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L’informatiu que teniu a les mans té un caràcter especial ja que està
centrat i es distribueix en l’acte del Sopar dels Economistes.

Aquest és un acte lúdic que el Col·legi organitza en el marc de la Jor-
nada dels Economistes on els col·legiats ens trobem d’una forma dis-
tesa i on agraïm, fent un just reconeixement, la col·laboració, l’interès
i l’aposta per la nostra professió que determinats col·legiats i d’altres
professionals han fet al llarg de la seva trajectòria professional. 

Agraïm la fidelitat dels col·legiats que ho són des de fa 25 anys; reconeixem la col·labo-
ració i implicació de destacats economistes nomenant-los Col·legiats de Mèrit; reconei-
xem a altres professionals no economistes que s’han significat dins la seva professió per
fer aportacions útils en el camp de l’economia i per la seva aposta pel Col·legi d'Econo-
mistes de Catalunya, nomenant-los Col·legiats d’Honor; reconeixem la feina ben feta de
col·legiats en l’exercici professional ja sigui dins de l’empresa o com a professional de
despatx, lliurant els guardons dels Premis de Reconeixement a l’Economista d’Empresa
i al Despatx d’Economista de l’any.

Tots els guardonats d’aquet any Joan Hortalà, Col·legiat de Mèrit, Josep Maria Vegara, Col·le-
giat d’Honor, Josep Maria Massanella, Economista d’Empresa de l’any, i Jesús Betrian, Des-
patx Professional d’Economista de l’any, cadascun en la seva vessant, mereixen el
reconeixement públic i l’agraïment del Col·legi d'Economistes de Catalunya per la seva tra-
jectòria professional o per les seves aportacions en el camp de l’economia, tal i com po-
dreu anar llegint en aquest Informatiu, però sobretot per la seva implicació i aposta per
la nostra professió d’economista. Ens hem de sentir honorats de que pertanyin a la nos-
tra professió i a la institució que la representa. A tots ells moltes felicitats i moltes gràcies.

També en el sopar dels Economistes reconeixem als millors estudiants de les Facultats d’E-
conomia i Empresa de les Universitats de Catalunya i, a la vegada els convidem a que ens co-
neguin millor per tal que s’integrin a la professió un cop ja superats els estudis universitaris.

Finalment fer-vos un petit comentari de la Llei que fusiona els Consejos Generals de Col·legis
d’Economistes d’Espanya amb el de Titulats Mercantils d’Espanya. Aquesta fusió obre el camí
perquè el Col·legi d'Economistes de Catalunya també es fusioni amb els Col·legi de Titulats
Mercantils de Catalunya, creant un nou Col·legi, que mantindrà el nom actual de Col·legi
d’Economistes de Catalunya, i que transitòriament aglutinarà a tres professions: economistes,
professors mercantils i diplomats en empresarials, cadascuna amb les seves respectives com-
petències professionals que, com sabeu, coincideixen en les actuacions dins de l’àmbit de
l’empresa. Aquesta fusió, per molts desitjada des de fa anys, s’ha tornat una necessitat impe-
riosa des de l’aprovació de la darrera reforma dels estudis universitaris (reforma de Bolonya)
que ha comportat la desaparició de les antigues llicenciatures en Economia, en ADE o en
Ciències Actuarials i Financeres, i la Diplomatura en Ciències Empresarials, sent substituïdes
per un nombre superior d’estudis amb un únic nivell de grau, que són equiparables en quant
a nombre de crèdits a les antigues llicenciatures. Aquesta fusió ens ajudarà a clarificar el mer-
cat i permetrà centrar les forces en aconseguir un millor Col·legi al servei de la societat i dels
professionals de l’economia i de l’empresa.

Joan B. Casas
Col·legi d’Economistes de Catalunya

dega@coleconomistes.com
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pocs dies abans d’aca-
bar el el mes de se-
tembre. Ara el treball
que fem ja és més
agraït i el podeu veure
amb els vostres propis
ulls. Durant la primera
setmana d’octu- bre
hem aixecat els pilars
de la planta baixa i
hem iniciat el forjat de
la planta 1 amb nove-
tats importants. Per ne-
cessitats de les obres
de remodelació de la
xarxa de vies l'estació
de Gràcia dels FGC,
hem cedit la nostra
zona d’apilament de

material i ens hem traslladat a un nou punt
de la plaça Gal·la Placídia des d’on execu-
tarem tota l’estructura de la nova seu. 

Això ens ha obligat a cobrir la sortida de
vianants de FGC que dóna a la plaça
Gal·la Placídia amb una estructura que
abans no necessitàvem, i a incorporar un
pòrtic metàl·lic que aguanti l’encofrat de
la planta 1 i amb espai suficient per treba-
llar la resta de plantes fins a la cinquena.
Mentre nosaltres treballarem a sobre del
pòrtic aixecant estructura, les obres de
FGC foradaran cap a sota per fer la nova
volta del túnel. 

Aquest enrenou ens ha retardat l’obra poc
més d’una setmana i comportarà també un
lleuger augment de costos que no teníem
previstos en el projecte. Tot plegat i si tot
va tal i com prevèiem, al desembre hau-
rem coronat l’estructura de la nova seu:
una fita important.

Comissió d’Obres
cec@coleconomistes.com
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L’estructura de la nova seu ja s’aixeca
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A l’anterior Informatiu us dèiem que ha-
víem de tenir enllestit el forjat de la planta
baixa al setembre, fita que la vàrem assolir
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L’interès més altCol·legiat d’Honor i Col·legiat de Mèrit

Amb el nomenament com
a Col·legiat d’Honor de
Josep Maria Vegara, es
vol destacar la seva tra-
jectòria professional, en
la qual ha sabut compa-
ginar la recerca i la do-
cència en temes econò-

mics amb l’exercici de responsabilitats en
organismes públics i privats. 

Amb el guardó també es reconeix les
seves aportacions en l’optimització i càl-
cul econòmic, innovació tecnològica, ava-
luació de projectes, medi ambient i
sostenibilitat i economia del canvi climàtic;
també pel seu mestratge en l’ensenyament
de l’economia i en la formació i generació
de fornades de nous economistes i final-
ment, pel seu continu suport i col·labora-

ció amb la professió d’economista i, con-
cretament amb el Col·legi d’Economistes
de Catalunya a través de la Comissió d’E-
conomia i Sostenibilitat de la qual n’és un
dels seus membres més actius.

Josep Maria Vegara és doctor Enginyer In-
dustrial, postgrau en Economia CEPE-
Paris, catedràtic Emèrit de la Universitat
Autònoma de Barcelona, president de la
Societat Catalana d’Estadística i president
del Consell Català d’Estadística; ha estat
director del Departament de Teoria Eco-
nòmica i degà de la Facultat de Ciències
Econòmiques de la Universitat Autònoma
de Barcelona, regidor de Programació i
Pressupostos de Medi Ambient i Serveis
Urbans de l’Ajuntament de Barcelona i ha
dirigit l’Institut d’Estudis Fiscals del Minis-
teri d’Economia i Hisenda, l’Institut d’Es-

COL·LEGIATS D’HONOR

• Joan Sardà Dexeus 
• Fabià Estapé Rodríguez
• Josep Lluís Sureda Carrión
• Romà Perpinyà Grau 
• Ramon Trías Fargas 
• Jordi Nadal Oller
• Rafael Termes Carreró 
• Francesc Cabana Vancells
• Josep Fontana
• Anna Cabré

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha nomenat Josep Maria Vegara 
com a Col·legiat d’Honor 

Amb el nomenament de Joan Hortalà Arau
com a Col·legiat de Mèrit, la Junta de Go-
vern del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya vol reconèixer la seva carrera pro-
fessional com a economista, en la qual ha
sabut compaginar la recerca i la docència
en temes econòmics, amb l’exercici de
responsabilitats tant en el govern autonò-
mic com en l’empresa privada. 

