
 

 

 

Eusebio Díaz-Morera, Alvaro Cuervo, Child & Youth 

Finance International i Comertia, premis IEF 2019 

-Els reconeixements de l’Institut d’Estudis Financers (IEF) a l’Excel·lència 

Financera arriben a la XII edició amb la mateixa voluntat que a l’inici; lloar 

aquells que fan la feina ben feta. 

Barcelona, 03 desembre 2019. Amb l’edició d’enguany dels premis IEF a l’Excel·lència 

Financera s’arribava a la dotzena edició d’uns premis que creats al 2008 i en plena 

crisi no semblava el moment més adequat, però sí el necessari, perquè “quan hi ha 

gent que fa les coses molt bé ho hem de recordar i premiar”, afirma Josep Soler, 

president de l’IEF. Unes paraules amb les quals també volia remarcar el que es vol 

aconseguir amb aquest premi.   

El primer premiat de la nit, Álvaro Cuervo, president de CUNEF, premi a la millor 

trajectòria acadèmica, i amb més de 55 anys d’experiència en docència universitària i 

recerca del coneixement, declarava que “els objectius empresarials no haurien de 

buscar només els beneficis econòmics, sinó també, cobrir les necessitats socials i en 

general les externalitats positives”. 

Jeroo Billimoria, CEO i fundador de l’ONG Child&Youth Finance, recollia el premi a la 

divulgació per la seva tasca de proporcionar als nens i joves de tot el món accés a 

l’educació financera, millorar la seva consciència dels drets econòmics, invertir en el 

seu futur i trencar el cicle de la pobresa. Billimoria recordant els problemes que va tenir 

als seus inicis i agraint el suport rebut, afirmava que “no s’ha de donar suport a una 

organització sinó a una idea” i que “perquè una idea funcioni són necessàries moltes 

entitats i molta gent treballant conjuntament al voltant de la mateixa”. 

Per la seva banda, German Cid, president de Comertia, premi de comunicació, 

afirmava que “el gran valor de la seva associació era haver creat l’indicador mensual 

de l’estat del retail i va ressaltar la transparència, atribut que trobava a faltar en les 

grans corporacions, de les que veia opacitat pel que fa als seus beneficis i pagaments 

d’impostos”. 

A més a més, en aquesta XII edició dels premis es va atorgar una menció honorífica a 

Eva Prats, que va desenvolupar una molt satisfactòria tasca com a directora de 

comunicació de la patronal PIMEC. 

Eusebio Díaz-Morera, president d’EDM, ha estat premi a la millor trajectòria 

professional, constituint un veritable “animal financer” amb 50 anys d’experiència en 

l’àmbit de les finances i l’empresa. Díaz-Morera ha destacat que la realitat és molt 

canviant i hem d’acceptar les volatilitats dels mercats. 

Finalment, Natalia Mas, secretaria d’Economia de la Generalitat, defensava el treball 

de l’IEF i els premiats, un “exemple de bona feina i del que el país necessita”, 
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parafrasejava BB King per lloar la feina de tots aquells que aposten per l’educació i la 

divulgació, “King deia que el més bonic de l’aprenentatge, del coneixement, és que 

ningú t’ho pot prendre”, i citava Nelson Mandela per encoratjar a tots aquells que 

treballen per un futur millor, “l’educació és l’arma més poderosa que tenim per canviar 

el món”.  

 

IEF, pioner en divulgació financera 

Des de l'any 2008 l'IEF desenvolupa projectes d'educació financera bàsica a nivell 

nacional i europeu, dirigits al conjunt de la societat. L'IEF és membre col·laborador del 

Pla d'Educació Financera promogut pel Banc d'Espanya i la CNMV i d'altres fòrums 

internacionals com l'OCDE i EBTN. 

Amb 29 anys de trajectòria, l'IEF ha realitzat activitats formatives en les quals han 

participat més de 100.000 professionals de tots els àmbits del sector financer. També 

ha participat en projectes de la Comissió Europea i és l'únic membre espanyol de 

l'Associació Europea d'Instituts Bancaris (EBTN), que integra els 40 instituts de 

formació financera més prestigiosos de 32 països europeus. 
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