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Actualment és el presi-
dent de la Fundació 1859 
Caixa Sabadell. És doctor 
en Economia i ha estat 
professor de la UAB; 
també degà del Col·legi 
d’Economistes de Cata-
lunya i és soci fundador 
del despatx d’auditoria i 
consultoria Faura-Casas.

En tot el que hem de fer per sor-
tir d’aquesta situació de crisi 
en què ens trobem hem de te-
nir en compte la situació “molt 

complicada” en què quedarà l’Estat. 
L’economista sabadellenc Joan B. Ca-
sas posa sobre la taula que el dèfi cit pú-
blic empitjora a cada revisió entre un 12 
i un 15% i que el deute públic que supe-
rarà el 125% del PIB. Amb aquesta pre-
missa, però, comença a traçar el futur.

Inversió europea
Per capgirar la situació, Casas creu que 
per sort tenim el Banc Central Europeu 
(BCE) que està fent una injecció “abun-
dant” de liquiditat i la Comissió Euro-
pea. La clau radica en aquest darrer as-
pecte, ja que l’economista confi a en els 
fons que vindran d’Europa per sortir de 
la crisi. L’aposta de Joan B. Casas, en la 
línia europea, implica la indiscutible di-
gitalització i modernització de les em-
preses, la formació, les inversions que 
tinguin taxa de retorn i l’economia ver-
da. Això, combinat amb el fet que pensa 
que a partir dels propers any i mig o dos 
anys des de l’Estat s’haurà d’incremen-
tar impostos i reduir la despesa en un 
procés conegut com a consolidació fi s-
cal. Per poder gaudir dels fons europeus, 
part de la contraprestació es mostra se-
gur que implicarà sanejar els comptes 

La pandèmia ha suposat un im-
puls en la transformació cons-
tant que viu l’Atenció Ciu-
tadana de la Generalitat 

(DGAC). Ho sap molt bé el seu direc-
tor general, el sabadellenc Jordi Graells, 
especialista en comunicació digital. 

Els ‘bots’
El confinament va obligar a tancar les 
Ofi cines d’Atenció Ciutadana i l’activi-
tat es va traslladar als telèfons i a Inter-
net. Per poder donar resposta a l’allau 
de preguntes i necessitats dels catalans, 
des de la DGAC han desenvolupat tres 
eines tecnològiques per poder oferir 
aquest servei: els bots. “Hem automa-
titzat o semiautomatitzat algunes fun-
cionalitats i això ens ha permès dispo-
sar d’un bot a WhatsApp, Telegram i al 
web”, exposa Graells. Es tracta de canals 
de conversa de fàcil accés que mitjan-

estatals. Casas creu que sabrem si tin-
drem una crisi tan dura com la del 2008 
en funció de l’èxit dels projectes que 
partiran dels crèdits i les transferènci-
es de la Unió Europea. Projectes com 
els de l’economia verda en què Casas 
posa l’accent perquè és un dels focus 
d’interès de la Unió per revertir en una 
economia més sana. En el que no creu 
és a enfocar les inversions en sectors en 
concret, perquè solucionant-ne un no 
s’arregla el problema global.

Refiar-se de les empreses
El sabadellenc destaca que “sortosa-
ment” a Catalunya tenim una econo-
mia molt diversificada, la qual cosa a 
priori ara és bona per superar aquest at-
zucac. I és per això que “ens hem de refi -
ar de les empreses”. Sectors com el quí-
mic, l’agroalimentari, l’automobilístic, 
l’ecosistema d’start-ups i el turisme són 
els tractors de l’economia i els que au-
gura que tiraran endavant, malgrat els 
canvis que hagin de fer cadascun d’ells, 
en els quals hi haurà empreses que ho 
faran millor i pitjor en tots els sectors.

En un altre sentit, Joan B. Casas creu 
que la Covid-19 ha comportat una cosa 
bona, i és que ara més que mai les em-
preses han de fer una refl exió per conèi-
xer-se a si mateixes: “Quins elements 
forts he demostrat que tenia? Què ha-

çant la intel·ligència artifi cial permeten 
atendre moltes preguntes del mateix ti-
pus sense que hi hagi una persona con-
testant físicament al darrere. No es trac-
ta d’un servei nou del govern català, però 
sí que ha arrencat amb la pandèmia. 

El cas del bot de WhatsApp mereix 
un paràgraf a part. Com destaca Gra-
ells, és el primer d’un govern no estatal, 
i en aquests darrers mesos l’han fet ser-
vir més de 95.000 persones per resoldre 
dubtes sobre tot el que té a veure amb la 
Generalitat. Sigui per aquest xat o la res-
ta de xarxes socials, les preguntes a l’ad-
ministració han arribat per totes bandes,  
la qual cosa en alguns moments ha arri-
bat a desbordar el servei. L’objectiu, en 
tot moment, ha estat descongestionar el 
012, que va passar de rebre unes 10.000 
trucades en dos dies a 25.000 aproxi-
madament. Totes les organitzacions 
públiques o privades viuen un procés 

“Ens hem de refiar 
de les empreses”

“Tothom aporta solucions de valor 
en l’atenció ciutadana”
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via d’haver fet i no vaig fer? Què vaig fer 
i què vaig fer malament?, etc.”. I aprofi -
tar el moment per idear projectes de di-
gitalització, formació o economia verda 
per aprofi tar els fons europeus.

Clústers
Casas creu que les empreses han d’es-
trènyer aliances amb clients i proveï-
dors per incrementar la competitivitat. 
Unes aliances que també s’haurien de 
generar entre empreses i preveure l’op-
ció dels clústers, on es concentra l’ac-
tivitat i permeten una producció com-
petitiva. “El futur implica aquest tipus 
d’aliances i l’existència de nombrosos 
clústers a l’economia catalana ho facili-
ta. En aquests casos hi ha una vinculació 
molt directa, la qual cosa no vol dir que 
no competeixin”, afegeix.

de transformació digital. En el seu cas, 
però, l’obsessió és “aterrar-ho”, por-
tar-ho a la pràctica fent propostes que 
poden acabar servint per trobar soluci-
ons per a les diferents conselleries de la 
Generalitat.

Canviar el model
Graells creu que l’atenció ciutadana viu 
una prova de foc ara, davant la crisi so-
cial i econòmica que ja ha començat. I 
aposta per una governança compro-
mesa, al costat de les persones desafa-
vorides i en xarxa per arribar a tothom. 
Perquè “no tenim res cregut, creiem 
que tothom aporta solucions de valor 
públic per a aquesta prestació de ser-
veis que comporta l’atenció ciutadana”. 
I assegura que només en xarxa, treba-
llant administracions, organitzacions i 
entitats colze a colze es podrà arribar a 
tota la societat.

“Creiem en un altre tipus de 
governança de l’administració 
ciutadana, que a més d’estar 
compromesa, ha d’estar al costat 
de les capes desafavorides del país, 
i en xarxa” 
Jordi Graells  (@jordigraells)

Joan B.
Casas

Llicenciat en Geografia, 
postgrau de Traducció 
jurídica i administrativa i 
traductor i intèrpret jurat 
català-castellà i traductor 
jurat de francès. Ha tre-
ballat als departaments 
de Territori, Presidència, 
Justícia, Interior, Salut i 
Vicepresidència.
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