També es vol reconèixer la seva tasca do-
cent, el seu mestratge en l’ensenyament de
l’economia i en la formació i generació de
fornades de nous economistes, així com el
seu suport i col·laboració amb la professió
d’Economista i especialment amb el Col·legi
d’Economistes de Catalunya.

Joan Hortalà Arau és conseller de Bolsas y
Mercados i president de la Borsa de Bar-
celona, catedràtic de Teoria Econòmica de
la Universitat de Barcelona i doctor en
Economia per la London School of Eco-
nomics and Political Science; és membre
de la Real Academia de Ciencias Econó-
micas y Financieras i de l’European Mat-
hematical Society; en l’àmbit acadèmic ha
estat degà de la Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials de la Universitat
de Barcelona i ha tingut diferents càrrecs
en la Universitat de Barcelona i en el Con-
sell Superior d’Investigacions Científiques;
en l’àmbit polític ha ocupat càrrecs exe-
cutius i representatius, ha estat regidor de
l’Ajuntament de Barcelona, membre del
Parlament i conseller d'Indústria i Energia
del Govern de la Generalitat de Catalunya;
i en l’àmbit professional ha estat conseller
d’empreses del sector públic i del sector
privat.

COL·LEGIATS DE MÈRIT 

• Pasqual Maragall Mira
• Narcís Serra Serra
• Andreu Mas Colell
• Joaquim Muns Albuixech
• Josep M. Bricall Masip
• Amadeu Petitbó Juan
• Antoni Serra Ramoneda
• Ernest Lluch Martín 
• Josep Oliu Creus
• Jacint Ros Hombravella
• Guillem López Casasnovas
• Francesc Granell Trias
• Antonio Argandoña Rámiz
• Mercè Sala Schnorkowski 
• Martí Parellada Sabata
• Isidre Fainé Casas
• Artur Saurí del Río 
• Lluís Barbé
• Alfred Pastor
• Joan Canals

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha nomenat Col·legiat de Mèrit 
a l’economista Joan Hortalà

tudis Regionals i Metropolitans de Barce-
lona i l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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Col·legiat d’Honor i Col·legiat de Mèrit

La Junta de Govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya ha acordat nomenar
Col·legiat d’Honor en Josep Mª Vegara, en
reconeixement de la seva trajectòria pro-
fessional en la qual ha sabut compaginar
la recerca i la docència amb l’exercici de
responsabilitats en institucions públiques i
privades.

En Josep Mª neix a Barcelona poc després
d’acabada la guerra civil espanyola: el mes
de març del 1940. Li ha tocat viure, com a
alguns de nosaltres, moments històrics i la
profunda transformació de tot el país. Els
llargs anys de la dictadura franquista fins
l’any 1975, la transició política amb la ’ins-
tauració de la democràcia, la recuperació
de les llibertats, partits polítics, sindicats,
ajuntaments democràtics, la Generalitat de
Catalunya, l’Estatut... i tants d’altres fets his-
tòrics!. 

En el camp econòmic ha vist com a partir
de la democràcia Espanya i Catalunya s’a-
naven transformant i modernitzant a un
ritme vertiginós. Es passà de l’autarquia, al
Pla d’Estabilització, l’obertura internacio-
nal, els Pactes de la Moncloa, l’entrada
d’Espanya a la Unió Europea, la creació de
l’Euro i així tants moments rellevants fins
arribar a la dura crisi actual.

En Josep Mª Vegara sempre ha demostrat la
seva gran capacitat polifacètica. Repassant

la seva trajectòria professional, un s’adona
de la intensitat amb la qual l’ha viscut. De
formació és doctor enginyer industrial. Tot
i no ser economista, l’any 1977 va guanyar
les oposicions a la Càtedra d’Anàlisi Econò-
mic a la Universitat Autònoma de Barce-
lona, d’on va ser degà de la Facultat. La seva
formació en el camp econòmic fou com-
pletada en diferents centres estrangers, des-
tacant la seva estada a Paris en EdF i en el
Centre d’Estudis de Programes Econòmics i
durant un any a Califòrnia en el Departa-
ment d’Economia d’Standford University.
Actualment és professor emèrit de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i professor
conferenciant a la Universitat Pompeu
Fabra; també ha estat professor a la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya.

Inicià la seva primera feina professional en
el sector privat a l’empresa Nestlé, on con-
tribuí a implantar els sistemes d’informació
i d’estadística necessaris per a la planifica-
ció estratègica. Responsable de la Comissió
Mixta de Coordinació Estadística, poste-
riorment substituïda pel Consorci d’Esta-
dística de Catalunya, ambdós precedent de
l’IDESCAT, que Vegara dirigí dels anys 2004
al 2007. Actualment és el president de la
Societat Catalana d’Estadística.

També ha tingut responsabilitats en diver-
ses entitats públiques. A l’Ajuntament de
Barcelona –amb Pasqual Maragall com al-

calde– fou director d’Urbanisme i Obres
Públiques, director del Gabinet Tècnic de
Programació, regidor de Programació i
Pressupostos i també de Manteniment i
Medi Ambient. Director de l’Institut d’Estu-
dis Fiscals del Ministeri d’Economia i Hi-
senda, president de l’Associació Catalana
de Ciència Regional, i un llarg etc. Ha par-
ticipat en múltiples comitès i representa-
cions Internacionals, destacant diferents
institucions de les Nacions Unides, de la
Comunitat Europea, i de diverses organit-
zacions internacionals. D’entre elles mem-
bre del Working Group on Science and
Tecnology”, de les Nacions Unides; de l’E-
conomic Comission for Europe, Economic
and Social Council; membre del Advisory
Board, Center for Advanced Economic Stu-
dies, Triestre; o membre del Comitè Ex-
ecutiu del European Sustainabiliy Cities
and Towns Campaign. CLEI, Brussel·les.

Ha publicat llibres i nombrosos articles en
revistes especialitzades. Publicacions tan di-
verses com “Programación matemática y
calculo económico”, publicat per l’Editorial
Vicens Vives l’any 1976; “Evaluación pública
de grandes proyectos de inversión por in-
tegración en modelos macroeconómicos”,
1987, “Instituto de Estudios Fiscales”, Ma-
drid, o “Ensayos economicos sobre innova-
ción tecnològica”, Alianza editorial 1989, en
són una mostra. Actualment està en premsa
el llibre “Huellas en el camino”, RBA.

En Josep Mª Vegara, Col·legiat d’Honor del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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L’interès més altCol·legiat d’Honor i Col·legiat de Mèrit

Cal afegir que Vegara està sensibilitzat des
de ja fa bastants anys, amb els temes vin-
culats amb la protecció mediambiental i
amb l’economia del canvi climàtic, sobre
els quals ha escrit, ha donat conferències i
és membre de diferents comitès científics.
Forma part de la Comissió de Sostenibilitat
i Medi Ambient del Col·legi d’Economistes.
Juntament amb altres autors ha escrit pel
Servei d’Estudis de La Caixa, “El canvi Cli-
màtic: Política Econòmica”, i recentment va
comparèixer com a expert a la Comissió
Mixta Congres - Senat espanyol sobre el
canvi climàtic, donant la seva opinió en el
debat “El análisis económico del cambio
climático”, en el Palau del Senat el 29 d’a-
bril del 2010.

