
Memòria

Activitats realitzades

Inauguració del curs acadèmic 2008-2009
«La crisi econòmica internacional: i ara què?», a càrrec de Joaquim Muns iAlbuixech, catedràtic
emèrit de la Universitat de Barcelona i exdirector executiu del Fons Monetari Internacional i del
Banc Mundial. Institut d’Estudis Catalans, 21 d’octubre de 2008.

Lliurament VII Premi Societat Catalana d’Economia
«Monetary policy, inflation and the business cycle», a càrrec del guardonat, senyor Jordi Galí.
Sala d’actes del Banc d’Espanya, 27 de novembre de 2008.

Premi Nobel d’Economia 2008 concedit a Paul Krugman
«L’eix mediterrani: organització espontània de l’economia o economia d’aglomeració», a càrrec
de Josep M. Sayeras, professor titular del Departament d’Economia d’ESADE, dins del cicle de
conferències dels premis Nobel que convoca l’Institut d’Estudis Catalans i organitza la Societat
Catalana d’Economia. Institut d’Estudis Catalans, 16 de desembre de 2008.

Acte acadèmic en memòria del que fou vicepresident Artur Saurí del Río
Va obrir l’acte el senyor Pere Puig, president de la Societat Catalana d’Economia. Hi van interve-
nir: Francesc Cabana, 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-Casas Auditors-Con-
sultors, i Ferran Sicart, director general de Política Financera de la Generalitat de Catalunya. Va
cloure l’acte l’Honorable Senyor Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la Gene-
ralitat de Catalunya. Amb la col·laboració del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Institut
d’Estudis Catalans, 22 de gener de 2009.

Cicle de conferències

Cap a on ens pot portar la crisi?
Institut d’Estudis Catalans, febrer-juny de 2009.

El cicle consta de cinc conferències:

16 febrer 2009 «Podem sortir de la crisi sense els països emergents?»
Alfred Pastor, professor de l’IESE, Business School, Universitat de Na-
varra (organitzada conjuntament amb l’Associació Catalana de Sociolo-
gia).

16 març 2009 «Lliçons de la crisi: economia productiva vs. economia financera»
Jordi Gual, sotsdirector general de La Caixa, Àrea d’Estudis i Anàlisi Eco-
nòmica, professor d’economia de l’IESE.
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27 abril 2009 «La crisi i les economies de l’Arc Mediterrani»
Francisco Pérez, catedràtic de la Universitat de València i director de re-
cerca de l’IVIE.

11 maig 2009 «El redisseny de la política social en una etapa de crisi econòmica»
Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’Economia de la Universitat Pom-
peu Fabra.

15 juny 2009 «Escenaris d’ajust de l’economia catalana enfront de la crisi»
Joan Ramon Rovira i Homs, director del Gabinet d’Estudis Econòmics de
la Cambra de Comerç de Barcelona.

Premis

Convocatòria del XII Premi Catalunya d’Economia, Barcelona, 2009, per al qual el període
de presentació de candidatures acabà el 30 de juny de 2009.

Publicacions

Aportacions a la recerca i al debat en economia a Catalunya, que recull les contribucions fe-
tes en la JornadaAcadèmica i Commemorativa, celebrada el 5 de juny de 2007.

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.

Composició de la Junta de Govern

President Pere Puig i Bastard
Vicepresident Joan Elias i Boada
Tresorer Humbert Sanz i Garcia
Secretari EduardArruga i Valeri
Vocals Josep M. Carrau i Ramon

Àngels Roqueta i Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep M. Surís i Jordà
MariaAntònia Tarrazón Rodón
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Nombre de socis

Membres ordinaris 237
Membres honoraris 4
Membres patrocinadors 3
Membres emèrits 3
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