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Activitats realitzades

12 juny 2006 Junta General.

Conferència de Pere Lleonart, director del Gabinet d’Estudis Econòmics, i
Carles Mendieta, gerent de Fòrum Ambiental, «Infraestructures, territori
i medi ambient».

27 juny Conferència de Guillem López-Casasnovas, catedràtic de la Universitat
Pompeu Fabra, «L’oferta de serveis avançats» (acte de cloenda del curs
2005-2006).

28 setembre ConferènciadeLluísBarbéDuran, professord’economia,UniversitatAutòno-
madeBarcelona, «Història d’una recerca sobreFrancisYsidroEdgeworth».

28 novembre Conferència de Germà Bel i Queralt, catedràtic de la Universitat de Bar-
celona, «Economia i política de la privatització local» (treball guardonat amb
el VI Premi Societat Catalana d’Economia).

12 desembre Conferència de Francesc Xavier Mena López, professor del Departament
d’Economia, Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses
(ESADE), Universitat Ramon Llull, «El Premi Nobel d’Economia concedit
a Edmund S. Phelps» (acte organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans).

29 gener 2007 Conferència de Francesc Solé Parellada, catedràtic de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, i Antonio Zabalza, president d’Ercros, «La innovació a
l’empresa catalana: una perspectiva dels marcs institucionals i de l’acció
concreta» (acte inaugural del cicle «Factors dinamitzadors de l’economia
catalana»).

19 febrer Conferència de Germà Bel i Queralt, catedràtic de la Universitat de Bar-
celona, i Santiago Montero, vocal de la Junta del Col·legi d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya, «Les infraestructures de connexió internacional de
Catalunya».

19 març Conferència d’Amadeo Petitbò, director de la Fundación Rafael del Pino, i
Josep Maria Carreras Puigdengolas, vocal del Tribunal Català de Defensa
de la Competència, «La defensa de la competència des de la perspectiva de
canvis legislatius imminents».

3 maig Conferència de Jordi Canals, director de l’Institut d’Estudis Superiors
de l’Empresa (IESE), Universitat de Navarra, i Carles Losada, director de
l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE), Univer-
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sitat Ramon Llull, «Centres d’excel·lència en la formació empresarial: orien-
tació i impacte».

14 maig Conferència d’Anton Costas Comesaña, catedràtic de la Universitat de
Barcelona, i Salvador Alemany, conseller delegat d’Abertis Infraestruc-
tures, «El model empresarial català: situació i canvis previsibles» (conferèn-
cia de cloenda del cicle «Factors dinamitzadors de l’economia catalana»).

5 juny JornadaAcadèmica i Commemorativa de la Societat Catalana d’Economia,
dedicada a «Aportacions a la recerca i al debat en economia a Catalunya», i
com a contribució de la nostra Societat a la celebració dels primers cent
anys de l’Institut d’Estudis Catalans.

Aquest acte consistí, bàsicament, en sis sessions, en les quals distingits po-
nents, guardonats amb algun dels dos premis (Catalunya d’Economia o
Societat Catalana d’Economia) que la nostra Societat organitza des de l’any
1991, acompanyats d’altres especialistes, desenvoluparen un balanç sobre
l’estat actual de la investigació i el debat científic en cada una de les sis
àrees proposades.

25 setembre Conferència de Joan Trullén Thomas, secretari general d’Indústria, al Minis-
teri espanyol d’Indústria, Turisme i Comerç «La política industrial en el cen-
tre mateix de l’estratègia de R+D+I a Espanya».

13 novembre Junta General.

Cal assenyalar la cada vegada més nombrosa assistència i participació dels nostres socis i sò-
cies a les activitats organitzades, senyal inequívoc de l’interès dels temes tractats i de la dedicació
i la preparació dels conferenciants. Un esment especial mereix la important participació, tant
quantitativament com qualitativament, en la Jornada Acadèmica i Commemorativa celebrada el
5 de juny de 2007.

Premis

VI Premi Societat Catalana d’Economia, atorgat a Germà Bel i Queralt, catedràtic de la
Universitat de Barcelona, pel seu treball Economía y política de la privatización local, que va ser
lliurat el 28 de novembre de 2006.

XI Premi Catalunya d’Economia, convocat per a la millor obra, treball o estudi en general so-
bre economia catalana, atorgat a Isabel Busom, LionelArtige,Walter García Fuentes, InésMacho
Stadler, Xavier Martínez-Giralt i Rosella Nicolini, del Departament d’Economia Aplicada,
Universitat Autònoma de Barcelona, pel seu treball La situació de la innovació a Catalunya (es
lliurarà el proper 28 de novembre, a les 7 hores de la tarda, a la Sala Mediterrània, de Caixa
Catalunya, plaça d’Antoni-Maura, Barcelona).
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Publicacions

L’aversió i l’atracció al risc i les seves conseqüències teòriques i pràctiques: Evidència ex-
perimental, per Antoni Bosch-Domènech i Joaquim Silvestre, dins la col·lecció «Quaderns de
Recerca», número 5, març del 2007.

Nou circulars dirigides als nostres socis i sòcies, que anuncien i recullen les activitats de la
Societat.

Reunions de la Junta de Govern

2006 2007
27 juny 18 gener
10 juliol 22 febrer
28 setembre 24 abril
26 octubre 19 juny
27 novembre 4 setembre

27 setembre
30 octubre

Socis

Nombre de socis ordinaris el 31 d’octubre de 2007: 260

Membres d’honor Fabià Estapé i Rodríguez
Manuel Vela i Pastor
Jordi Nadal i Oller
James Thomson

Membres protectors Caixa Catalunya
FundacióArmengol i Mir
Fundació Banesto

Membres emèrits EnricArderiu i Gras
Joaquim Lloveras i Roig

Membres numeraris de l’IEC CarlesAlfred Gasòliba i Böhm
JoaquimMuns iAlbuixech
JosepMaria Muntaner i Pasqual

Membres emèrits de l’IEC Antoni Serra Ramoneda

206

SCE ANUARI 20_3.qxp:19  18/6/12  17:39  Página 206


