
DISCURS DEL PRESIDENT DE LA SECCIb D'ECONOMIA
SR. JOSEP M . MUNTANER I PASCUAL

AMB MOTIU DEL II PLE ANUAL DE LA SECCI6 D'ECONOMIA
DE LA SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURIDICS,

ECONOMICS I SOCIALS
(FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS)

0. INTRODUCCIO

enyor President de l'IEC, senyor Secretari General de 1'IEC, senyor De-
legat de 1'IEC a la SCEJES, amics membres de la Seccio d'Economia:

Celebrem avui el II pie anual de la nostra Seccio, despres de la represa de les ac-
tivitats de la SCEJES l'any 1977. Permeteu-me, en primer lloc, que agraeixi
1'atenci6 que han tingut envers nosaltres les maximes representacions de l'IEC,
el seu President Sr. Joan Ainaud i de Lasarte i el seu Secretari General Sr. Ramon
Aramon i Serra, en voler assistir a la nostra Assemblea General de Socis. Tambe
vull agrair, en nom de tots, la presencia del Delegat de l'Institut, notari senyor
Ramon Faus i Esteve. Tots ells s6n avui presents entre nosaltres per a coneixer
les nostres activitats, problemes i perspectives i, alhora, per a donar-nos 1'enllac
que en tot moment hi ha d'haver entre 1'IEC com a corporacio mare, i la nostra
Societat com a filial de l'Institut.

Com sempre, una assemblea general es motiu de repassar les coses fetes i les no
fetes; les que han reeixit i les que no hi han arribat. Tambe es ocasio de plante-
jar projectes de cara al futur. I tot aixd, que ha estat elaborat per la Junta Di-
rectiva, to l'oportunitat d'e sser escoltat i comentat per tots els associats, que
son els qui, en definitiva, han de marcar, en aquesta Assemblea, les linies direc-
trius del que la nostra entitat ha de fer en un futur proxim.

Jo repassare, dons, els diversos camps d'activitats ja comentats pel Secretari en
llegir la Memdria d'Activitats realitzades, per a destacar-ne els punts forts i els
punts debils i, d'un altra banda, establir-hi unes linies de futur.

1. LES SESSIONS ACADEMIQUES

Com ja s'ha dit, les Sessions academiques s'han anat fent amb una regularitat
mensual i han consistit en dos tipus d'activitats: les dissertacions, exclusives per
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als membres i, per tant, tancades; i les sessions obertes, pensades per a un public
mes ampli, especialment d'economistes no associate, peril tambe per a estudiants
d'economia i, fins i tot, per al public en general.

Potser hauriem pogut fer, de vegades, mes d'una sessi6 mensual, en funcio de la
notable producci6 de Ilibres i articles cientifics d'economia fets per economis-
tes catalans. Hem preferit no incrementar el nombre de sessions per una rah
basicament organitzativa: la nostra dimensib i capacitat de funcionament no
ens permet encara de superar el que en podriem dir la dimensib basica, Peril
aquest terra ens en planteja un altre de connex. Si, de moment, volem mantenir
el ritme d'una sessio acad8mica mensual, i tenim present que 1'edici6 de treballs
anuals es superior al nombre de sessions que farem, se'ns presenta el problema
de fer una tria encertada dels temes de les sessions. Fins ara ho hem anat fent
en les reunions de la Junta Directiva, tot considerant els temes i el seu possible
inter@s a esser presentats als nostres associats. Potser convindria, en funcio del
que he assenyalat abans, crear un comite especific de programaci6 de les sessions
que analitzi acuradament els diversos treballs, per a triar els millors en funcio
d'una diversitat de criteris -a establir objectivament- que tinguin en compte
els diversos camps de 1'economia, la complexitat de la metodologia utilitzada,
les diverses referencies territorials que podem fer (mon, CEE, Estat frances o
Estat espanyol, Paisos Catalans, regions dels Paisos Catalans, comarques), etc.

