
 
 

Nota de premsa 
 

La Jornada dels Economistes 2017 analitza el paper 
de la intel·ligència artificial i la transformació digital 

4.0 a l’economia, a les empreses i a la societat 
 
- El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Joan B. Casas destaca 
que “Catalunya sempre ha estat capaç d’apuntar-se a les grans 
revolucions de caràcter disruptiu” com la que planteja la transformació 
digital. 
 
- El president del Consejo General de Economistas Valentí Pich ha 
apuntat que “la crisi ha deixat tres coses positives: l’estat del benestar ha 
aguantat raonablement bé, els professionals han adquirit experiència a 
l’estranger i  les empreses han après a viure sense el finançament bancari 
clàssic”. 
 

- El president de SEAT Luca de Meo ha demanat que es posi en marxa “un 
mercat únic europeu digital que crearia 250.000 nous llocs de treball 
abans del 2020” i que la Unió Europea fomenti “la constitució de HUBs 
digitals”. 
 

Barcelona, 27 d’octubre de 2017.- L’Hotel Crowne Plaza Barcelona Fira Center 
de Barcelona ha acollit aquest matí la 22ª edició de la Jornada dels 
Economistes que organitza anualment el Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
que enguany s’ha centrat en analitzar el paper de la intel·ligència artificial i la 
transformació digital 4.0 a l’economia, a les empreses i a la societat.  
 
La inauguració de la jornada, amb més de 1.300 assistents, ha anat a càrrec 
del degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Joan B. Casas i del 
president del Consejo General de Economistas Valentí Pich. 
 
Casas ha explicat que “el Col·legi intenta posar cada any sobre la taula 
aspectes que són fonamentals per al futur de la nostra economia i del nostre 
país”. El degà del CEC ha afirmat que “estem davant d’uns processos digitals 
que ho canviaran tot” i ha afegit que “hem d’admetre que el coneixement se 
situa a l’epicentre de la creació de valor i que una societat sense una aposta 
pel coneixement és una societat que segurament està condemnada a no 
participar del món que ve”. Casas també ha destacat que “el procés de selecció 
natural es veu superat pel disseny intel·ligent i això obre enormes possibilitats 
però també dubtes ètics, econòmics i de distribució de poder”. A més ha 
apuntat que “incorporar-nos al món del que parlarem avui no és opcional ja que 
si no hi som acabarem sent marginals”. El degà del CEC ha subratllat que 
“l’impacte que tindrà la transformació digital 4.0 en la distribució de la renda i 
del poder és un dels grans reptes que s’apunten” i ha opinat que “com a 
societat hem de tenir present que importants capes de la població no poden 
quedar al marge”. Casas ha recordat que segons una enquesta interna del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya,  “3 de cada 4 col·legiats tenen la 
convicció que la revolució digital afectarà al creixement i la ocupació i 



pràcticament la meitat consideren que es destruiran més llocs de treball dels 
que es crearan”. Segons la mateixa enquesta, “el 49% pensa que les aptituds 
essencials per al futur són la creativitat, la capacitat per resoldre problemes 
complexes, la presa de decisions, la gestió de les persones, la intel·ligència 
emocional i la flexibilitat cognitiva”. El degà del CEC ha volgut donar un 
missatge optimista de cara al futur ja que “per primera vegada estem davant la 
fi de la utopia d’obtenir millor benestar si som capaços de gestionar bé la 
tecnologia i perquè si mirem la història de Catalunya sempre hem estat 
capaços d’apuntar-nos amb un èxit més que notable a totes les grans 
revolucions de caràcter disruptiu de la història. 
 
D’altra banda, el degà del CEC ha volgut subratllar que és el primer cop en 10 
anys que la inauguració de la jornada dels economista no compta amb cap 
representació institucional. En aquest sentit ha afirmat que és evident que 
“l’actual inestabilitat i incertesa té un impacte sobre l’economia” i ha explicat 
que “el CEC s’ha posicionat amb una participació activa a favor d’iniciatives que 
promouen solucions pactades, consensuades, integradores i respectuoses per 
tothom”. Finalment el degà ha recordat que aquesta és la seva última jornada 
del seu mandat i ha conclòs que “a mi em trobaran sempre al costat de les 
institucions i representants de Catalunya”. 
 