Però més enllà de l’activitat professional ha
demostrat la seva sensibilitat i vinculació
en transformar la realitat social per avan-
çar cap una societat millor. Ja de jove, en
plena dictadura, va militar en el Front
Obrer de Catalunya (FOC), d’on va ser
membre del Comitè Executiu, i on va co-
nèixer a Pasqual Maragall amb qui va tra-
var una bona amistat que el portà a
col·laborar estretament amb ell. Posterior-
ment fou membre fundador del Partit So-
cialista de Catalunya al qual segueix
pertanyent. En Josep Mª és un home com-
promès amb el progrés social, amb medi
ambient i amb el país.

Ja en el terreny personal, en Josep Mª jun-
tament amb la seva esposa Pilar Figueres,
ha viscut moments difícils i altres d’alegria.
Han patit de prop la duresa de la vida,
però també han fruit del goig que aquesta,
molts cops, també dóna. En quant a la seva
persona cal dir que el seu caràcter li fa
guanyar amics arreu.

Amb aquest reconeixement just i merescut,
que li ha atorgat el Col·legi, en Josep Mª Ve-
gara s’incorpora a la llista de prestigiosos
Col·legiats d’Honor com són, entre d’altres
Joan Sardà, Fabià Estapé, Ramon Trías, Jordi
Nadal o Josep Fontana. És un motiu de gran
satisfacció comptar també amb en Josep Mª
Vegara com un Economista d’Honor del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, per la
qual cosa el felicitem efusivament. 

Francesc Raventós
Economista

Ho tindriem molt difícil si pretenguéssim
trobar una persona amb més virtuts ciuta-
danes que en Josep Mª Vegara. He tingut la
sort de col·laborar amb ell durant força
anys en moltes activitats, i no únicament
universitàries, i per tant de comprovar fins
a quin punt reuneix en un grau molt ele-
vat tres condicions: intel·ligència, sentit de
la responsabilitat i coherència entre ideolo-
gia i comportament. Aquestes virtuts ja el
farien mereixedor, amb escreix, del guardó
de Col·legiat d’Honor amb el qual ha estat
distingit. 

Però a més, en Josep Mª Vegara ha estat
“de facto” un economista “hors-série” tant
per l’itinerari intel·lectual que ha seguit, i
es reflecteix a les seves aportacions sem-
pre originals, com per la qualitat de la seva
recerca. Enginyer industrial de formació,
comença a interessar-se, al costat d’en
Ramon Companys, pels models matemà-
tics aplicats a la gestió. Rep la influència
dels enginyers-economistes francesos com
Pierre Massé i Jacques Lesourne. Però aviat
les seves preocupacions socials el decan-
ten més cap a la macroeconomia i a la dis-
secció del model capitalista de producció.
La seva bona formació matemàtica el con-
dueix a formalitzar el models de repro-
ducció simple i ampliada marxistes, per
descubrir-hi els punts febles i les inconsis-
tències. Després el seu interès passa a cen-
trar-se en la innovació tecnològica i la seva
incorporació als processos productius. Fi-
nalment, s’ha centrat en el medi ambient i
les vies econòmiques per frenar el seu de-

teriorament, com ho fan palès algunes re-
cents i molt interessants publicacions.

Les inquietuds politiques i socials d’en
Josep Mª Vegara li feren extendre els seus
quefers més enllà de la recerca i la docència.
A l’Ajuntament de Barcelona, per exemple,
on hagué de fer-se càrrec de tasques des-
tinades a resoldre mancances històriques
de la ciutat en el camp de les obres públi-
ques. Jo mateix tingué la sort de comptar
amb el seu valuós suport com a vocal del
Consell d’Administració de Caixa Catalunya
en uns moments molt difícils per  a aquesta
entitat.

Per on ha passat, i ho tinc comprovat de
primera mà, Josep M.ª Vegara ha deixat
una empremta de persona sòlida, compe-
tent i rigorosa. Per aquesta raó, avui ens
hem de sentir orgullosos de pertànyer a un
col.legi professional que li reconeix el seus
extraordinaris mèrits com a economista i
també com a ciutadà. Som nosaltres i no
ell els honorats al tenir a hores d’ara un
col·lega de tanta categoria.

A. Serra Ramoneda
Col·legiat de Mèrit

Josep Maria Vegara, exemple de solidesa competència
i rigor



L’interès més alt Col·legiat d’Honor i Col·legiat de Mèrit

L’11 del 11, del 11, és un dia especial, però
no tan sols perquè es un “cap i cua” que
dèiem abans, i perquè és la Jornada de l’E-
conomista, diada en la qual ens reunim
tots, sinó perquè el Col·legi, és a dir tots
nosaltres, fem Soci Honorífic al Josep Maria
Vegara i Carrió, membre actiu, no activista,
de la nostra Comissió d’Economia i Soste-
nibilitat.

Se’ns demana que li fem un escrit, i que
faig amb molt de gust en nom de tots,
però em costa, no voldria parlar dels seus
títols, ni dels seus èxits, voldria expressar
com nosaltres el veiem i aquí tinc el pro-
blema; com puc plasmar en unes línies la
seva grandesa? I no em refereixo com a
professional, perquè això ja ho farà algun
dels seus companys de fatigues, a nosal-
tres ens agradaria dir el que ha sigut i és
per a tots nosaltres. No estic parlant de co-
neixements, que els té, sinó de l’altre jo
que tots portem a dins i del qual pocs en
saben dir res. Aquesta és la dificultat, fer
un escrit que estigui a la seva alçada com
a persona excepcional que és. No obstant
ens ho han demanat i ho intentarem, en-
cara que aviso que els sentiments són di-
fícils de plasmar en un escrit i més encara
davant d’una màquina, no són bens tangi-
bles. Ho intentaré donat que aquest és el
sentit de la nostra Comissió, comunicar-
vos a tots vosaltres companys economistes
que en el segle XXI els intangibles, en tots

els camps, no només ajuden, sinó que són
socis de privilegi. 

Podríem fer grans elogis gratuïts, fins i tot
desmesurats, però a ell no crec que li agra-
dés. En Josep Maria sempre dóna el cent
per cent en tot el que fa, és un economista
amb criteri i coneixements, a més d’un en-
ginyer ben estructurat. Però el més impor-
tant és que no li manca sensibilitat en la
preocupació pel medi ambient, els seus lli-
bres testifiquen el rigor amb el qual ho
tracta, a més de reflectir sentiments de
creença i de lluita per donar-ho a conèi-
xer. Així com el seu neguit social, demos-
trat en tots els llocs de responsabilitat que
ha ocupat, i en la generositat amb la qual
actua, sempre al servei de la societat, que
som tots.

Si burxem en el seu interior, podem trobar
l’embolic de tot el que té: capacitat de tre-
ball, tenacitat, intel·ligència, fidelitat amb
els seus sentiments, judici crític, està infor-
mat al dia de les tendències del moment, té
opinions agosarades i tot plegat amanit
amb un fi humor anglès molt divertit que
no perd l’ocasió d’aplicar-lo quan l’ocasió
ho requereix.

Aquestes virtuts i moltes d’altres, que
segur que em deixo, ens donen una visió
molt clara del seu perfil humà molt digne
d’admirar.

També vull ressaltar la seva capacitat de
generar admiració entre els seus com -
panys, per la riquesa i seriositat de les
seves reflexions. 

Quan va començar a estar entre nosaltres,
en uns primers moments ens sentíem
aclaparats per la magnitud dels seus co-
neixements, pels mètodes utilitzats en la
seva investigació, i també per la forma
d’exposar-los. 

