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L’economista Fernando Trias de Bes analitza  

les “veritats i mentides” de la digitalització 

 El president de l’AED, Pau Herrera, demana a les administracions públiques mesures 

per facilitar el trànsit cap a l’economia digital 

Girona, 30 de novembre de 2016. L’economista i escriptor Fernando Trias de Bes ha tancat 

aquesta tarda la Jornada “Reinventa’t”, després de la participació dels representants polítics i 

del president de l’Associació Espanyola de Directius (AED), Pau Herrera. A la ponència 

“Digitalització: Veritats i mentides”, Trias de Bes ha recalcat la importància de conèixer “a quin 

ritme i a quins sectors” la digitalització arribarà amb més impacte, donat que no està afectant 

igual “al sector dels viatges que al de menjar i begudes”, ha afirmat.  

Trias de Bes ha afirmat que “avui coexisteixen cinc generacions diferents amb competències 

totalment diferents”, per la qual cosa hem de veure “com és digitalitza l’empresa tenint en 

compte les necessitats dels nostres clients”, ha dit, recordant que “entre els mil·lenials, el 

consum de la televisió en directe ja només representa un 40%”. 

L’economista ha subratllat que la digitalització també ha portat problemes, com “l’arribada de 

la banda ampla l’any 2001, que va desencadenar un fenomen brutal com és el pirateig”, ha 

afirmat, derivant en el fet que “avui dia hi hagi 4.300 milions de productes piratejats a 

Espanya”, i que “el 83% de tota la creació intel·lectual està piratejada”. Aquest fet, sumat a 

què “s’ha anat perdent la petita indústria” porta a que Europa “s’ha anat convertint en un gran 

distribuïdor”. “Internet havia de ser el gran democratitzador del món i ha estat un gran 

centralitzador d’oligopolis i de moltes petites empreses”, ha conclòs. 

Lleis i fiscalitat “massa lentes” 

L’economista ha proposat “buscar economies d’escala” en un món al qual “per primera vegada 

a la Història tenim una tecnologia que no afegeix valor tal com el mesuràvem abans”. 

“Desapareixen indústries senceres, el consum passa a ser geolocalitzat” i, amb les economies 

col·laboratives, “per primera vegada competim contra els nostres clients”. Trias de Bes ha 

assegurat que la digitalització canviarà els models actuals de feina, atur i fiscalitat en un 

moment al qual “la gent intercanvia bitcoins, temps i fins i tot hi ha ajuntaments que pensen 

en crear la seva pròpia moneda” mentre “la llei, la fiscalitat i la legislació van massa lentes”. 

Pau Herrera: “És imprescindible un pacte d’estat amb una agenda digital àmplia” 

 

El president de l’AED, Pau Herrera, ha fet una crida a què, “més enllà de les organitzacions 

privades, les administracions públiques de tots els nivells –central, autonòmiques i locals- s’ho 



 
 

Nota de premsa 

2 
 

han de prendre seriosament i han de posar fil a l’agulla per adaptar el país, en tots els sentits, 

al nou entorn digital, que és la nova economia”.  

 

“És imprescindible que els governs desenvolupin un pacte d’estat amb una agenda digital 

àmplia i transversal perquè, ara que estem sortint de la crisi no perdem el tren de la 

competitivitat”, ha afirmat. Segons la seva opinió, les empreses, els directius, els joves i 

qualsevol ciutadà “necessitem eines educatives, de formació continua –a través de 

bonificacions-, jurídiques, fiscals, de seguretat, perquè el camí de l’economia analògica a la 

digital sigui el més planer possible”.   

 

El Director dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Girona, Ferran Roquer, ha 

afirmat que, “per primera vegada des de l’any 2008, s’ha augmentat la despesa en R+D”. 

“Catalunya representa el 23% d’R+D d’Espanya, només després de Madrid, amb un 28%”. 

Roquer ha animat a les administracions i empreses a què “ens posem les piles” per “no haver 

de triar entre innovar o morir”. 

 

El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, ha destacat que “l’era digital és un gran 

descobriment per una Humanitat més justa, però ho hem de fer de manera equilibrada”, i 

“amb un marc comú i democràtic que no tendeixi a la perversió”. “Estem en mans d’una 

generació més formada que mai, amb més inquietuds que mai, a la qual no hem tractat com 

devíem. Aquesta generació serà revolucionària, no es conformarà amb qualsevol cosa i exigirà 

més a empreses i a la societat”, ha assegurat. Per això, “jornades com les d’avui ajuden a veure 

que el futur “el farem des de la nostra individualitat però també des de la col·lectivitat”. 

 

Sobre la jornada  

Reinventa’t 2016 és una iniciativa de l’AED i Tribuna de Girona, amb la col·laboració de la 
Diputació de Girona, CaixaBank i KPMG, entre d'altres empreses i institucions. 

Prenent el relleu de la Jornada Empresa i Coneixement, aquesta sisena edició es desenvolupa 
sota el títol “Digitalitzar-se o morir”, en la qual més d’una desena d’experts debaten i donen 
les claus per a la transformació directiva i empresarial, analitzant les tendències de futur, casos 
d’èxit i models disruptius davant de 500 directius, empresaris i joves estudiants. 
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