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El 3r Congrés d’Economia i Empresa de 
Catalunya rep 226 ponències  

 
• El 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya organitzat pel 

Col·legi d’Economistes de Catalunya amb el lema “Cap a un model 
eficient i equitatiu” ha rebut un total de 226 ponències en base a 
tretze eixos de treball al voltant de la transformació disruptiva que 
viurà la base econòmica catalana en el context d’una nova època. 

 

• Els autors de les ponències provenen majoritàriament de Catalunya 
i el 47% formen part d’universitats i centres d’estudi i de recerca. 
 

• El Congrés es planteja com un pla d’acció continuat que tindrà la 
seva fita el 17 de maig del 2018 al Palau de Congressos de 
Barcelona (Montjuïc). 

 
Barcelona, Gener de 2018.- El 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya 
organitzat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) té com a objectiu 
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. Des del juny de 2017 s’han rebut 
un total de 226 ponències per part d’economistes i experts 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. Les ponències versen sobre noves tecnologies, desigualtat, indústria 
4.0, balança comercial, formació contínua, pensions públiques i privades,  
innovació, mercats de capitals, infraestructures, medi ambient, digitalització, 
intel·ligència artificial o la professió d’economista en el futur.  
 
Pel que fa als orígens de les ponències rebudes, majoritàriament procedeixen 
de Catalunya, tot i que se n’han  presentat de la resta d’Espanya i de la resta 
del món. D’altra banda, el 47% vénen d’universitats i centres d’estudis i 
recerca, el 27% de l’empresa privada, el 19% de l’administració pública i el 7% 
d’una organització econòmica. 
 
Coincidint amb el 30è aniversari de la celebració del segon Congrés 
d’Economia de Catalunya, aquesta iniciativa tindrà la seva fita el 17 de maig del 
2018 en un acte al Palau de Congressos de Barcelona (Montjuïc). 
 
Origen dels autors de les ponències  
Els autors de les ponències estan vinculats a universitats i centres d’estudi i de 
recerca de Catalunya com són la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat 
Oberta de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, 



 
 

 
 

 

la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la 
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat Internacional 
de Catalunya, ESADE, IESE, EADA, ESIC, EAE, EU Business School, CSUC, 
Eurecat, Barcelona Supercomputer Center, CSIC, IRTA, Funseam, Centre 
d'Estudis Econòmics i Socials, Institut d'Estudis Financers i Fundación 
Conocimiento y Desarrollo. També de l’àmbit de la banca i les finances, 
concretament de CaixaBank, Banc Sabadell i Borsa de Barcelona. Pel que fa a 
empreses els autors treballen a Gas Natural i en consultories diverses. En 
relació a l’administració pública s’han rebut ponències de professionals de la 
Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Finances, Departament 
d'Empresa, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament de Treball, 
IVALUA i Autoritat Catalana de la Competència), el Port de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments de L'Hospitalet, Santa Coloma de 
Gramenet i Mont-ras. El 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya ha 
rebut papers de diverses organitzacions econòmiques com ara PIMEC, 
CECOT, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Federació de Cooperatives de 
Catalunya, la Federació de Societats Anònimes Laborals de Catalunya, l’Institut 
de l'Empresa Familiar, la Fundació de l'Escola Cristiana i CCOO.  
 
D’altra banda s’han rebut ponències de la resta de l’estat espanyol, 
concretament del Real Instituto Elcano, el Consejo General de los 
Economistas, la Cámara España, el Banco de España, la Universitat de 
València i la Fundación Rafael del Pino. Finalment també hi ha col·laboracions 
per part de professionals de la Unió Europea, el Banc Mundial, el Banc de 
Transilvània, Laverne University, la London School of Economics i la  University 
of Princeton.  
 
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
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 


