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Acta del Jurat del Premi 

El Jurat del VIII Premi Societat Catalana d’Economia es va reunir a Barcelona a dos quarts 
de vuit del vespre del dimarts dia 5 d’octubre de 2010 a la seu central de Catalunya Caixa, situada 
a la plaça d’Antoni Maura, núm. 6, de Barcelona.

Assistiren a la reunió el senyor Pere Puig i Bastard, president de la Junta de Govern de la 
Societat Catalana d’Economia; el senyor Joan Elias i Boada, vicepresident de la Junta de Govern 
de la Societat, i els senyors Joan Maria Esteban i Marquillas, Francesc Granell i Trías, Guillem 
López Casasnovas i Vicente Salas Fumás, en la seva qualitat de persones de reconegut prestigi en 
el camp de l’economia. Excusà la seva assistència el senyor Narcís Serra i Serra, i actuà de secre-
tari el senyor Josep M. Carrau i Ramon, vocal de la Junta de Govern de la Societat.

Després de les corresponents deliberacions i votacions successives s’acorda concedir el Pre-
mi a l’obra El desarrollo del Arco Mediterráneo. Trayectoria y perspectivas, dirigida pel profes-
sor Francisco Pérez García, catedràtic de la Universitat de València i director de l’Institut Valencià 
d’Investigacions Econòmiques (IVIE).

El Jurat acorda concedir el Premi a aquesta obra, realitzada per un ampli equip d’especialistes 
en diferents matèries, perquè es tracta d’un estudi que, a partir d’un enfocament rigorós en el 
tractament de la informació i d’una presentació dels resultats d’una manera comprensible per a un 
públic ampli, analitza des d’una perspectiva a llarg termini els principals trets d’un territori que 
presenta múltiples fortaleses, però que al mateix temps ha de fer front a algunes debilitats molt 
importants.

Els membres del Jurat coincideixen a destacar la combinació de l’anàlisi del conjunt dels 
territoris de l’Arc Mediterrani amb una detallada base de dades que ofereix una rica informació 
estadística regional, provincial i, en alguns casos, local, de molta utilitat per a tots aquells inves-
tigadors que estiguin interessats a aprofundir en l’estudi d’aquesta zona.

La reunió del Jurat es dóna per acabada a les nou del vespre del mateix dia 5 d’octubre al lloc 
esmentat a l’encapçalament d’aquesta acta.

Signen aquesta acta el secretari del Jurat i el president de la Societat Catalana d’Economia.

 Pere Puig i Bastard Josep M. Carrau i Ramon
 President de la SCE Secretari del Jurat
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