
 

 
 
 

 

¿Seran favorables els efectes de la digitalització sobre la creació i 
manteniment de l'ocupació? 

 
DEBAT 

29 i 30 d’octubre de 2019, en Palma de Mallorca 
 
 
L'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears, posa en marxa el I Torneig 
Provincial de Debat Econòmic a Batxillerat, un projecte innovador tant des del punt de 
vista de les activitats habitualment impulsades pels Col·legis Professionals, com des de 
la perspectiva dels centres de batxillerat en l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma, 
Balears. 
 
Els objectius que perseguim amb aquesta activitat són apropar la realitat del nostre 
entorn econòmic i empresarial als alumnes de Batxillerat, i afavorir l'adquisició 
d'habilitats vinculades al treball en equip, la recerca d'informació, la confrontació 
d'arguments i l'oratòria.  
 
Si bé el tema triat té caràcter econòmic, des de l'organització es procura que qualsevol 
estudiant, sense necessitat d'uns coneixements especials en la matèria pugui tenir una 
opinió formada sobre el mateix, pel que és obert a tots els alumnes, i no només a 
aquells que cursen assignatures específiques de l'àmbit econòmic. 
 
Aquest torneig, debats eliminatoris i semifinals, es celebrarà a Palma, el 29 d'octubre, 
a la tarda i el 30 d'octubre al matí en l'Antic Parc de Bombers Fundació ASIMA. El debat 
final tindrà lloc el 30 d'octubre a les 18:00 hores a la seu del Parlament de les Illes 
Balears, on Vicenç Thomàs, President del Parlament i Onofre Martorell, Degà president 
del Col·legi d’Economistes, donaran la benvinguda als participants i públic assistent. 
 
Els integrants de l'Equip guanyador d'aquesta Fase local del I Torneig rebran, per part 
del Col·legi d'Economistes de Les Illes Balears, un viatge a Madrid per a la Final 
Nacional, que tindrà lloc el proper dia 27 de novembre de 2019, a la seu del Banc 
d'Espanya. 
 
Si vols acompanyar-nos i veure els debats locals has de confirmar la teva assistència 
enviant un correu electrònic a eventosceib@economistas.org 
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COL·LEGIS INSCRITS 
 

 Agora Portals International School 

 Colegio Aula Balear 

 Col.legi CIDE 

 Colegio Madre Alberta 

 Colegio San Cayetano 

 Col.legi Sant Josep Obrer 

 IES Can Peu Blanc 

 IES Llucmajor 

 IES Ramon Llull 
 
JUTGES 
Les persones que molt amablement participen com a jutges durant el Torneig donant 
el més preuat que tenim, el nostre temps, són de diferents sectors, el professional 
economista, els mitjans de comunicació, el sector empresarial, financer i de l'àmbit 
acadèmic. 
 
Agraïm la participació de: 
 

 Alejandro Sáenz de San Pedro (Vicedegà Junta de Govern CEIB)  

 Andreu Manresa (Director general del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 
Balears (EPRTVIB-IB3) 

 Barbara Servera (Coach. Assessora en Comunicació) 

 Catalina Barceló (Economista. Cámara de Comercio de Mallorca)  

 Claudia Velásquez (Clave Consulting)  

 Eduard Vilanova (Economista. Refinería Web)  

 ElKa Dimitrova (Periodista. Onda Cero Radio)  

 Fernando Peguero (Economista)  

 Francisco Martorell (President ASIMA)  

 Ignacio Bergillós (CESAG)  

 Javier Mato (CESAG)  

 Joan Carbonell (Consultor en Innovació y Tecnologia) 

 José María Carretero (Vicedegà Facultad de Economia y Empresa - UIB)  

 Josep Antoni Cifre (President Fundació Guillem Cifre – Caixa de Colonya. 
Patrocinadores del Torneig) 

 Julio Capilla (Economista. GASSO Auditors Balears)  

 Llorenç Huguet (Rector UIB)  

 María Ferrer (Directora. Diari de Mallorca)  

 María Llompart (Vicerectora de Economia e Infraestructures. UIB)  

 Marta Moyá (Vocal de la Junta de Govern CEIB)  

 Miquel Serra (Director. Ultima Hora)  

 Nieves Villena (Economista. Educadora financera)  



 Onofre Martorell (Degà president CEIB)  

 Paty de Luque (Founder & Project Manager. Fabrica de Valentes)  

 Raquel Moreno (Economista)  

 Xavier Bonet (Director. COPE) 
 
ENTITAT PATROCINADORA 
 
La Fundació Guillem Cifre és l'Obra Social de Caixa de Colonya des de l'any 1991. És 
l'entitat que patrocina aquest Torneig. L'objectiu Social i Cultural de la Fundació fa 
possible que dins de les seves prioritats tingui definida la col·laboració i participació en 
activitats educatives. Per això s’identifica amb aquest Torneig que educa en capacitats 
i habilitats als joves de batxillerat. 
 
ENTITATS COL.LABORADORES 
  
Aquesta activitat ha tingut una gran acollida per part d'entitats compromeses amb la 
joventut, amb les bones pràctiques, amb l'aprenentatge de les capacitats i habilitats 
que tenen els nostres joves per aprendre les tècniques de la confrontació sana i 
respectuosa així com oratòria, tot això fonamental en la seva formació personal i en el 
seu futur professional. 
 
Agraïm la col·laboració i participació de: 
 

 Clave Consulting 

 Coca Cola 

 Fundación ASIMA  

 Grupo Katmandú Park 

 Nieves Villena 

 Parlament de les Illes Balears 

 Quely 

 Universitat de les Illes Balears 
 
Per a més informació: 
Col·legi d'Economistes de les Illes Balears 
Tfn. +34 971 722 169 
www.economistes.org 
colegioillesbalears@economistas.org 
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