Ell ho fa com ho saben fer els bons mes-
tres, partint d’un profund coneixement,
exposa les seves idees i conviccions de
forma clara i entenedora, tractant amb
rapidesa i espontaneïtat els elements del
tema que analitza, i si parlem d’una
qüestió que no és massa del seu con-
venciment, diu senzillament “d’això jo
no en sé”.

Fem jornades, treballs, actes seriosos i
actes que topen amb la seriositat de molts
companys economistes, escrivim llibres i
participem en molts esdeveniments, ell
sempre hi és, proposa temes, ajuda en la
recerca de ponents (amics, coneguts i sa-
ludats ) que són molts i que sempre estan
a punt a respondre a la seva crida; en les
reunions escriu, la seva ment no s’atura
mai, i com que estem en petit comité us
explicaré una coseta que molts no saben:
ho fa sempre amb un llapis de dos centí-
metres i en una desena part del foli, a les
cantonades; brolla com una riuada la IDEA
sigui la que sigui amb un sentit de gran
concepte, i al mateix temps amb un sentit
de síntesi, que omple.

Desitgem i esperem que continuïs amb vo-
luntat ferma, col·laborant en tot el que en
la Comissió sentim i creiem. 

Volem seguir formant-nos en els nous es-
cenaris i no tant per la formació laboral,
sinó per la inquietud d’adquirir coneixe-
ment davant de les noves necessitats i con-
tant sempre en que tu hi ETS; et demanem
que sempre hi siguis i a més que siguis el
nostre amic, perquè així et considerem,
gràcies en nom de tots.

“El que importa és la unió i el treballar ple-
gats, i no la compartimentació” escoltava
per la radio en una tertúlia, mentre escrivia
aquestes ratlles i he pensat que encaixava
en aquest guirigall d’idees.

Marta Roca Lamolla
Vicepresidenta Comissió Economia 

i Sostenibilitat
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Josep Maria Vegara, un perfil dels intangibles



Fa uns mesos xerrava amb un estudiant
líder d’algun grup progressista que anava
a iniciar els seus estudis de doctorat. Em
va demanar consell sobre el seu projecte
vital. Pensava consolidar primer una situa-
ció acadèmica, per tenir un esquema d’i-
dees més perfilat. Després donaria el salt
a la política, a lluitar pel bé comú. Final-
ment es dedicaria a les finances. Li vaig dir
que era un esquema racional i realista.

Joan Hortalà és un exemple en aquests
tres sentits. 

En acabar Econòmiques va marxar a la
London School of Economics a fer un molt
bon doctorat. Ja Ph.D. torna a Barcelona a
consolidar el Departament creat pel Dr.
Lasuén. Introdueix com a manual el Lip-
sey, que tant ha ajudat a molts joves a en-
trar en la lògica i la realitat de l’economia.
Organitza la traducció dels principals arti-
cles dels economistes britànics, i després
d’això unes jornades per les quals van pas-
sar Kaldor, Pasinetti, Sen, Robbins,… Fitxa
pel Departament de Teoria Econòmica a
personalitats com Àngel Ortí, Antonio Ar-
gandoña, Juan Fernández de Castro, Eu-
geni Aguiló, Francesc Cuesta, Pere Sitjà,
Joaquín Trigo, José Luis Oller.

Durant la Transició entra a Esquerra Re-
publicana. De la pissarra i la classe es
passa als focus i als mítings. El veiem més
tard com a conseller d’Indústria de la Ge-
neralitat. En aquest càrrec segueix mos-
trant la seva capacitat per a la selecció de
col·laboradors: entren amb ell en la polí-
tica industrial catalana Pep Piqué  (després
Ministre d'Afers Exteriors del govern es-
panyol),  Anna Birulés (després ministra
espanyola d’Investigació i Tecnologia), Mi-
quel Puig (després gestor dels aeroports
britànics), mentre que Modest Fluvià i Joa-
quim Solà es mantenen en la rereguarda
de l’anàlisi industrial des de la Facultat.
Joan Tugores, un altre dels seus seleccio-
nats, inicia la trajectòria que el portaria al
rectorat de la Universitat de Barcelona.

En la seva tercera faceta obté la presidèn-
cia de la Borsa de Barcelona. Com a pre-
sident s’ocupa de la seva gestió, té una
presència activa en els mitjans de comu-
nicació, sempre molt pedagògica, i força
el ritme del seu servei d’estudis amb tre-
balls com “La teoria de l’agència en les
empreses de l’IBEX 35” (amb Jaume Car-
bonell) (1999), o “Regularitats estadísti-
ques i conducta borsària” (2000), entre
molts d’altres.

Però, a diferència del projecte inicial de
l’estudiant citat, no abandona la docència
en cap moment. Vull ressaltar dues apor-
tacions importants.

Primer la revista “Quaderns d’Economia”,
creada per ell i amb gairebé mig segle de
vida. L’economista interessat pot consultar
el número del gener –abril del 2009 dedi-
cat a “La Crisi”.

Cada any es dedica un número a l’Econo-
mia Crítica, els representants de la qual
formen un nou estrat del Departament:
Barceló, Roca, González, Carrasco, Fresno. 

Segon, la redacció d’un manual propi de
“Teoria econòmica, microeconomia i ma-
croeconomia” per a l’editorial Vicens Vives,
editat en català i en castellà.

Suposo Joan que quan mires cap a enrere
et pots sentir content. El país ha canviat
per complet des que vam començar la
nostra tasca universitària, i la democràcia i
els seus valors es van consolidant en la so-
cietat espanyola. És difícil saber la pro-
ductivitat marginal de cadascun en tot
aquest canvi; però la teva ha estat més que
notable.

Vull ressaltar, perquè és el que més conec,
aquest esforç teu callat, és dels que no es
veuen, per fer acceptar per part de tots els
professors del Departament, ja un cente-
nar, el rigor neoclàssic en qüestions apli-
cades. Rigor –amb l’aparell matemàtic i
estadístic suficient, sense exagerar-, basat
en les decisions racionals de les persones
en ordenar alternatives, i aplicat a qües-
tions corrents: quant cal gastar en educa-
ció?, quant en neteja o reciclatge?, què ha
de fer el banc central?, quines empreses
han de sortir a borsa?, cal redistribuir do-
tacions inicials o renda?, ha de passar de
moda el creixement?... Tots els que hem
discutit d’economia amb tu hem après
aquestes tres exigències: sentit pràctic,
rigor, claredat en els supòsits. Gràcies.

A més de felicitar-te, et desitjo que puguis
portar a les borses iberoamericanes aquest
mateix esperit. Com deia Joan Maragall, en
economia tot és una qüestió espiritual.
Permet-me afegir una pregunta: si mantin-
guéssim aquest esperit, hi hauria tant atur?

José Antonio García-Durán de Lara
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Joan Hortalà, una trajectòria en perspectiva



Vostè ha estat nomenat Col·legiat d’Ho-
nor, del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya. El jurat ha valorat, entre d’altres,
les seves aportacions i treballs en rela-
ció al medi ambient, la sostenibilitat i el
canvi climàtic. Com es relaciona l’eco-
nomia amb aquests aspectes? 
Començaré amb el medi ambient i el canvi
climàtic.
L’anàlisi integral dels processos de pro-
ducció o de consum mostren molt sovint
que hi intervenen inputs o outputs per als
quals no hi ha mercats; per aquest motiu,
no són objecte de consideració en una
economia de mercat (ni els costos ni els in-
gressos).

