
 
 

 
 

 

 
 

Comunicat de premsa 
 

El 3r Congrés d’Economia i Empresa de 
Catalunya debatrà sobre un nou paradigma 

de societat i economia 
 

• El Col·legi d’Economistes de Catalunya organitza el 3r Congrés 
d’Economia i Empresa de Catalunya amb el lema “Cap a un model 
eficient i equitatiu” plantejat com un procés participatiu i obert a 
tothom generant aportacions continuades durant tot un any amb 
una presentació de conclusions el 17 de maig del 2018. 
 

• L’objectiu del congrés és pilotar un debat sobre la transformació 
disruptiva que viurà la base econòmica catalana en el context d’una 
nova època. 

 

• El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i president del 
Comitè Organitzador del Congrés Joan B. Casas destaca que “una 
societat no equitativa crea desequilibris i a mitjà termini és 
ineficient”. 

 
Barcelona, 14 de Juny de 2017.- Aquest matí s’ha presentat el 3r Congrés 
d’Economia i Empresa de Catalunya organitzat pel Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) comptant amb el degà del CEC i president del Comitè 
Organitzador del Congrés Joan B. Casas. L’objectiu d’aquesta iniciativa, 
coincidint amb el 30è aniversari de la celebració del darrer Congrés d’Economia 
de Catalunya, és debatre com han d’afrontar l’economia i les empreses 
catalanes el seu futur a partir de les seves potencialitats i dels condicionants 
interns i externs considerant el binomi macro i microeconòmic.  
 
Casas ha explicat que “com a economistes i analistes socials volem analitzar 
un model econòmic basat en l’eficiència i també en l’equitat i la lluita contra les 
desigualtats”, ja que “una societat no equitativa genera desequilibris que a mitjà 
termini provoquen ineficiències i manques de competitivitat”.  
 
El degà del CEC i president del Comitè Organitzador del Congrés ha 
argumentat la celebració del 3r congrés trenta anys després del segon tot dient 
que l’etapa d’instauració i incorporació al mercat comunitari ha estat “superada” 
i que ara es planteja una “transformació disruptiva de la base econòmica 
catalana on emergeix una nova època no de continuació sinó de nou 
paradigma”. 
 
El congrés es planteja com un pla d’acció continuat que tindrà la seva fita el 17 
de maig del 2018 en un acte al Palau de Congressos de Barcelona (Montjuïc). 
Existiran tot un seguit de convocatòries durant un any al voltant de 13 eixos de 
treball que contemplen la globalitat de l’estudi de l’economia en els àmbits de la 



 
 

 
 

 

macro i la microeconomia, així com el sector públic i de l’estat del benestar. 
Seran pals de paller les noves tecnologies, la desigualtat, la indústria 4.0, la 
balança comercial, la formació contínua, les pensions públiques i privades, la 
innovació, els mercats de capitals, les infraestructures, el medi ambient, la 
professió d’economista en el futur i la digitalització i la intel·ligència artificial. En 
document adjunt expliquem el contingut dels 13 eixos de treball. 
 
Cada eix estarà presidit per un expert que comptarà amb un equip de treball 
que canalitzarà les diverses comunicacions que es facin per part de 
professionals de diversos llocs del món. Alhora l’estructura organitzativa del 
congrés comptarà amb tres comitès. El comitè d’honor que estarà format per 
màximes autoritats polítiques i representants acadèmics de les universitats i 
entitats socials i econòmiques de Catalunya. El comitè científic amb una 
trentena de col·legiats de Mèrit, catedràtics de les Facultats d’Economia i 
Empresa d’universitats catalanes, catedràtics catalans d’universitats 
estrangeres, catedràtics d’universitats espanyoles i catedràtics d’universitats 
d’Europa i Estats Units. I el comitè d’empresaris format per una quarantena de 
representants d’empreses catalanes cotitzades, empreses familiars catalanes, 
empreses exportadores, petites i mitjanes empreses, grans empreses, 
empreses multinacionals amb presència a Catalunya, empreses multinacionals 
catalanes i empreses cooperatives. 
 
El degà del CEC i president del Comitè Organitzador del Congrés ha conclòs 
que “el Congrés pretén obtenir unes conclusions que siguin útils per guiar i 
albirar els vectors de creixement dels propers anys”.  
  
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 (673153645) 
cecpremsa@coleconomistes.cat 


