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a bona gestió de l’estalvi fami-
liar és possiblement el tema
que més preocupa qualsevol
persona. Amb la piràmide de

població actual dels països desenvolupats
és evident que els recursos dels sistemes
socials no seran suficients per cobrir totes
les necessitats dels pensionistes del futur.
Una bona gestió d’estalvi no només és im-
portant de cara a la jubilació. En moments
de tipus d’interès negatiu, en què els ren-
diments dels dipòsits poques vegades su-
peraran el 0,5, per què no buscar produc-
tes d’inversió més rendibles per als nostres
estalvis? 
Abans de prendre qualsevol decisió sobre
com gestionar el capital familiar, hi ha un
aspecte fonamental que hem de tenir clar,
i és el risc que estem disposats a assumir.
El perfil de risc de l’inversor resulta fona-
mental per optar per uns o uns altres pro-
ductes d’inversió, ja que la rendibilitat

acostuma a estar inversament relacionada
amb el risc.
Partint de la base que garantir el capital és
la premissa màxima per a qualsevol perso-
na que està invertint els seus estalvis, la di-
versificació acostuma a ser un factor que
ajuda a obtenir rendiments més alts sense
deixar de banda la seguretat.
Els plans de pensions són un must per a
qualsevol persona que superi els 30-35
anys, per tal de no deixar a l’imprevist el
seu benestar futur. Com a producte d’in-
versió, tenen el plus de la fiscalitat: les
aportacions a aquests productes acostu-
men a desgravar a l’hora de fer la declara-
ció de la renda.
Hem de ser exigents amb el pla que esco-
llim, ja que no tots els plans de pensions
del mercat han tingut bones rendibilitats
en els últims 10 anys. Com a mínim, el
nostre pla hauria de compensar la inflació,
ja que, d’altra manera, no estaria preser-
vant el patrimoni. La resta de les seves ca-
racterístiques concretes han de ser el re-
sultat d’un estudi de la situació de les ne-
cessitats del client i de la seva realitat per-
sonal. 
Més enllà del pla de pensions, existeixen
diferents instruments d’inversió adequats
per a una part dels estalvis: accions, bons,
opcions, fons... Escollir-ne un o un altre, i
quina part dels nostres estalvis destinarem
a aquests productes dependrà una vegada

més del perfil de risc i de les expectatives
de rendibilitat de l’inversor. El termini en
què es busqui la rendibilitat també és im-
portant, ja que existeixen productes la ren-
dibilitat dels quals només serà interessant
si l’inversor està disposat a mantenir la
seva aportació a llarg termini.
És cert que, en l’entorn actual de baixís-

sims tipus d’interès, els estalviadors estan
disposats a assumir un risc més gran da-
vant la baixa rendibilitat dels dipòsits i al-
tres productes. Per això, el més important
és assegurar-se que rebin un assessora-
ment responsable, adaptat a la seva reali-
tat i amb inversions que no comportin
més risc del que han d’assumir. 
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«Una bona gestió d’estalvi no només és important de cara a la jubilació. En moments de tipus d’interès negatiu, en què els
rendiments dels dipòsits poques vegades superaran el 0,5, per què no buscar productes d’inversió més rendibles?»
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La rendibilitat de les inversions acostuma a estar inversament relacionada amb el risc 
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Catalunya ha atret un total de
150 euros d’inversió estrangera
per cada euro públic de pressu-
post destinat al llarg de l’any
2015 passat a Catalonia Trade &
Investment, l’àrea d’atracció d’in-
versions estrangeres de la Gene-
ralitat. Aquestes són les xifres
que ha donat a conèixer el con-
seller d’Economia i Coneixe-
ment, Jordi Baiget, que afegeix
que, per cada conjunt de 682
euros de pressupost, s’ha creat o
s’ha mantingut un lloc de treball
derivat d’aquests projectes d’in-
versió provinents de l’exterior.

En aquest mateix context, Bai-
get destaca que es tracta d’in-
versió estrangera «productiva,
que es queda a Catalunya i que
crea riquesa i llocs de treball», i
que és una mostra de «la con-
fiança en el país i el futur».

