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MeMòria d’activitats de la societat catalana d’econoMia

Curs 2017-2018

conferències

«El pensament econòmic de Kenneth J. Arrow (1921-2017)», per Josep M. 
Vegara Carrió, catedràtic emèrit d’anàlisi econòmica de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) i autor del llibre La obra de Kenneth Arrow: una selección. 18 
de setembre de 2017.

«L’economia catalana, canvis recents i alguns reptes futurs», per Àngela 
Fernández Céspedes, sub-directora general d’Anàlisi Econòmica de la Generalitat 
de Catalunya. 23 d’octubre de 2017.

«Els problemes de les Sparkassen alemanyes», per Antoni Serra Ramoneda, 
membre de l’IEC i expresident de l’SCE. 13 de novembre de 2017.

«Premio Nobel a la Economía del Comportamiento 2017: Richard H. Thaler», 
per Pedro Rey Biel, investigador del Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica de la UAB. 11 de desembre de 2017.

«Una lectura de l’assaig Economic possibilities for our grandchildren de John 
Maynard Keynes», per Miquel Rubirola i Torrent, autor del llibre Keynesianismos. 
Una inmersión rápida, de Tibidabo Ediciones (2017). 23 de gener de 2017.

«Indicador d’igualtat de gènere de Catalunya: resultats 2017 i comparativa 
2005», per Carme Poveda Martínez, directora d’Anàlisi Econòmica del Gabinet 
d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. 
5 de març de 2018.

«La valoració de Cambó sobre la independència de Catalunya», per Alfons 
Almendros, professor jubilat d’economia mundial a l’Escola Superior de 
Comerç Internacional - Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF). 14 de maig 
de 2018.
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altres activitats

12 de març de 2018. Sessió commemorativa «La Geografia Crítica i 
l’Economia Crítica a Catalunya», coorganitzada amb la Societat Catalana de 
Geografia i dedicada a l’economista Carme Massana, que va ésser membre de 
totes dues societats. Massana va saber enllaçar economia i territori, i va influir 
en el pensament crític tant de geògrafs com d’economistes. Hi van intervenir 
Horacio Capel, geògraf; Amador Ferrer, urbanista; Oriol Nel·lo, geògraf; 
Francesc Roca, economista, i el secretari de l’SCE, Antoni Montserrat,.

10 d’abril de 2018. Sessió «Els treballs del futur», coorganitzada amb el 
Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES) i moderada per Mireia del 
Pozo, gerent del CEES. Va comprendre quatre conferències: «Situació actual 
del mercat de treball. Tendències de transformació» (Jordi Goula, economista 
i periodista), «Impacte de la robotització i la digitalització. Indústria 4.0 i 
intel·ligència artificial» (Ignasi Rafel, enginyer industrial i cercatalents), «Llocs 
de treball que es crearan en el futur» (Jordi Sala, economista i historiador) i 
«Com serà en el futur el mercat de treball» (Carme Riera, professora d’economia 
de la Universitat de Barcelona, UB).

16 d’abril de 2018. Presentació del llibre Pàgines viscudes d’un economista 
català, del soci de l’SCE Jacint Ros. A més de l’autor, catedràtic emèrit de política 
econòmica a la UB, van intervenir a l’acte el president de l’IEC, Joandomènec 
Ros, i Eduard Arruga i Valeri i Antoni Montserrat i Solé, president i secretari 
de l’SCE, respectivament. 

