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MarcBonavia,
director
d’Acció a
SiliconValley
MAR GALTÉS
Barcelona

Marc Bonavia ha estat nomenat
director de l’Oficina Exterior de
Comerç i Inversions a Silicon
Valley d’Acció, l’agència per a la
competitivitat de l’empresa, de
la Generalitat. Bonavia és em
prenedor i va ser president de
l’Associació de Joves Empresa
risAijec entre 2012 i 2016.Va ser
el cofundador el 2001, junta
ment ambEnric Solé, de SitMo
bile, companyia proveïdora de
solucions i serveis de missatge
riamòbil per a empreses, en una
època en què els joves empresa
ris encara no se’ls deia emprene
dors. A finals del 2014, SitMobi
le, amb oficines a Barcelona, São
Paulo, Rio de Janeiro,Medellín i
Santiago de Xile i unes vendes
per sobre dels sis milions, va ser
adquirida per la companyia

australiana Soprano Design.
Ara per ara, Acció, dependent

del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat,
disposa de 40 oficines exteriors
almón, des de les quals dona co
bertura a un centenar de països.
Als Estats Units, Acció té ofici
nes aNovaYork,Miami, Boston,
Washington i Silicon Valley.
L’oficina de Califòrnia es va
obrir inicialment el 1989 a San
Francisco, i dos anys després es
va traslladar a Los Angeles; el
2010 es va situar a Silicon Va
lley, meca mundial de la tecno
logia i la innovació.
Les oficines d’Acció estan es

pecialitzades a donar suport
a internacionalitzar les empre
ses catalanes, des de la prospec
ció de mercats i l’exportació,
fins a la implantació industrial,
i també a captar tendències i fo
mentar acords d’innovació
amb socis internacionals, i
atraure inversió estrangera
a Catalunya.c

Homes de negre

EDUARDOMAGALLÓN
Barcelona

Quan va començar a au
ditarenelsanys setanta
estava obligat a vestir
de negre. No eren anys
fàcils per a la professió

jaquemoltesempresesveienl’au
ditor més com una molèstia que
com un col∙laborador i els deixa
ven els pitjors despatxos perquè
examinessin al detall els comptes
de lesempreses.Avui,AntoniGó
mez, aquell jove que vestia dene
gre, és el president del Col∙legi de
Censors Jurats de Comptes de
Catalunya.Gómezreflexionaque
lasituacióhacanviatmolt iqueen
un 60% o un 70% dels casos els
auditors ajuden les empreses a
detectar errors en la comptabili
tat. “És bastant atípica una audi
toriaenquènotrobemres”.
Elquenohacanviatenelnego

ci són les llargues jornadesde fei
naqueportenalfetquementreles
dones sónmajoriaentre lesnoves
fornades d’auditors, de mica en
mica vagin deixant la professió
fins a l’extremque al col∙legi amb
prou feines representin el 18%
dels socis. “Hem d’aconseguir
un canvi en el plantejament de la
feina per ferho compatible amb
la vida personal”, reflexiona
Gómez.
El president dels auditors tre

balla des del Col∙legi de Censors
Juratsnonoméspermillorarlasi
tuaciódelssocissinóperrecordar
que la feina dels professionals té
una funció social. El sector de
l’auditoria ha estat molt qüestio
nat en els últims anys pel seu pa
perdurant lacrisi, especialmenta
les entitats financeres. De les gai
rebé 50 caixes d’estalvis d’abans
del 2007, en cap l’auditoria no va
detectarelsforatsquelesvanpor
tar després a la caiguda. Avui no
més sobreviuenmitja dotzena de

caixes reconvertides en bancs.
Antoni Gómez defensa el

col∙lectiu d’auditors recordant
que de les més de 60.000 audito
ries que es van fer a Espanya el
2017 només es van obrir 53 expe
dients. El president del col∙lectiu
aCatalunya recordaque la funció
d’unaauditoriaésdetectarerrors,
però no amagar informació: “Fa
molts anys durant una auditoria
en una empresa em van donar el
llibre de comptabilitat en el qual

no quadrava res. Després em
vaigadonarqueeralacomptabili
tatB”.
Gómez recorda que en els anys

vuitanta en elmillor dels casos hi
havia fitxes perforades amb les
quals calcular els comptes. L’au
ditor explica que va muntar un
centre de càlcul per oferir serveis
a tercers amb el sistema de fitxes
perforades. El res
ponsable del col∙lec
tiu català creu que la
tecnologia, com en
altres sectors, ha mo
dificat la manera de
treballar. Ja no és ne
cessari fercomprova
cions aleatòries; es
pot revisar gairebé
tot. I per estar al dia
d’aquestes noves tec
nologies, Gómez,
com la resta d’audi
tors, està obligat a re
bre 120 hores de for
mació cada cinc anys.
Al col∙legi ofereixen
cursos de reciclatge però també
s’encarreguen de vetllar pel bon
desenvolupamentde laprofessió.
Gómez reflexiona que la feina
d’un bon auditor es basa en tres
principis: independència, actitud
ètica i escepticisme respecte a
l’anàlisi. El col∙legi representa
1.500 professionals de Catalunya
de200firmesdiferents.

La legislació actual a Espanya
obliga que les empreses canviïn
auditorcadadeuanys.Ésunperí
odemoltinferioralqueesdonaen
altres països com França on el lí
mit és de 24 anys o a Alemanya,
queésde15.“Lapreocupaciómés
gran és perquè pugui augmentar
la concentració d’auditories en
poques firmes”,diu.

Nascut el 1952,An
toni Gómez és soci
fundador de la firma
Auren. També és el
representant espa
nyol a l’associació
sectorial internacio
nal Antea (Aliança
Internacional de Fir
mes Professionals) i
membre de l’SMP
Committee IFAC
(International Fede
ration of Accoun
tants).
Casat, ambdos fills

i tres nets, quan no
audita li agrada des

cansarllegintoesquiantal’hivern
i és un habitual de l’Auditori. El
quees va autoimposar comanor
ma des del principi va ser no en
durse la feinaacasaelcapdeset
mana. Unamaneradeferque,des
del col∙legi, Gómez vol que es ge
neralitzi entre les noves genera
cions d’auditors que ja no vestei
xendenegre.c

Antoni Gómez, president del Col∙legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

MANÉ ESPINOSA

Antoni Gómez és el president del Col∙legi de Censors Jurats de Catalunya i soci fundador d’Auren
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De lesmés de 60.000
auditories fetes
el 2017, només es van
obrir 53 expedients,
recorda Gómez
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