Per exemple, si considerem globalment
tots els inputs i outputs implicats en un
procés de producció d’energia elèctrica
mitjançant una central tèrmica resulta pa-
tent que un dels outputs -pel qual no hi ha
mercat- és el diòxid de carboni que deriva
de l’ús dels combustibles fòssils.
L’existència de mercaderies exigeix la pos-
sibilitat d’apropiació o d’ús individual i,
per tant, requereix la possibilitat d’ex-
cloure als altres. Sense possibilitat d’ex-
clusió no existirà el mercat corresponent
amb transaccions voluntàries. L’atmosfera
tampoc és exclusiva. Com no ho és la con-
taminació atmosfèrica i la seva reducció.
No es pot excloure ningú dels efectes
d’una reducció de la contaminació atmos-
fèrica en una zona.
Seguim. Per avançar ens cal definir les ex-
ternalitats (positives o negatives) i els bens
(o els mals) públics.
Les externalitats són un efecte –no auto-
ritzat– de la producció o del consum d’un
agent econòmic sobre els altres consumi-
dors o productors, efecte pel qual NO
existeix mercat. Per tant, els que les gene-
ren només paguen els costos privats però
no els costos socials. També existeixen ex-
ternalitats positives.
D’altra banda, existeix un bé –o un mal pú-
blic– en el sentit econòmic quan, per una
part, no resulta possible excloure a ningú
de les seves conseqüències motiu pel qual
no existirà oferta privada del bé o dels ser-
veis necessaris per mitigar el mal donat
que no existeixen els incentius econòmics
necessaris. I per altra part, no existeix ri-
valitat, en el sentit que l’efecte del bé o

(del mal) sobre un agent no afecta el que
produeix sobre els altres.
En aquestes condicions hi haurà preu zero
i, en conseqüència, no existeixen incen-
tius per l’oferta privada de reducció d’e-
missions; tothom espera que ho faci un
altre. Per tant, no és suficient la voluntat
de cooperació; la naturalesa del problema
exigeix una resposta organitzada, col·lec-
tiva, pública. En definitiva, és fa necessà-
ria una intervenció o regulació pública.
Apliquem els conceptes. L’augment de la
concentració de co2 –que provoca l’es-
calfament global de la Terra– posseeix les
característiques d’un mal públic donat
que no és possible excloure a ningú dels
seus efectes i, per altra banda, tampoc
existeix rivalitat ja que el fet que produeixi
danys a algun agent no redueix la capa-
citat de produir-ne en altres. No hi haurà
oferta privada empresarial ni tampoc –en
el seu cas- oferta “privada” dels Estats per
separat. Es planteja el mateix problema
d’incentius que en el cas privat: els Estats
no prendran mesures “privades” sinó que
els hi cal una acció col·lectiva, coordi-
nada.
La mitigació de les emissions és un bé pú-
blic global que avui s’ha d’assolir en un
marc d’absència d’una autoritat internacio-
nal amb la necessària capacitat operativa,
la comunitat internacional va desenvolu-
par durant els anys 90 un acord interna-
cional multilateral, el Protocol de Kyoto
–vigent fins l’any 2012– i que –fins ara–
constitueix el referent de l’acció interna-
cional per preservar el clima així com de
les seves dificultats.
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Entrevista a Josep Maria Vegara, Col·legiat d’Honor

“És necessari canviar el model 
de l’economia espanyola i catalana, 
en la línia de l’economia del coneixement 
i de les tecnologies netes”
Josep Maria Vegara ha estat nomenat Col·legiat d’Honor del Col·legi d’Economistes de Catalunya per la seva trajectòria
professional. Amb aquest nomenament es vol destacar, entre d’altres, les seves aportacions en relació amb el medi ambient,
la sostenibilitat i l’economia del canvi climàtic. 

Gent de casa



¿I com es relaciona l’economia amb la
sostenibilitat?
Considerem ara el tema de la sostenibili-
tat o del desenvolupament sostenible. En
el llenguatge corrent es diu que una acti-
vitat o un procés és sostenible quan es
pot mantenir a llarg termini. Ara bé, a
nosaltres ens interessa, un enfocament
més específic. 
La sostenibilitat o el desenvolupament sos-
tenible tenen –des del seu origen– una
clara dimensió de solidaritat intergenera-
cional. L’objectiu és “satisfer les necessitats
del present sense comprometre la capaci-
tat de les generacions futures de satisfer las
pròpies”. 
Des d’aquesta òptica és clau la quantitat
dels diversos tipus de capital que es
transmeten a les generacions futures, és a
dir, no només el capital físic i el capital
cultural, sinó també els recursos renova-
bles i els no renovables i els mediam-
bientals. El nucli dur d’aquesta concepció
és la sostenibilitat ambiental i fa referèn-
cia al manteniment dels sistemes ecolò-
gics que constitueixen les “condicions
generals de la vida”com és el cas de l’at-
mosfera, l’aigua i el clima, entre d’altres i
els aspectes centrals a considerar són els
impactes negatius, irreversibles i acumu-
latius, en especial els impactes globals,
planetaris com la reducció de la capa
d’ozó. 

Quina ha de ser la contribució dels
economistes en el desenvolupament de
les polítiques ambientals. 
La presència d’economistes en aquest
camp ha estat i és rellevant. Els economis-
tes han formulat la concepció bàsica que
permet identificar les causes generals dels
impactes sobre el medi ambient i el canvi
climàtic –les causes de les externalitats– o
les dificultats de subministrar, amb oferta
privada, bens públics. 
Altres economistes han treballat i treballen
en el disseny i l’avaluació econòmica dels
impactes ambientals, les politiques i els
projectes ambientals. A l’altre extrem, els
economistes treballen també a nivell d’em-
presa utilitzant diversos instruments de mi-
llora ambiental, com són l’anàlisi de cicle
de vida, aplicació de Normes ISO de qua-
litat ambiental o d’auditoria ambiental,entre
d’altres.

Els problemes comentats tenen solució
individual o creu necessari dissenyar
accions globals
Com he argumentat prèviament, les accions
globals, vinculades a formes d’intervenció,
de regulació pública, són indispensables.
Per això hi ha tres tipus d’instruments. En
primer lloc els instruments de mitigació de
las causes directes dels impactes que; bàsi-
cament són la fixació d’estàndards o bé els
instruments econòmics, és a dir, els impos-
tos o les subvencions o bé els mercats de
permisos d’emissions. En segon lloc, els
instruments d’estímul a la innovació, la di-
fusió i la transferència tecnològica i a les
externalitats positives que generen, com és

el cas de les energies renovables o el se-
grest de carboni. I finalment, els instru-
ments de finançament
Ara bé, això no significa que sempre sigui
encertat implantar politiques públiques: cal
avaluar també els costos que genera la
seva implantació. Tampoc implica que no
existeixin també respostes individuals, par-
cials, que poden tenir una eficàcia limitada
però positiva. 

Què s’ha de fer per preservar el canvi
climàtic i que sigui compatible amb el
desenvolupament econòmic.
Com és conegut, la clau per preservar el
clima és la reducció persistent de les emis-
sions de diòxid de carboni i, en general,
dels gasos d’efecte hivernacle, generats
per l’ús de combustibles fòssils. 
Els instruments fonamentals són la pena-
lització de les emissions amb impostos o
bé la seva limitació quantitativa mitjan-
çant la creació d’un mercat de permisos
d’emissions que permet que les empreses
triïn la millor alternativa de reducció. En
el cas dels sector difosos, les condicions
d’eficàcia fan optar més aviat per l’apli-
cació d’impostos. Cal precisar que els in-
gressos públics generats per les mesures
indicades no tenen perquè augmentar la

pressió fiscal: aquesta és una decisió in-
dependent.
Una segona línia d’actuació es relaciona
amb la promoció de la innovació i la di-
fusió de tecnologies netes, en especial, de
producció d’electricitat. Hi ha països que
ho tenen clar. Alemanya, per exemple, va
anunciar la no renovació del seu parc nu-
clear de producció elèctrica amb motiu del
desastre de Fukushima, de forma que es
generarà un important estímul per a la in-
novació i la difusió de les energies reno-
vables.