Així, el conseller precisa que,

durant el període 2014-2015, els
projectes materialitzats per Ca-
talonia Trade & Investment han
suposat una inversió de 637,4
milions d’euros, així com la crea-
ció i manteniment de 10.152 llocs
de treball directes i indirectes.

«Això vol dir que hi ha un eco-
sistema favorable que afavoreix
aquesta activitat empresarial»,
subratlla. Sobre els motius que
expliquen la materialització d’in-
versions estrangeres, el titular
d’Empresa i Coneixement apun-
ta a «la situació geogràfica, la
cultura industrial i una mà d’obra
formada», i manifesta que «quan
les empreses estrangeres s’ins-
tal·len a Catalunya ho fan perquè
saben que som competitius».

D’altra banda, aquesta matei-
xa setmana, i en resposta a una
interpel·lació formulada pel di-
putat de Junts pel Sí Germà Bel
en el ple del Parlament, el con-
seller d'Empresa i Coneixement,
Jordi Baiget, ha ressaltat que el
Govern aposta clarament per l'o-
bertura d'oficines a l'exterior per
donar suport a la internaciona-
lització de les empreses catala-
nes.
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Per cada euro destinat a
Catalonia Trade&Investment
se n’atreuen, de mitjana,
150 d’inversió forana



Catalunya inverteix 630
milions per captar
projectes estrangers

CaixaBank i el Barcelona Su-
percomputing Center-Centro
Nacional de Supercomputación
han signat un conveni de col·la-
boració per a la investigació con-
junta en sistemes avançats de
deep learning (camp de la infor-
màtica que dóna a les computa-
dores la capacitat d’aprendre
sense ser programades explíci-
tament per a aquesta necessitat)
en aplicacions en la innovació fi-
nancera i la gestió d’operatives
bancàries.

Entre altres usos, el deep lear-
ning permet dissenyar sistemes
cognitius de procés automàtic
d’operacions. Aplicats a l’entorn
d’una entitat financera, aquesta
tecnologia es pot utilitzar amb
múltiples finalitats: des de con-
tribuir a millorar la velocitat de
processament de les operacions

fins a disposar de noves eines per
a la detecció i el control del frau,
entre d’altres, expliquen fonts
d’ambdues entitats.

Concretament, CaixaBank es-
tudiarà mitjançant la super-
computació, les innovacions que
puguin facilitar la prestació dels
serveis als seus clients o que
permetin optimitzar-ne l’efi-
ciència en la realització de les
operacions de l’entitat. L’ús de la
supercomputació també s’apli-
carà en l’anàlisi i avaluació de l’e-
volució tecnològica i els escena-
ris de futur que aquesta pot ob-
rir en el panorama dels serveis fi-
nancers.

Així mateix, la col·laboració
amb CaixaBank permetrà al BSC-
CNS obrir una nova recerca de
cas pràctic en el sector financer
d’optimització de solucions de
sistemes cognitius complexos
en plataformes d’alt rendiment.

Aquest projecte té una durada
inicial d’un any i es portarà a ter-
me tant a les instal·lacions del
Barcelona Supercomputing Cen-
ter com a les de CaixaBank. El
Barcelona BSC-CNS és el centre

líder de la supercomputació a
l’estat espanyol. La seva espe-
cialitat és la computació d’altes
prestacions, coneguda també
com a HPC (High Performance
Computing).

La seva funció és doble: oferir
infraestructures i servei en su-
percomputació als científics es-
panyols i europeus, i generar
coneixement i tecnologia per
transferir-los a la societat. És un
Centre d’Excel·lència Severo Oc-
hoa, membre de primer nivell de
la infraestructura de recerca eu-
ropea PRACE (Partnership for
Advanced Computing in Euro-
pe), i gestiona la Red Española de
Supercomputación (RES).
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En un projecte pioner, el
Barcelona Supercomputing
Center investiga eines per
optimitzar les transaccions



La innovació financera
i l’operativa bancària s’alien
amb la supercomputació 

CaixaBank estudiarà les
innovacions que la
supercomputació pot aportar
als seus serveis

El projecte té una durada d’un
any i es portarà a terme a les
instal·lacions de CaixaBank i
el BSC-CNS


