
 

  

Nota de premsa 

 

La Jornada dels Economistes 2021 de Girona analitza els 

reptes que planteja la COVID-19 a l’economia i la societat  

A la Jornada dels Economistes 2021 organitzada per la seu del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya Girona, diversos especialistes han explicat les 

seves experiències i visions per a un futur proper, posant especial èmfasi en el 

sector turístic i la indústria càrnia, bases de l'economia de les comarques 

gironines i cara i creu de l'afectació econòmica de la pandèmia. 

Girona, 25 de novembre de 2021.- Aquesta tarda ha tingut lloc la 23a edició de la 

Jornada dels Economistes que organitza anualment la seu del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya a Girona i que enguany s’ha pogut seguir des del Palau 

de Congressos de Girona i per streaming. Amb el lema “Economia i societat post 

COVID-19”, a la jornada s’ha reflexionat sobre els efectes de la pandèmia i què 

implicarà a mig termini, tant per a la societat en general com per a les empreses. 

En primer lloc, la doctora en Sociologia, professora de la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials i directora del Departament d’Empresa de la Universitat 

de Girona Cristina Sánchez Miret ha demanat “no estar tant pendents de com millorar 

el futur i començar a treballar pel dia a dia, entre altres coses perquè el 2030 el tenim a 

la cantonada i el més calent està a l’aigüera sobretot en desigualtat”. Sánchez Miret ha 

assegurat que “el que més ens ha ensenyat la COVID-19 és la divisió patriarcal i 

tradicional del treball, que no té en compte el treball que té a veure amb la cura i la 

reproducció”. En aquest sentit ha afegit que “el patriarcat no deixa millorar els comptes 

de resultats de les empreses i ens impedeix valorar com tocaria el talent femení”. “Ens 

falta una visió de conjunt del que significa la desigualtat”, ha conclòs.  

Seguidament, el directiu corporatiu del Grup Cañigueral Carles Sureda Serrat ha 

exposat com es va viure la pandèmia de la COVID-19 des del grup d’empreses del 

sector carni de les comarques gironines que factura 1.100 milions d’euros i exporta a 

més de 50 països. Sureda Serra ha explicat que “d’entrada es van aplicar mesures i 

protocols de seguretat a les nostres plantes on hi treballen milers de persones que van 

suposar un gran esforç econòmic”. “Els canvis i reajustaments que ens va obligar a fer 

la COVID-19 ens ha fet replantejar models i formes de treballar que ens han portat a 

noves operatives que es quedaran per sempre”, ha admès. El director corporatiu del 

Grup Cañigueral ha comentat que “la COVID-19 ens ha fet veure que hem de 

continuar prioritzant la seguretat de les persones, balancejar i segmentar els negocis, 

tenir més en compte els aspectes mediambientals i obrir l’empresa a la tecnologia i a 

canvis en els sistemes de treball”.  

La presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre 

Bàrbara Hallé i Boix ha explicat com ha passat el sector turístic la pandèmia 

subratllant que “han estat 18 mesos d’incertesa molt difícils” i afegint que “ara estem 

preocupats per com afectarà la sisena onada a països com Alemanya, Anglaterra, 

nord d’Europa i els Estats Units, mercats emissors de turistes que visiten les 

comarques gironines”. Bàrbara Hallé i Boix també ha criticat que els ajuts a l’hostaleria 

hagin arribat  “tard i amb una gestió feixuga i poc àgil” i ha admès que “al sector turístic 

i hostaler estem esgotats”.  



 

 

Finalment, l’especialista en processos de transformació empresarial, desenvolupament 

de negoci i cultura digital i president de la Fundació.cat Genís Roca Verard ha parlat 

de la transformació digital que ha potenciat la pandèmia de la COVID-19. D’entrada, 

ha apuntat que “la COVID-19 és el missatge que ens envia la història per veure si 

entrem d’una vegada al segle XXI perquè ja li estàvem donant massa pròrrogues al 

segle XX en molt sentits”. Genís Roca Verard ha assegurat que “la digitalització ens 

porta a serveis proactius massivament personalitzats basats en dades en temps real 

per a tots els sectors d’activitat". A més ha afirmat que “la COVID augmenta però no 

provoca la situació actual, que les solucions de sempre ja no serveixen” i ha afegit que 

“tenim marge de maniobra i ens cal un RESET que tal i com apuntem des del Grup de 

Treball Catalunya 2022 passa pel paper tractor de l’administració, la necessitat de 

vertebrar models de col·laboració publico privada, una reforma fiscal i regulatòria i que 

Catalunya sigui un país on es prenguin decisions en base a la ciència i les dades”. 

L’alcaldessa de Girona Marta Madrenas Mir, la degana de la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona Anna Garriga Ripoll i el 

president de la Seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya Lluís Bigas de 

Llobet han inaugurat la jornada, moderada per l’economista i vocal del Comitè 

Executiu de la Seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya Laura 

Casanovas Sanmartín. Marta Madrenas Mir ha demanat que "els i les economistes 

reflexionin rigorosament sobre les fórmules per entomar l’economia del futur perquè 

després els responsables públics ens les fem nostres", Anna Garriga Ripoll ha 

assegurat que “l’economista tindrà un paper clau per trobar solucions davant la suma 

de crisis que estem vivint" i Lluís Bigas de Llobet ha agraït a totes les autoritats, 

ponents, patrocinadors i assistents la seva participació a la jornada i ha tingut un 

record per les víctimes de la pandèmia.  

A més, l’economista i vocal del Comitè Executiu de la Seu de Girona del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya Rosaura Jiménez Xiberta, coincidint amb el 25 de 

novembre, ha fet una lectura del manifest institucional amb motiu del Dia Internacional 

per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones que es commemora avui. 

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Carles Puig de Travy ha clos la 

Jornada dels Economistes 2021 de Girona destacant que “davant les incerteses 

actuals, des del Col·legi d’Economistes de Catalunya intentarem aportar dades, 

reflexions i consells perquè el país evolucioni i es recuperi”. 

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 (uns 700 dels 

quals de Girona) i més de 1.500 societats i despatxos vinculats (gairebé 200 dels quals 

de Girona) 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:  

Col·legi d’Economistes de Catalunya (Premsa i Comunicació) 

Clara Bassols – cecpremsa@coleconomistes.cat / 620.03.74.50  

http://www.coleconomistes.cat/
mailto:cecpremsa@coleconomistes.cat