30 de maig de 2018. Seminari «El Marx d’avui». Va comprendre cinc 
sessions a càrrec d’experts: «Els vestigis de Marx en l’economia crítica actual» 
(Agustí Colom, professor de teoria econòmica de la UB), «Algunos aspectos de 
la evolución de la economía española» (Miren Etxezarreta, catedràtica jubilada 
d’economia aplicada de la UAB), «L’homogeneïtat del treball i la validesa del 
marxisme» (Antoni Montserrat, secretari de l’SCE), «La llei del valor de Marx i 
els moviments socials i sindicals dels nostres dies» (Antoni Puig, autor del llibre 
Diàleg amb «El capital» de Marx» ) i «El marxisme com a tradició intel·lectual» 
(Albert Recio, professor titular del Departament d’Economia Aplicada de la 
UAB).
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11 de juny de 2018. Presentació del llibre Género, desarrollo y globalización. 
Van presentar l’obra, escrita per Lourdes Benería i Farré (catedràtica emèrita de 
la Universitat Cornell, dels EUA), María Luisa Moltó Carbonell (directora de 
la càtedra d’economia feminista de la Universitat de València) i Carme Poveda 
Martínez (directora d’Anàlisi Econòmica del Gabinet d’Estudis Econòmics i 
Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona).

Publicacions

• Grans economistes catalans (1): Figuerola, Vandellós, Sardà, Trias i Lluch. 
Barcelona: Societat Catalana d’Economia, 2017. (Quaderns de recerca; 7)

PreMis

• Premi Catalunya d’Economia.

• Premi biennal instituït el 1991, que s’ofereix a la millor obra o tesi 
doctoral sobre l’economia de terres de llengua i cultura catalanes. En 
la 15a convocatòria, inclosa dins del LXXXVII Cartell de premis i 
de borses d’estudi de l’IEC, l’obra premiada va ésser Política de preus 
públics i eficàcia del sistema de beques a Catalunya, del professor de la 
UPF José García Montalvo i publicada pel Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. El Premi es va lliurar el 7 
de febrer en un acte públic a la Sala Macaya del Palau Macaya de l’Obra 
Social «La Caixa» (Barcelona), en què el guardonat va pronunciar la 
conferència «Polítiques públiques i investigació econòmica».

obituari

Josep Jané i Solà, president de l’SCE entre els anys 1994 i 2000, va traspassar 
el 28 d’abril del 2018. Jané i Solà va ésser catedràtic de Política Econòmica a la 
UB i creador del Banc de la Petita i Mitjana Empresa (1978). També va publicar 
més de 500 articles i comentaris sobre temes d’economia en un bon nombre 
mitjans de comunicació i va ésser responsable del suplement d’economia de 
La Vanguardia (1970-1978). A més, va rebre diverses distincions, com ara la 
Medalla de Turisme de Catalunya que atorga la Generalitat, el 1994.
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Junta directiva

Presidència:   Eduard Arruga i Valeri 
Vicepresidència:  Joan Ramon Rovira Homs
Secretaria:   Antoni Montserrat Solé
Tresoreria:   Humbert Sanz García
Vocalia:   Lourdes Beneria Farré
    Jordi Galí Garreta  
    (a partir del 18-1-2018)

    Jaume Padrós Enamorado
    Elisenda Paluzie Hernández 
    (a partir del 23-10-2017 fins al 10-12-2018)

    Joaquim Perramon Ayza 
    Àngels Roqueta Rodríguez  
    (fins al 23-10-2017)

    Josep Maria Surís Jordà  
    (fins al 23-10-2017)

Delegat a Madrid:  Josep M. Nus Badia 
Delegat de l’IEC:  Jordi Galí Garreta  
    (fins al 18-1-2018)

    Andreu Mas-Colell  
    (a partir del 18-1-2018)

núMero de socis i sòcies

Nombre de socis  239

rendició de coMPtes

L’any 2017, els comptes engloben també els ingressos i despeses corresponents 
a la 1st. Catalan Economic Society Conference (en endavant 1st. CESC) atès 
que l’IEC que ens proporciona les dades comptables ho fa d’aquesta manera. Els 
ingressos i despeses del 1st. CESC superen lleugerament els 40.000€, tant uns 
com les altres i han presentat un petit superàvit. 

Es presenten, per tant en un sol compte tan els ingressos i despeses de la 
SCE com les del 1st. CESC. Es veu, en primer lloc que el pressupostat supera a 
bastament la liquidació, ja que s’havien sobrevalorat els ingressos i les despeses 
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del 1st. CESC i que s’havien previst algunes actuacions que no van poder tenir 
lloc.

