ha opinat que 

“abans d’augmentar la seva cobertura o la seva quantia, hauria d’avaluar-se en detall el 

seu funcionament actual”.  

 

 



 

 

 

Una altra de les mesures redistributives entre diversos grups de renda i entre 

generacions són les pensions. Segons l’economista en cap del Banc Sabadell i membre 

de la Junta de Govern del CEC Sofía Rodríguez, “perquè les pensions contribueixin a la 

cohesió social haurien de garantir un nivell digne, una correspondència raonable entre 

allò que s’aporta i allò que es rep i un equilibri entre l’esforç realitzat per les diverses 

generacions”. “La reforma actual hauria de perseguir aquests objectius. No és una tasca 

fàcil, ja que no només s'ha de garantir la suficiència del sistema, sinó també la seva 

sostenibilitat”, ha assegurat Rodríguez. 

A la sessió també s’ha subratllat que, entre les polítiques pre-distributives, destaquen 

les educatives, laborals i les d’accés a l’habitatge i la salut.  

Pel que fa a l’educació, el director del Centre de Polítiques Econòmiques EsadeEcPol Toni 

Roldán ha destacat que “la pèrdua d’aprenentatge com a conseqüència del tancament de 

les escoles s’ha concentrat en alumnes d’entorns vulnerables”. Roldán ha proposat que “com 

a resposta, diversos països han posat en marxa programes molt ambiciosos de tutories 

individualitzades amb molt bons resultats, que podríem aprofitar per posar en marxa també 

a Espanya amb finançament europeu”. 

En referència al mercat de treball, l’economista en cap del Banc Sabadell i membre de 

la Junta de Govern del CEC Sofía Rodríguez ha demanat “polítiques d’ocupació que 

redueixin la dualitat laboral, millorin els mecanismes de flexibilitat interna i en què les 

polítiques actives ofereixin una atenció integral i individualitzada a l'aturat. Sofía 

Rodríguez ha apostat per “utilitzar la digitalització i el Big Data per fer més efectiva la 

recerca de feina i permetre així una major eficàcia dels serveis públics d’ocupació i de 

les polítiques actives d’ocupació”. Per la seva banda, la professora de l'IESE i Consellera 

del Banc d'Espanya Núria Mas ha assegurat que “impulsar polítiques que millorin el 

creixement de la productivitat portarà a un augment de les oportunitats laborals per al 

conjunt de la població, facilitarà una major mobilitat social i incrementarà els recursos 

per poder impulsar polítiques re i pre distributives com ara polítiques de competència, 

inversions per facilitar la transició digital i energètica o la millora de l’eficiència del sector 

públic”. 

Referent a l’habitatge, els participants al debat han defensat la necessitat de millorar 

l’accessibilitat a l’habitatge, especialment per als joves. Concretament, el director del 

Centre de Polítiques Econòmiques EsadeEcPol Toni Roldán ha apuntat que “la 

regulació de preus no només no és efectiva sinó que és contraproduent com a mesura 

estructural” i ha opinat que “les polítiques destinades a augmentar l’oferta són més 

eficaces”. 

Pel que fa a la salut, la professora de l'IESE i Consellera del Banc d'Espanya Núria Mas 

ha afirmat que “cal repensar el nostre model de provisió de salut”. “Les necessitats de 

la població han canviat i, abans de la pandèmia, gairebé el 80 percent de la despesa 

sanitària anava destinada al tractament de persones amb almenys una malaltia crònica”, 

ha afegit. Núria Mas ha afirmat que “cal apostar per una sanitat basada en el valor, 

assegurant-nos que els recursos emprats aconsegueixen els millors resultats en salut 

possible pels ciutadans”. “Hi jugaran un paper molt important una integració dels 

sistemes de salut a tots nivells, inclòs el socio-sanitari, la col·laboració público-privada i 

la capacitat de seguir atraient i retenint talent en el sector”, ha conclòs. 

 



 

 

 

Finalment, Enric Fernández, Núria Mas, Sofía Rodríguez i Toni Roldán han coincidit que 

la millora de les polítiques econòmiques dedicades a millorar la cohesió social exigirà 

dedicar-hi més recursos que es poden obtenir mitjançant la re priorització de la despesa 

i l’augment dels ingressos. Fernández, Mas, Rodríguez i Roldán també s’han mostrat 

convençuts que el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és una bona 

oportunitat per millorar la cohesió social ja que compta amb línies d’actuació transversals 

que poden contribuir a reactivar l’ascensor social. 

El cicle de conferències “Economia espanyola: mirades de llarg termini” es va iniciar el 

6 de maig analitzant els fons europeus, va tenir continuïtat el 8 de juny amb una segona 

sessió centrada en la situació empresarial post-covid i ha acabat amb aquesta tercera 

sessió que ha abordat les polítiques per a la cohesió social. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades i 1.500 societats i 

despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i l'empresa. 

Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre 

de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 

general. www.coleconomistes.cat  

Per a més informació: 
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