Actualment estem enmig d’una pro-
funda crisi econòmica mundial. Al seu
parer quin paper pot jugar l’adopció de
polítiques econòmiques sostenibles en
la sortida de la crisi? El futur ha de pas-
sar necessàriament, al seu parer, per a
l’adopció d’aquest tipus de polítiques?
És necessari canviar el model actual de
l’economia espanyola i catalana, en la
línia de l’economia del coneixement i de

les tecnologies netes. En altres paraules,
cal desplegar activitats i sectors capaços
de competir en el marc de la nova divisió
internacional de l’activitat econòmica. La
recuperació de la inversió hauria de diri-
gir-se també en aquestes direccions.

Hi ha països, potents, que no han estat
favorables a l’adopció de les políti-
ques sostenibles. Veu viable un canvi
de tendència? 
El canvi de tendència té realment un ca-
lendari incert.
El tret més positiu de la situació actual és
que la Unió Europea manté la seva polí-
tica bàsica sobre el canvi climàtic més enllà
del 2012; això succeeix perquè la UE té
uns objectius de reducció de la dependèn-
cia exterior energètica i, per això, ha de
potenciar les energies renovables i, en re-
duir-ne els costos, podrà transferir-les faci-
litant-ne l’adopció.

Montse Carlas
Departament de Comunicació del CEC

mcarlas@strategycomm.net

Informatiu de l’economista núm. 138 Pàg. 13

Gent de casa

La UE té uns objectius de reducció de la dependència
exterior energètica i, per això, ha de potenciar 
les energies renovables

Ben dissenyades les polítiques sostenibles
són compatibles amb la rendibilitat 
de les empreses



Gent de casa

En la situació actual de recessió eco-
nòmica les empreses han perdut valor.
En quin moment es troba la Borsa de
Barcelona, també li ha afectat la crisi?
Una de les funcions de la borsa és la de ser
un indicador de l’estat de l’economia. En
aquest sentit, sovint es qualifica la borsa com
a un baròmetre de la situació econòmica. I
això és així, perquè a borsa es negocien les
accions de les principals empreses que, al
seu torn, representen els diferents sectors
econòmics. En conseqüència, el descens de
les cotitzacions dels valors, reflectit per una
caiguda de l’índex borsari proper al 50% des
dels màxims assolits al novembre del 2007,
posa de manifest la profunditat de la crisi
que està travessant l’economia espanyola,
que ha afectat no tan sols al valor (capitalit-
zació borsària) de les societats cotitzades,
sinó també l’activitat borsària, via disminu-
ció dels volums negociats.

Fa un temps es va crear el MAB, el que
podríem dir com una borsa específica
perquè les petites i mitjanes empreses
trobin finançament, en aquest sentit po-
dria tractar-se d’una bona eina per crear
finançament per a les empreses catala-
nes (tradicionalment empreses petites o
mitjanes i familiars). Quin ha estat el seu
desenvolupament fins ara i quin creu
que és el seu potencial de futur.
Efectivament, el darrer Consell de Ministres
de l’any 2005, a proposta de Bolsas y Mer-
cados Españoles (BME), en el qual s’inte-
gren les quatre borses espanyoles, amb el
vist-i-plau de la Comissió Nacional del Mer-
cat de Valors (CNMV), va autoritzar la crea-
ció del Mercat Alternatiu Borsari (MAB),
que es defineix com un mercat de valors,
és a dir, una borsa dedicada a empreses de
reduïda capitalització (pimes) que busquen
expandir-se i, per tant, finançament, amb
una regulació a mida, dissenyada específi-
cament per a elles i uns costos i processos
adaptats a les seves característiques.
Amb la creació d’aquest mercat, la borsa
compleix també una funció de finança-
ment per a les pimes, funció que fins ara
només s’esqueia per companyies de grans
dimensions. Des de la seva posada en
marxa, a mitjans de 2009, han accedit al
MAB 17 companyies (4 d’elles catalanes)
de diferents sectors, la majoria no presents

o poc representats a la borsa tradicional,
amb una capitalització conjunta de més de
500 milions d’euros i han obtingut prop de
90 milions d’euros de nous recursos pro-
pis. La crisi financera ha posat en relleu els
problemes que pot ocasionar un excessiu
apalancament, en definitiva, una excessiva
dependència del crèdit. En aquest context
i donat que els escenaris futurs no semblen
contemplar un retorn a la situació de faci-
litats creditícies anteriors a la crisi, una al-
ternativa com el MAB presenta un bon
potencial de creixement.

Actualment ens trobem en un marc on tot
tendeix a ser global; parlem de moneda
única i les borses tendeixen també a bus-
car mercats únics. Quin paper en aquest
marc jugarà la Borsa de Barcelona?
La Borsa de Barcelona està integrada, com
s’ha indicat, en el hòlding Bolsas y Merca-
dos Españoles (BME). El seu futur, en con-
seqüència, està lligat al desenvolupament
que pugui tenir la societat holding. I en
aquest sentit, les perspectives són raona-
blement satisfactòries, tant perquè s’estan
produint a nivell mundial processos d’in-
tegració de gran abast, com perquè les
possibilitats que ofereixen els nostres mer-
cats en volums de contractació i comptes
de resultats estan situats àmpliament per
sobre de la mitjana.
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Entrevista a Joan Hortalà, Col·legiat de Mèrit del CEC

“La governança única europea és un camí
necessari”
El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha distingit Joan Hortalà com a Col·legiat de Mèrit. Amb aquest nomenament, el
Col·legi reconeix la carrera professional de Joan Hortalà com a economista en la que ha sabut compaginar la recerca i
la docència en temes econòmics amb els càrrecs de responsabilitat tant en l’exercici del govern autonòmic com en l’em-
presa privada, sense deixar de banda la seva tasca docent. En aquesta entrevista Joan Hortalà ens dóna la seva visió de
la situació econòmica actual

“En el context de crisi actual i donat que els escenaris
futurs no semblen contemplar un retorn a les facilitats
creditícies anteriors a la crisi, el MAB presenta un bon
potencial de creixement per a les pimes”



Com comentàvem el camí que han
marcat alguns dirigents europeus és
el de la governança única europea, el
que porta a unificar les polítiques eco-
nòmiques de tots els països membres
per a poder reforçar l’euro. Què opina
d’aquesta tendència?
És un camí necessari. Donada la vigència
actual d’una política monetària unificada,
el fet d’optimitzar l’àrea monetària així de-
finida, comporta disposar, també, d’una
política fiscal el més harmonitzada possi-
ble. En aquest sentit, donat que la proble-
màtica financera és global, caldrà afegir als
instruments propis de les polítiques mone-
tària i fiscal els que s’escaiguin per dispo-
sar també d’una regulació i supervisió
global, si més no, a nivell europeu.