Pressupost i Liquidació Exercici 2017

Els cobraments han estat de 67.411,59€, inferiors als 101.850€ pressupostats. 
La diferència total ha estat de 34.438,41€. 

Comportament de les partides:

- L’Institut d’Estudis Catalans ha aportat 1.453,29€ per a Publicacions, per 
5.000€ pressupostats al seu càrrec i 5.000€ per a Activitats essent el total 
pressupostat de 17.000€.

- La partida Inscripció a jornades, cursos i congressos importa 35.079,62€ 
front els 16.000€ pressupostats. Aquesta diferència ha servit per compensar 
la falta altres ajuts provinents d’altres entitats per al finançament del 1st. 
CESC.

- També hi havia pressupostat el X Premi Societat Catalana d’Economia 
dotat amb 10.000€ + 2.000€ per despeses que fou atorgat en el transcurs 
del 1st. CESC. Aquest Premi és possible gràcies a la col·laboració de 
l’Obra Social la Caixa.

- La partida Fundacions suposava una aportació de 13.000€ que es durà a 
terme els propers exercicis per finançar un Diccionari sobre els economistes 
catalans.

- Les quotes dels socis estan quasi quadrades amb el pressupost.

- També s’havia dotat aquest exercici amb un Romanent d’exercicis anteriors 
de 5.770€ que no ha calgut utilitzar.

Els pagaments han estat de 53.749.80€, inferiors als 101.850€ pressupostats 
amb una diferència de 48.100,20€. 

Comportament de les partides:

- Les Publicacions han suposat unes despeses de 1.495,29€, inferiors a 
l’import pressupostat de 10.000€, dels quals 5.000€ aportats per l’IEC. 
La diferència rau en que degut a raons tècniques, no s’han pogut acabar 
totes les previstes.
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- S’ha pagat el X Premi Societat Catalana d’Economia més les seves despeses 
per un import de 12.000€.

- També hi ha la dotació de 12.000€ per al XV Premi Catalunya d’Economia 
que no s’ha atorgat aquest exercici.

- Activitats IEC (5.714€) no apareixen com a tals perquè estan diluïdes en 
diferents partides per tal de tenir una visió global de cada despesa amb 
independència de qui es fa càrrec. 

- La partida Col·laboradors té un import (1976,38€) menor al pressupostat 
(8.000€), però es veu compensat per l’augment de la partida Treballs i 
subministrament exteriors (9.155,85€) que han estat desenvolupant 
funcions similars, amb 0€ pressupostats. 

- La partida Despeses financeres, amb 1.363,03€ ha experimentat un gran 
creixement degut a les inscripcions al 1st. CESC. 

- Atencions protocol·làries, amb 13.344,76€ ha tingut un augment 
molt gran a conseqüència dels 1st. CESC, sobretot perquè inclouen els 
càterings. El pressupost era de 2.000€.

- La partida Lloguers, amb 7.250,52€ inclou els pagaments per l’ús que 
es va fer de dependències externes a les de l’IEC (i el dissabte també al 
mateix IEC) amb motiu del 1st. CESC.

- Hi ha altres diferències que s’expliquen totes per la forma singular de 
comptabilitzar les partides del 1st. CESC.

- El resultat de caixa de l’exercici mostra doncs un resultat positiu de 
13.661,79€ explicat quasi tot per no haver fet efectiu l’import (12.000€) 
del XV Premi Catalunya d’Economia que s’atorgarà l’exercici de 2018.

- El saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2017 fou de 64.847,37€. Està 
dipositat en la seva totalitat en un compte corrent de Catalunya Banc 
(actualment BBVA).

Finalment es pot afegir que, pel que fa al 1st. CESC, els ingressos van ser de 
42.855,34€ i les despeses de 40.288,10€, amb un superàvit de 2.567,24€ sense 
tenir en compte els pagaments directes dels patrocinadors.