Un altre tema en relaci6 amb les sessions es el temps en el qual aquestes es des-
envolupen. Normalment, Them trobat curt, ja que, entre fer la dissertaci6 i el
debat, 1'hora i mitja que hi hem dedicat no ha estat suficient. De tota manera,
es fa dificil, al meu entendre, ampliar mes la sessio, almenys de moment.

La transcripcio de les conferencies ja es realitza mitjacant la presa magnetofd-
nica de les intervencions, cosa que es a cura del vocal d'informaci6, Francesc

Horns. Es una feina nova que fern, que ens permet disposar molt mes facilment
de les intervencions dels dissertants ja que, abans, el lliurament de les disserta-
cions a vegades trigava molts dies.

No hem iniciat encara les sessions intersocietats. Creiem que cal fer-les. El camp

econdmic toca i es tocat per altres ciencies. Unes, de mes afins, corn, per exem-

ple, el dret, la politica, la sociologia; d'altres, en un sentit instrumental, comple-

mentari o suplementari, corn poden esser 1'ecologia, les matematiques, les ci8n-

cies de la informaci6 o comunicaci6,1'endegament territorial, la historia, la llen-

gua, etc. Es evident que en aquestes relacions interdisciplinaries hi ha un camp

important d'estudi i de contrast, que ha de permetre 1'enriquiment dell nostres

punts de vista i coneixer experiencies properes a les de 1'estricte camp econdmic.

Per tant, hem de fomentar el tracte amb les altres Societats filials de 1'Institut,

o, fins i tot, amb les altres seccions de la nostra mateixa Societat. Fins ara, aixb

s'ha fet molt poc, i la Junta ho ha d'intensificar prdximament, tot procurant

que els nostres associats que siguin estudiosos, especialistes o interessats en

aquestes materies hi prenguin una part activa.

Ja hem fet diverses sessions obertes, en les quals hem tingut una assitencia, i
tambe, qualitativament, significativa. L'enfocament que hi hem donat, relatiu
als ultims desenvolupaments d'aquell camp de la ciencia econbmica que se'ns
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ha vingut a exposar, crec que es una linia important per a la posada al dia dels

nostres coneixements, tenint en compte, a mes, que els dissertants han estat dels

millors especialistes de les nostres Universitats i, per tant, que han aportat els

darrers coneixements sobre aquesta materia. Tamb6 ens interessa prosseguir en

el futur les sessions obertes, pel contacte que possibilita amb elements de fora

de la nostra Societat, i esperem que aixo faciliti tambe la seva possible integraci6

a les nostres tasques.

2. PUBLICACIONS

Presentem avui la Memoria 1977-1978 de la Seccio d'Economia . Ho fem amb

un cert retard -no ho hem d'amagar-, peril el rodatge d'aquests temes sempre

costa , sobretot quan d s la primera vegada que es fa . Aixi, hem iniciat una tra-

dici6 que esperem que s'anira continuant periodicament . S'ha preocupat del

treball que representa 1'edici6 d'aquesta Memoria el Vocal de Publicacions, Ale-

xandre Checchi . El contingut d'aquesta primera Memoria consta de dos grups

de temes. En primer lloc, de textos que en podriem dir "institucionals ", perque

fan referencia a 1'estructura , organitzaci6 i principis de funcionament de 1'enti-

tat. Hi ha un segon grup de questions , que es la recopilaci6 dels textos de les

dissertations fetes a la Secci6 d'Economia i que , per tant , constitueixen el resul-

tat de la feina d 'estudi propiament dita que ha fet , en el camp economic, la So-

cietat . He de destacar que el cost d'aquesta publicaci6 , que ha estat quasi bd de

100.000 pessetes , ha estat sufragat totalment gracies a la generositat del Depar-

tament de la Presidencia de la Generalitat Provisional de Catalunya . Per tant,

Per tant , vull agrair ara, publicament , a 1'ex-President de la Generalitat de Cata-

lunya , molt Honorable senyor Josep Tarradellas , el seu interes a ayudar la

publicaci6 d'aquesta Memoria . D'altra banda, tambe vull agrair els esforcos per

a facilitar els diversos tramits administratius , sempre complexos i llargs , fets pel

Secretari General de la Presidencia , senyor Joaquim de Nadal i Capara; que ha

permes poder fer el cobrament d'aquesta subvenci6 en un temp minim i abans

del canvi de Presidencia . En aquests moments s 'esta ja preparant la Memoria co-

rresponent a les nostres activitats durant !'any 1979.