En aquests moments podríem dir que
l’Euro es troba en una situació delicada
i que economies perifèriques com poden
ser la grega o la de Portugal podrien ar-
rossegar l’euro cap al col·lapse, què con-
sidera que cal fer per salvar la moneda
única i reforçar-la?
La instrumentació esmentada pel que fa a
mesures monetàries, fiscals i de supervisió
seria el primer pas per enfortir l’euro. Tan-
mateix, la problemàtica que presenten els
països perifèrics (en particular, Grècia) for-
çaran a adoptar polítiques de suport per ga-
rantir els elevats endeutaments que a hores
d’ara pateixen aquest tipus de països. Per
arranjar els conflictes recurrents lligats a la
crisi dels deutes sobirans, a banda dels
plans de rescat, es farà imprescindible es-
tablir mecanismes estabilitzadors, que més
enllà de l’emissió d’eurobons en aquests
moments molt problemàtica, tinguin en
compte la possibilitat de transformar els
deutes nacionals a venciment en deute per-
manent supervisada per una hipotètica au-
toritat financera europea.

En els últims mesos, moltes entitats fi-
nanceres catalanes han passat de ser
caixes a convertir-se en bancs. Quin
efecte ha tingut aquest canvi en la
Borsa de Barcelona?
La reestructuració de les caixes, en general,
i de les catalanes, en particular, ha tingut
dos tipus d’efectes. Un positiu i un altre
neutre a la Borsa de Barcelona. El primer,
és la inclusió a cotització d’algunes de les
entitats resultants (Caixabank, Bankia i
Banca Cívica). El segon, la concentració en
les noves entitats i membres del mercat de
l’operatòria dels seus components. 

En el context de crisi econòmica actual
hem assistit en varies ocasions davant
d’una borsa molt sensible caracterit-

zada per la volatilitat. Com afronten
aquesta situació els professionals de
la Borsa de Barcelona?
La volatilitat, entesa com a canvis d’orien-
tació significatius i freqüents, és un ele-
ment que està associat al comportament
dels mercats financers i, per tant, un ele-
ment que els professionals dels mercats
tenen sempre en compte en les seves pre-
ses de decisió. Si la volatilitat és molt ele-
vada, com succeeix darrerament, el risc
augmenta i consegüentment només els
professionals disposen d’estratègies per in-
tentar aprofitar les oportunitats que genera
aquesta volatilitat i minimitzar el risc asso-
ciat. En aquestes circumstàncies, l’aconse-
llable per a l’inversor particular és actuar a
través de professionals, en un context en
què el preu actual de les accions les fa par-
ticularment atractives per aquells que dis-
posen encara de liquiditat.

Vostè, com expert en indústria quina
creu que serà l’evolució de la indústria
catalana i quins creus que són els prin-
cipals sectors en els quals cal invertir
per generar ocupació i creixement?
L’evolució de la indústria catalana, en el
marc de totes les transformacions que
s’han anat registrant en els darrers temps i
de manera tan preocupant com sobtada en
el decurs de la crisi actual, depèn, princi-
palment, de l’orientació que adopti el nou
procés de creixement econòmic. De fet,
l’ocupació no es recuperarà fins que
aquest procés de creixement comenci a ca-
minar. I és en aquest punt on cal projectar
el futur de la indústria catalana.

Recentment ha estat escollit president
de la FIAB (Federació Iberoamericana
de Borses), ens pot explicar quines
són les funcions d’aquest organisme,
en què consistirà la seva tasca al cap-
davant de l’entitat i quins són els ob-
jectius que s’ha marcat.
La Federació Iberoamericana de Borses
(FIAB) està formada per 27 borses iberoa-

mericanes. La missió de la FIAB és fomen-
tar la col·laboració entre els seus membres
a fi de promoure el desenvolupament dels
seus respectius mercats, cooperar amb les
entitats nacionals i internacionals en l’àmbit
legislatiu, promoure la integració dels mer-
cats borsaris propiciant la interactivitat de
les entitats intervinents i alentar normes que
assegurin la solvència, la idoneïtat i la in-
formació transparent a tots aquells que in-
verteixen els seus estalvis a través de les
borses. Els objectius que m’he fixat per als
propers dos anys, tenen a veure amb l’es-
mentada missió i estaran dirigits fonamen-
talment, d’una banda, a impulsar els anàlisi
sobre aspectes especialitzats del funciona-
ment diari de les borses que integren la Fe-
deració i, d’altra banda, el desenvolupament
d’un conjunt d’accions adreçades a fomen-
tar la divulgació, la comprensió i la promo-
ció dels mercats integrats a la FIAB.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya
l’ha nomenat a vostè Col·legiat de
Mèrit. Com valora la feina que s’està
portant a terme des del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya? I quin paper
creu que han de jugar en el futur ins-
titucions com el Col·legi?
Aquest reconeixement, que a nivell perso-
nal és una satisfacció i acadèmicament i
professional un honor, no treu que pugui
afirmar amb contundència que el Col·legi
ha anat adquirint protagonisme remarca-
ble, significativa eficàcia en la defensa dels
interessos dels col·legiats i una incardina-
ció col·legial rellevant en el si del conglo-
merat espanyol. Estic convençut que el
futur es presenta ple de possibilitats que,
perseverant en la feina feta, seran ben
aprofitades.

Montse Carlas
Departament de Comunicació del CEC

mcarlas@strategycomm.net
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Gent de casa

“Per arranjar els conflictes recurrents lligats 
a la crisi dels deutes sobirans, a banda dels plans
de rescat, caldrà establir mecanismes estabilitzadors
que tinguin en compte la possibilitat de transformar
els deutes nacionals a venciment en deute permanent
supervisat per una hipotètica autoritat financera
europea”



Les raons que justifiquen el nomenament
de l’economista Josep Maria Massanella
com a Economista d’Empresa de l’any 2011
són la seva trajectòria personal i professio-
nal al capdavant de MEROIL S.A, empresa
de la qual n’és el director general.

Josep Maria Massanella, com a director de
projectes de Catalana d’Iniciatives, ha estat
el responsable del projecte expansiu d’una
agrupació d’empresaris de gasolineres que
va culminar l’any 1993 amb la constitució
de MEROIL S.A i amb l’entrada de Catalana
d’Iniciatives en el capital de la societat. A

finals de l’any 1998 es va incorporar a ME-
ROIL S.A com a director general de la com-
panyia i ha aconseguit convertir aquesta
empresa en el principal operador petrolífer
independent del país.

Sota la seva direcció i juntament amb el
president de la companyia, Josep Maria Mas-
sanella, va inaugurar l’any 2004 la terminal de
recepció i distribució de carburant en el Port
de Barcelona, que amb la seva ampliació,
l’any 2006, fa que en aquests moments sigui
la major terminal receptora i distribuïdora de
productes petrolífers del litoral espanyol i la

segona en l’àmbit peninsular. La terminal
compta amb una superfície de 85.000 m2 i
una capacitat d’emmagatzematge de 650.000 m3

de combustible, repartits en 32 dipòsits. A
mitjans del 2010, la companyia dirigida per
Massanella va arribar a un acord estratègic
amb Litasco, divisió internacional del grup
de trading i vendes del grup petroler rus Lu-
koil, que permetrà ampliar l’actual terminal
petrolera de 650.000 metros cúbics, fins a
un milió, convertint-la en una de les ma-
jors terminals de l’àrea de la mediterrània.

Guardonats en edicions anteriors
Joan Canals (2002)
Carles Colomer (2003)
Josep Betriu (2004)
Salvador Alemany (2005)
Javier Illa (2006)
Francesc Xavier Castanyer (2007)
Jorge Lasheras (2008)
Joan Castells (2009)
Ramon Trias (2010)

Jurat del Premi Economista 
d’Empresa de l’Any
Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi d'Eco-
nomistes de Catalunya i president del Jurat;
Sr. Salvador Alemany, Sr. Josep Betriu, Sr.
Joan Canals, Sr. Xavier Carbonell, Sra.
Montserrat Casanovas, Sr. Francisco Casta-
ñer, Sr. Carles Colomer, Salvador Estapé,
Anton Gasol, Sr. Xavier Illa, Sr. Jorge Las-
heras, Sra. Mercedes Pizarro Sr. Ramon
Trias, Sr. Ramon Vila, Sr. Àngel Hermosilla
i Sr. Maurici Olivé, gerent del CEC.

