
Curs 2008-2009

Acta de la Junta General

El dilluns 15 de juny, a dos quarts de sis de la tarda (17 h 30 min), a la Sala Pere i Joan Coro-
mines, de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, al carrer del Carme, número 47, a Barcelona, tin-
gué lloc la reunió ordinària de la Junta General (ple anual) de la nostra Societat, amb notable as-
sistència i participació de distingits socis i sòcies, i d’acord amb l’ordre del dia següent:

1. Salutació del senyor president i confirmació de l’ordre del dia

2. Acta de la reunió anterior (9 de juny de 2008)

3. Memòria anual

4. Estat de comptes de 2008 i pressupost per a 2009

5. Proposta de revisió de quotes per a 2010

6. Programa d’activitats

7. Ratificació de nomenaments a la Junta de Govern

8. Torn obert de paraules

9. Cloenda

Es va aprovar l’informe sobre el curs 2008-2009, del qual destaquem:

— S’han realitzat vuit conferències (cinc de les quals agrupades dins del cicle «Cap a on ens
pot portar la crisi?»), amb la participació de vuit acreditats acadèmics i especialistes, i amb assis-
tència d’un notable nombre de socis i sòcies i d’altres persones interessades.

— La sessió inaugural del curs (21 d’octubre) anà a càrrec de Joaquim Muns i Albuixech,
catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, i exdirector executiu del Fons Monetari Interna-
cional i del Banc Mundial.

— El lliurament del Premi Societat Catalana d’Economia 2008 (7a edició), al guardonat
Jordi Galí, catedràtic del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i
investigador sènior del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), pel seu treballMo-
netary policy, inflation and the business cycle, tingué lloc el 27 de novembre a la sala d’actes de la
seu del Banc d’Espanya a Barcelona.

— La sessió dedicada al Premi Nobel d’Economia 2008, que organitza la nostra Societat,
dins del cicle que l’Institut d’Estudis Catalans dedica als premis Nobel, tingué lloc el 16 de de-
sembre, amb la intervenció de Josep Maria Sayeras, professor del Departament d’Economia
d’ESADE, Universitat Ramon Llull, qui es referí als estudis realitzats per Paul Krugman sobre
l’anàlisi dels patrons comercials i la localització de l’activitat econòmica.
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— El 22 de gener tingué lloc un acte acadèmic en memòria d’Artur Saurí del Río, amb la in-
tervenció dels senyors Pere Puig, president de la Societat Catalana d’Economia; Francesc Ca-
bana, col·legiat d’honor del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Joan B. Casas, degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya i soci director de Faura-CasasAuditors-Consultors; Ferran
Sicart, director general de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, i l’Honorable Se-
nyorAntoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

— El cicle «Cap a on ens pot portar la crisi?» es desenvolupà entre el 16 de febrer i el 15
de juny, amb una conferència mensual, i amb la participació d’Alfred Pastor, professor de
l’IESE Business School, Universitat de Navarra (en sessió organitzada en col·laboració amb
l’Associació Catalana de Sociologia); Jordi Gual, sotsdirector general de l’Àrea d’Estudis i
Anàlisi Econòmica de La Caixa, i professor d’economia a l’IESE Business School, Universitat
de Navarra; Francisco Pérez, catedràtic de la Universitat de València i director de recerca de
l’IVIE; Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, i
Joan Ramon Rovira i Homs, director del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Co-
merç, Indústria i Navegació de Barcelona.

— S’ha publicat i distribuït el llibre Aportacions a la recerca i al debat en economia a Cata
lunya, que recull les ponències de la Jornada Acadèmica i Commemorativa, celebrada el 5 de
juny de 2007.

— S’han enviat vuit circulars adreçades als nostres socis i sòcies, que anuncien i recullen les
activitats de la Societat.

— S’ha actualitzat i revisat el web de la Societat, ara de més fàcil accés: http://sce.iec.cat.

— La Junta de Govern s’ha reunit set vegades.

— El nombre de socis ordinaris el 30 de maig de 2009 és de 248.

Es van aprovar l’estat de comptes de 2008 i el pressupost per a 2009:

— La liquidació dels comptes de 2008 ofereix uns ingressos per 29.373 € i unes despeses
per 29.547 € amb un dèficit de 174 € (el pressupost preveia un equilibri), gràcies principalment a
les subvencions rebudes per part de l’Institut d’Estudis Catalans, de Caixa Catalunya i de la Fun-
dació Ferran Armengol i Tubau per a cobrir, respectivament, les despeses d’organització i realit-
zació del cicle de conferències Temes de debat contemporani a Catalunya, que tingué lloc durant
el primer semestre de 2008; el Premi Societat Catalana d’Economia 2008 i les despeses de pre-
paració de publicació del llibre que recollirà les ponències de la JornadaAcadèmica i Commemo-
rativa de la Societat Catalana d’Economia, i el Premi FerranArmengol i Tubau.

— El pressupost de 2009 preveu uns ingressos i unes despeses per 30.211 €, amb la qual
cosa és equilibrat.

— Les quotes per a 2009 es mantenen al nivell de 30 € a l’any.

— Seguint l’autorització concedida en la darrera Junta General, es confirma l’acord de la
Junta de Govern d’augmentar la retribució als conferenciants.

Es va aprovar la revisió de quotes per a 2010, que se situen en 40 € a l’any.
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Es va aprovar el programa d’activitats per al curs 2008-2009, del qual destaquen:

— Un cicle de conferències sobre temes d’actualitat.

— Activitats regulars: conferència sobre el Premi Nobel d’Economia 2009, lliurament del
XII Premi Catalunya d’Economia, convocatòria del VIII Premi Societat Catalana d’Economia,
convocatòria del X Premi FerranArmengol i Tubau.

— Publicació d’un llibret en record d’Artur Saurí del Río, que recull les contribucions fetes
en l’acte acadèmic celebrat el 22 de gener de 2009 i altres aportacions.

— Publicació dels volums 19 i 20 de l’Anuari de la Societat, que recullen, respectivament,
les activitats de la Societat els cursos 2003-2004 i 2005-2006, i les dels cursos 2006-2007 i
2008-2009.

— Realització d’activitats fora de la ciutat de Barcelona.

— Manifestació d’opinió de la Societat sobre temes econòmics (en estudi).

— Biblioteca d’autors catalans sobre economia, demografia, pobresa, etc. (en estudi).

Es va renovar i ratificar la composició de la Junta de Govern, la qual queda constituïda per:

President Pere Puig i Bastard
Vicepresident Joan Elias i Boada
Secretari EduardArruga i Valeri (en funcions)
Tresorer Humbert Sanz i García
Vocals Josep Maria Carrau i Ramon

Àngels Roqueta i Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
MariaAntònia Tarrazón Rodón

Delegat a Brussel·les Víctor Pou i Serradell
Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia
Delegat de l’IEC Joaquim Muns iAlbuixech

Assistents: Pere Puig i Bastard, Joan Elias i Boada, EduardArruga i Valeri, Josep Maria Car-
rau i Ramon, Ernest Sena i Calabuig, Josep Maria Surís i Jordà, Maria Antònia Tarrazón Rodón,
Francesc Granell Trías, Pere Lleonart i Llibre, Roldán Martínez López, Santiago Montero i
Homs, Joan Maria Solà i Franquesa, Josep Terradellas i Cirera, i Jaume Terribas iAlamego.

Excusats: Humbert Sanz i García, Josep Maria Nus i Badia, i CarlesA. Gasòliba i Böhm.

153

SCE ANUARI 21_3.qxp:19  19/2/15  13:02  Página 153




