
Tinc67anys. SocdeBarcelona. Socdoctor enCiènciesEconòmiques iEmpresarials, i doctor en
Dret. Estic casat i tinc dues filles, l’Andrea (28) i l’Alba (21). Política? Soc un liberal. Creences?
Soc catòlic practicant. Presideixo l’acadèmia de doctorsmés activa d’Europa

“Agrupemelsmillors savis
enbenefici de la societat”

INMA SAINZ DE BARANDA

Vostè és dues vegades doc-
tor...
Sí, enDret i enCiències Eco-
nòmiques i Empresarials.
Més set doctorats honoris
causa en altres universitats

estrangeres.
Noestàgensmalament!

Noésgrancosa... comparatambaltres,comel
biòleg israeliàAaronCiechanover,premiNo-
bel deQuímica 2004: aplega nimés nimenys
que75graushonoraris!

Aixòés important?
Sónindicissòlidsd’excel·lènciaenelconeixe-
ment. I val la penaagrupar savis així enbene-
ficide lanostra societat.

Comésaixò?
Ho fem a Barcelona amb la Reial Acadèmia
Europea de Doctors: els seus acadèmics són
doctorsendisciplinesmoltdiverses.

Quinesdisciplines?
Ciències de la salut (metges, psicòlegs...),
ciències socials (juristes, economistes...),
cièncieshumanes(filòsofs, antropòlegs...), ci-
ènciesexperimentals(químics,físics...) icièn-
cies tecnològiques (arquitectes, enginyers...).

Iquantsacadèmicssón?
Araensom89, ipodemarribarals 150.

Quècal tenirpersermembre?
Ser europeu. Serdoctor. I acreditarmèrits en
investigació, creativitat, innovació...Elnostre
comitè d’acceptacions estudia cada candida-
turaminuciosament.

Iperaquèserveixunaacadèmiaaixí?
És l’única acadèmia multidisciplinària: ens
permet creuar coneixements per posar-los al
serveide lanostra societat.

Comhofan,això?
Oferim conferències obertes al públic, publi-
quem llibres i revistes amb valuoses aporta-
cions dels nostres membres... I ens posem al
serveidequiens requereixi.

Dequi,perexemple?
Les institucions públiques. O privades. Ens
sol·liciten dictàmens per millorar les políti-
quesestatalsoperincorporarmesuresderes-
ponsabilitat social.

Deuestarcontent...
És el nostre objectiu! I ens ajudarà a finançar
activitats, ara ens sostenim amb les quotes
dels mateixos acadèmics. Alguns de molt re-
llevants, acabatsd’incorporar.

Quinshaningressatúltimament?
L’esmentat Aaron Ciechanover, l’uròleg Jo-
sepMariaGil-Vernet (94anys!), el bioquímic
Björn Nilsson (president de la Reial Acadè-

mia Sueca de Ciències de l’Enginyeria) i
Ismail Serageldin, director de la Biblioteca
d’Alexandria...

Quèhanhagutdefer?
Il·lustrar-nos amb discursos d’ingrés sobre
els seus valuosos sabers, al seu torn replicats
peraltresacadèmicsnumeraris.

Peròveigquenototssóneuropeus...
Cert, els donem estatus d’acadèmics corres-
ponentsod’acadèmicsd’honor.

TenenméspremisNobel?
El metge Ernesto Kahan (premi Nobel insti-
tucionalde laPau), elmatemàticEricMaskin
(premi Nobel d’Economia)... I durant l’any
2017n’ingressaransismés.

SispremisNobel!Quins?
Alvin Roth i Cristopher Pissarides (premis
Nobel d’Economia), Erwin Neher, John Ro-
berts iWernerArber (premisNobeldeMedi-
cina) iSheldonLeeGlashow(premiNobelde
Física).

Així, deu aprendre molt de col·legues
acadèmics,vostè...
M’hanensenyatdisponibilitat:malgrat lesse-
vesagendes,elsveigsempredisponiblesquan
elsdemanesalgunacosa.PensoaraenRosalía
Arteaga, jurista, antropòloga i expresidenta
de l’Equador: li vaig trucar intempestivament
per demanar-li de participar en un acte:
“Quanemdiguis!”, vadir.

Desdequanexisteix laRAED?
Des del 1914, per iniciativa del doctor Álvaro
Ezquerdo, primer localitzada a Barcelona, i
amb àmbit europeu des de lameva presidèn-
cia, senseperdre l’essència.

Defineixi-la.
Transitaruncamícrític, vigilant, lliure i com-
promèssocialment..., i interdisciplinari.

Coms’hivaficar,vostè?
Tota lamevavidaheassessorat empreses, i fa
40 anys que imparteixo classes a estudiants
d’Economia..., i he entès que l’essencial no és
elbenefici econòmic.

No?
Al contrari del que explicava 30 anys enrere,
que només importaven els diners, avui en les
meves classes explico que una empresa és un
enssocial: l’essencialésquesiguiútil a lasoci-
etat..., comcadascundenosaltres.

Desdelseuconeixement:queensoferirà
lanostraeconomiael2017?
Elsgovernantshandilapidatmoltsdinerspú-
blics, i ara seranmés curosos... La nostrama-
croeconomia creixeràmés que lamitjana eu-
ropea aquest any, malgrat que la micro-
economiaevolucionaràmésapocapoc.

Quinconsellbàsicimparteixavuialsseus
alumnes?
Que presentin trets distintius, que busquin la
manera de distingir-se dels altres..., perquè
d’economistesn’hihaamilers.

Iels títols idoctorats?
Elsdic alsmeualumnesque si tenenganesde
treballar i tenacitat..., tot això acaba per
arribar.

VÍCTOR-M. AMELA

AlfredoRocafort, president de la Reial Acadèmia Europea de Doctors

El que compta
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Economista i jurista, el

doctor Rocafort és espe-

cialista en comptabilitat

de costos de les empre-

ses que assessora, i els

seus dictàmens sónmolt

sol·licitats. “Els compta-

bles compten el que és

fàcil de comptar..., però

no el quemés compta”,

em cita Plossl, autocrític,

per anarmés enllà de les

xifres. Per això presideix

des de l’any 2012 la Reial

Acadèmia Europea de

Doctors, lamés activa

d’Europa i l’única amb

acadèmics de qualsevol

dels països de laUnió

Europea: basant-se en

el coneixement, ajudar la

societat. Convoquen

aquesta primavera un

debat sobre religions,

a Barcelona, i celebren

el III congrés inter-

nacional del 15 al 22

de juliol al Bàltic

(www.raed.academy).

LA CONTRA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

DISSABTE, 21 GENER 2017


