
 
 

Comunicat de premsa 
 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya considera 
que Catalunya té actius suficients per adaptar-se al 

nou ordre econòmic mundial 
 

• En una nota d’opinió feta pública amb motiu de la Jornada dels 
Economistes 2016 que tindrà aquest proper divendres 11 de 
novembre, el Col·legi d’Economistes de Catalunya constata que 
Catalunya està experimentant un canvi estructural profund que 
afecta les bases del seu model productiu, social i polític, però  
considera que compta, també, amb una capacitat contrastada i amb 
actius suficients per adaptar-se al nou escenari global.  
 

• Segons els economistes, és urgent definir un model de governança 
fonamentat en una ètica a escala global que permeti afrontar els 
desequilibris que genera la globalització. També consideren que 
Europa hauria de ser capaç d’exportar el seu model marcat per un 
cert estat del benestar i una enorme gestió de la diversitat per tal de 
no esdevenir irrellevants en el panorama mundial.  
 

Barcelona, 8 de Novembre de 2015.- El degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC), Joan B. Casas, i el director tècnic de la Jornada anual dels 
Economistes, Anton Gasol, han donat a conèixer aquest matí una nota 
d’opinió vinculada a la Jornada dels Economistes 2016, la qual es centrarà 
aquest divendres 11 de novembre en analitzar el sistema de relacions 
econòmiques i geopolítiques internacionals, el qual està canviant de forma 
substancial. 
 
El degà del CEC Joan B. Casas ha apuntat que “els reptes que tenim són d’una 
envergadura enorme” i ha senyalat que “tot i que no podem estar en contra de 
la intensificació del comerç i de la globalització, som conscients que la 
inexistència d’una governança global fa que aquest procés provoqui a curt una 
sèrie de desigualtats que fan trontollar molt l’esquema sobre el qual es 
sustenten els equilibris mundials”. En aquest sentit ha destacat que “és urgent 
definir un model de governança fonamentat en una ètica a escala global que 
permeti afrontar aquests desequilibris que genera la globalització”.  
 
Casas també ha afirmat que “un dels reptes que té Europa és ser capaços 
d’exportar el millor que té i important el millors dels altres en base als tractats 
de comerç mundial que s’estan definint actualment i que són fruit de la 
intensificació del comerç”. El degà del CEC ha afegit que “ens preocupa 
essencialment la manca real d’informació que té la societat i que impedeix 
formar-se un judici raonat sobre avantatges i inconvenients d’aquests tractats”. 
 
Casas ha explicat que a la Jornada dels Economistes 2016 també es tractaran 
l’envelliment i els grans fluxos migratoris que viu Europa i ha subratllat que, “en 
el termini de 30 anys Europa representarà el 10% el PIB mundial i això vol dir 



que el desplaçament cap al Pacífic és espectacular”. És per això que ha 
apuntat que “en aquests 30 anys hauríem de ser capaços d’exportar el model 
europeu amb un manteniment d’un cert estat del benestar i una enorme gestió 
de la diversitat per tal de no esdevenir irrellevants”. En aquest sentit ha afirmat 
que “dins la Unió Europea cal avançar decididament i amb determinació cap a 
una veritable integració comunitària, que combini la integració econòmica i la 
integració política” i ha destacat que “els riscos geopolítics sempre acaben sent 
riscos geoeconòmics”.  
 
El degà del CEC també s’ha referit a la gestió de l’energia i al fenomen 
disruptiu de la digitalització com a elements clau per al futur.  
 
Finalment, Casas ha destacat que Catalunya està experimentant un canvi 
estructural profund que afecta les bases del seu model productiu, social i 
polític, però  compta, també, amb una capacitat contrastada i amb actius 
suficients per adaptar-se al nou escenari. I és que, segons Casas, “és obvi que 
nosaltres només ens podem aplicar un concepte darwinià com és el de 
l’adaptació perquè no som forts comparativament però sí que tenim una gran 
capacitat d’adaptació”. El degà del CEC ha afegit que “històricament ens hem 
adaptat constantment i tot i que actualment tenim límits polítics importants a 
l’hora de poder prendre decisions, és possible adaptar-nos al nou ordre”.   
 
El director tècnic de la Jornada anual dels Economistes, Anton Gasol, ha 
repassat el programa de la Jornada dels Economistes 2016, la qual tindrà lloc 
aquest divendres 11 de novembre de les 09:00H a les 14:15H a l’Hotel Crowne 
Plaza Barcelona Fira Center de Barcelona i que es centrarà en analitzar el 
sistema de relacions econòmiques i geopolítiques internacionals, el qual està 
canviant de forma substancial. La conferència inaugural, a les 10:15H, anirà a 
càrrec del vicepresident executiu i tresorer del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) Israel Ruiz. Abans, a les 09:30H, tindrà lloc la inauguració 
amb la participació del president de la Generalitat de Catalunya Carles 
Puigdemont; l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau; la presidenta de la Diputació 
de Barcelona Mercè Conesa; el president del Consejo General de Economistas 
Valentí Pich i el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Joan B. Casas. 
 
Gasol també ha recordat que la jornada es desenvoluparà combinant diverses 
sessions professionals i estratègiques, destacant la sessió “Mobilitat laboral 
transfronterera: perspectives fiscals, laborals i d’immigració”, “Energia, 
alimentació i canvi climàtic”, “TTIP-TTP-TISA: 3 tractats comercials inèdits” i 
“Està preparada Catalunya per als reptes logístics d’una economia 
connectada?”. 
 
Programa complet de la Jornada: www.jornadaeconomistes.cat 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
 
 Per a més informació: 

Gabinet de premsa Col·legi d’Economistes de Catalunya 
Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (620037450) 

cecpremsa@coleconomistes.cat 