Per la seva banda, el president del Consejo General de Economistas Valentí 
Pich ha opinat que “estem vivint uns moments particulars a nivell social, 
institucional i també desgraciadament empresarial”. Pich ha afegit que “quan 
semblava que estàvem agafant la drecera de superació d’una terrible crisi 
econòmica, entitats com la Cambra de Comerç de Barcelona, l’AIREF o 
Foment del Treball comencen a fer previsions a la baixa”. Segons Pich, “això és 
especialment delicat perquè la crisi econòmica ens ha deixat dues lacres: un 
impresentable nivell d’atur i un monstruós increment del dèficit públic”. En 
qualsevol cas el president del Consejo General de Economistas ha afirmat que 
“la crisi també ha deixat tres coses positives: l’estat del benestar ha aguantat 
raonablement bé, els professionals han adquirit experiència a l’estranger i  les 
empreses han après a viure sense el finançament bancari clàssic”. “Això ens 
permet veure el futur amb alegria”, ha conclòs Pich. Finalment ha comentat que 
“davant la situació actual la millor recepta és dedicar-se obsessivament a 
l’empresa, institucionalment només participar en debats de sentit comú i 
políticament exigir reduir les incerteses”. 
 
A continuació, el director de la Jornada dels Economistes Anton Gasol ha 
presentat el president de SEAT, Luca de Meo, responsable de la conferència 
inaugural. De Meo ha iniciat la seva intervenció apuntant que “la transformació 
de la societat en els últims anys no té precedents en la història” i ha afegit que 
“la digitalització ha permès que tot sigui més accessible per a tothom i ha fet 
que mai ens hagi anat tan bé com ara”. El president de SEAT ha afirmat que “la 
indústria 4.0 ja és una realitat amb les noves tecnologies com la robòtica o la 
realitat augmentada permetent que les indústries sobrevisquin en un entorn 
cada vegada més exigent”.  
 
Segons Luca de Meo, “el teixit industrial espanyol no pot donar l’esquena a la 
digitalització i ha d’estar en l’avantguarda de l’adopció de la indústria 4.0” tot 
subratllant que el sector de l’automoció a l’Estat espanyol té un paper 
important. En aquest sentit ha explicat que “Espanya només inverteix l’1,2% del 



PIB en I+D, per sota de la mitjana europea del 2%”, mentre que “només el 8% 
de les indústries espanyoles consideren que es troben en un nivell de 
digitalització avançat”. En relació als obstacles a la digitalització, De Meo ha 
subratllat “el cost, la resistència al canvi, la falta de cultura digital, la falta de 
plans estratègics de digitalització a les empreses, l’escassa iniciativa privada i 
l’escàs suport públic”.  
 
De Meo també ha explicat que “a SEAT estem transformant el nostre model de 
negoci tenint en compte que el cotxe serà la segona plataforma després del 
mòbil” i considerant que “un vehicle digitalitzat pot generar fins a 10 vegades 
més ingressos que un de connectat”. 
 
D’altra banda, el president de SEAT ha afirmat que “la digitalització exigeix una 
actuació coordinada de l’administració del govern, les organitzacions sectorials 
i l’empresa privada”. Finalment ha demanat que es posi en marxa “un mercat 
únic europeu digital que crearia 250.000 nous llocs de treball abans del 2020” i 
que la Unió Europea fomenti “la constitució de HUBs digitals”. 
 
La jornada també ha combinat diverses sessions professionals i 
estratègiques entre les quals destaquen “Els reptes de la fiscalitat davant l’era 
digital”, “Els impactes econòmics, ambientals i socials en l’era de la 
robotització”, “Impactes de la digitalització en els models i formes de treball”, 
“Canvi tecnològic, pobresa i desigualtat”, “Reptes del Retail en l’era de la 
transformació digital, de la diversificació i de l’economia col·laborativa” o “Salut i 
benestar de les persones en l’era de la robòtica i de la intel·ligència artificial”.  
 
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. 
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