Economista d'Empresa de l'any 2011 per a Josep Maria
Massanella, director general de MEROIL SA

Premis de Reconeixement

Guardonats amb el Premi de Reconeixement d'edicions anteriors, amb el degà del Col·legi 
d'Economistes





Premis de Reconeixement

Reconeixement 
al millor curriculum 
universitari
La Junta de Govern del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, després d’ana-
litzar els candidats  i constatar que totes
les candidatures presentades assolien
un bon nivell que feia difícil discernir
un sol candidat, ja que per nota mitja
assolida o per altres mèrits, tots eren
dignes candidats al guardó de reconei-
xement, va acordar atorgar el Premi de
Reconeixement del Col.legi d’Econo-
mistes de Catalunya al millor currícu-
lum universitari ex aequo a totes les
candidatures presentades.

• Alba Coma i Plana, Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic 

• Sara Botifoll Armada, Institut Químic de Sarrià. Universitat Ramon Llull

• Cristina Barberà Faura, ESADE Business School 

• Laura Redondo López, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de  la Universitat Pompeu Fabra

• Susana Pàrraga Rodríguez, Facultat Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

• David Alonso Muntané, Universitat Abat Oliva  CEU

• Roberto Comas Garcia, Universitat Oberta de Catalunya

• Judith Lapeña Forgas, Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona 

• Gonzalo Martín García, Universitat Internacional de Catalunya

• Núria Civís Bellera, Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida 

• F Maria Soldevila Ribera, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili 

• Andreu Peiro Barra, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona

Amb el premi a
Jesús Betrian, el
Jurat ha volgut
reconèixer la
trajectòria pro-
fessional d’un
economista que
ha sabut trans-
formar un des-
patx personal en
un equip de pro-
fessionals multi-

disciplinari de dimensió mitjana amb
qualitat de servei i vocació internacional
integrat en les firmes ADDVERA PART-
NERS, S.L.P I ADDVERA AUDITORS, S.L.P

Amb el reconeixement a Jesús Betrian, el
Jurat premia també la figura d’un econo-
mista que ha destacat per la seva estreta
relació amb la institució col·legial dels

economistes, tant en l’òrgan estatal, el
Consejo General de Colegios de Econo-
mistas de España, com en el Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, col·laborant i
participant en totes les iniciatives que se
li han plantejat. Jesús Betrian ha estat
membre de la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya i
membre del Comitè de Direcció del Re-
gistre d’Economistes Auditors de Comp-
tes d’Espanya, de la qual també en va ser
president.

Amb la seva decisió el Jurat ha volgut des-
tacar també el recent nomenament de
Jesús Betrián com a representant espanyol
en el Grup de Treball de Mercat de Capi-
tals (Capital Markets Working Party) de la
Féderation des Experts-comptables Euro-
péens (FEE)

Relació de premiats
Joan Amat, Josep Vila i Jordi Vilador (2005)
Àngel Sáez (2006)
Emili Gironella i Joan Rojas (2007)
Agustí Jover, Pere Lleonart i Marçal Tarragó
(2008)
Josep Cid (2009)
Manel Ludevid i Josep Maria Lladó (2010)

Jurat del Premi Reconeixement 
al Despatx Professional d’Economistes
de l’any
El Jurat de premi estava integrat per Joan
B. Casas, Joan Amat, Emilio Álvarez, Josep
Cid; Josep Maria Coma, José Ignacio Cor-
net, Emili Gironella, Manel Ludevid, Mi-
quel Morell, Agustí Jover, Pere Lleonart,
Carles Puig, Joan Rojas, Àngel Sáez, Marçal
Tarragó, Xavier Subirats,, Josep Vila, Jordi
Viladot, Àngel Hermosilla.

El Col·legi d’Economistes concedeix el Premi de Reconeixement 
al Despatx Professional d’Economistes de l’any al col·legiat Jesús Betrian Piquet

El Col·legi d’Economistes al teu servei

Participació en Comissions, Grups de Treball, Conferències, Fòrums, Jornades  /
Formació d’opinió sobre temes d’actualitat  / Serveis assessorament personalitzat gratuït  /  

Publicacions  /  Formació  /  Accés gratuït a Internet  amb e-mail propi  /  
Borsa de treball  /  TAP Torn d’Actuació Professional  /  Productes financers i assegurances  /

Altres serveis: · Avantatges del Carnet Col·legial · Conveni amb l’AEAT · Visat d’autentificació col·legial · Servei Posa’t en línia ·
Servei Fax Registre · Retransmissió de conferències per internet · Recull legislatiu · 

Registre de Societats del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Avda. Diagonal, 512, pral.  08006 Barcelona  Tel. 934 161 604  Fax 934 160 061 www.coleconomistes.comPer a més informació:



El premi Joan Sardà Dexeus, de la Revista
Econòmica de Catalunya, ha estat aquest
any per al llibre “La indústria catalana des-
prés de la crisi”, dels autors Albert Roca
Parés; Joan Torrent i Sellens; José García
Quevedo; Javier Coronado Saleh; Josep M.
Martorell Rodon; Joan Batalla Bejerano;
Rafael Boix Domènech; Daniel Albalate
del Sol; Hèctor Sala Lorda; Mercedes Te-
ruel Carrizosa.

El jurat ha volgut distingir aquest treball
monogràfic que analitza l'impacte de la
crisi econòmica en deu factors que inci-
deixen en l’activitat empresarial i, en con-
seqüència, en la capacitat de la indústria
catalana de seguir sent una potència in-
dustrial: coordinació dels diferents agents
institucionals de l’economia, eficiència de
les polítiques a la recerca de la producti-
vitat, necessitat de potenciar el capital i
reforçar els factors estratègics de compe-
titivitat (innovació i internacionalització)
en un context de fortes restriccions pres-
supostàries i baix creixement econòmic.
Aquest llibre ha estat publicat per al De-
partament d’Empresa i Ocupació de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Premi a la millor 
trajectòria professional 
en la difusió de l’economia

El Premi Joan Sardà Dexeus que distingeix la
millor trajectòria professional en la difusió de

Premi Joan Sardà Dexeus al millor llibre per a “La indústria catalana després 
de la crisi”

Premis Joan Sardà Dexeus de la REC

       
         
          

        
        

       
          
     
            

          
        

   
       
        

    
           
          

    
       

       
        

  
        

       
         
        

       
          

      
         
       
        
 

        
       
        
      

       
         

          
       

          
         

         
       

      

       
           

          
       
       
         

       
      

 
        
       
         

   
         
          
       
         

      
       
       
         

      
         
  

 

Premis

Joan Sardà Dexeus
de la Revista Econòmica de Catalunya 2011
Al millor llibre d’Economia i Empresa
A la millor trajectòria personal en la difusió de l’economia

XVI Edició

Amb el patrocini de:

 
  

    
    

 
    

    
    

 
     
    
    

 
    

    
    

l’economia ha estat aquest any per a Ramon
Roca, director del setmanari L’Econòmic. 

El jurat ha valorat especialment la tasca de
Roca al capdavant d’una publicació feta en
català que analitza i aprofundeix amb rigor
i seriositat les particularitats de l’economia,
especialment la catalana.