Ara ens podriem preguntar respecte a les possibilitats de fer altres publications.

Aquest 8s un tema de potencial interes , peril que cal estudiar curosament abans

de posar -nos-hi , perque creiem que no s'hauria de forcar gens . Penso que la rea-

litzaci6 d 'altres publications hauria de sorgir naturalment de la dinamica de la

propia Societat i de les possibilitats de treball dels seus socis. Alguna vegada

hem parlat d'un butlleti d'economia, com tambe podriem parlar de la publica-

ci6 d'estudis o de treballs de recerca . Pero , tot plegat representa un esforc con-

siderable des dell tres punts de vista : dell autors , de la tasca d'edici6 i dels cost

economic , per tant , cal esperar que tots plegats franquegem noves etapes.

3. RELACIONS EXTERNES

Les relations externes fan referencia , com ja haviem exposat, a les que s ' esdeve-
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nen fora del nostre ambit nacional, es a dir, fora de 1'ambit de la cultura i de la
llengua catalanes. S'ha preocupat de treballar en aquest tema el corresponent
Vocal de la Junta, en Frederic Ribas. El nostre interes primordial ha estat de
connectar amb 1'Associacio International d'Economia, per veure lespossibilitats
que teniem de formar-ne part corn a grup academic dels economistes de llengua
catalana. Aix6 ha significat diversos intents d'informaci6 que, inicialment, no
van tenir exit , perque 1 'esmentada Associaci6 no va contestar les diverses lletres
que li vam anar adrecant . Finalment , gracies a una entrevista personal que feu
en Frederic Ribas amb el Secretari de l'Associaci6 , a Paris, poguerem tenir-ne
els Estatuts i la noticia que ells nomes admeten una Associaci6 d'economistes
per Estat, que, en el cas de 1'Estat espanyol, es atribufda al Col•legi estatal
d'economistes. Aixd no modifica gens el nostre interes a establir relations amb
entitats d'economistes academics similars a la nostra d 'arreu del m6n , i en parti-
cular , amb Societats que presentin caracteristiques molt semblants a la nostra,
com, per exemple, 1'Associaci6 d'economistes de llengua francesa, de caracter
transestatal com, vocacionalment , tambe ho es la nostra , en voler incloure-hi els
economistes d'Andorra i de Catalunya del Nord, malgrat que legalment per-
tanyen unicament a l'Estat espanyol.

En aquest camp resten moltes coses a fer. Aixi, l'intercanvi de publications, co-
neixer les activitats de les diverses societats arreu del m6n, propiciar algun inter-
canvi d'estudiosos, etc. Per exemple, en aquest darrer aspecte, podern esser un
vehicle de comunicaci6 entre els nostres associats que tinguin interes a realitzar
algun estudi o contacte a 1'exterior; o, be, tambe, fer que algun estudi6s de l'ex-
terior , aprofitant alguna visita a Barcelona , pugui establir contacte amb nosaltres,
oferint-nos una dissertaci6 d'algun tema de la seva especialitat. Aquest objectiu
d'intercanvi academic creiem que d s molt important per a obrir els nostres ho-
ritzons i, per tant , hem de procurar fomentar-lo. Esperem que en aquesta tasca
ens ajudin els economistes catalans que hi ha en diverses Universitats o entitats
a 1'exterior, tant a Madrid com als Estats Units, a la CEE o a Europa en general,
etc.

4. INFORMACIc

Ha portat la tasca d'aquest sector el Vocal de la Junta Directiva Francesc Horns.
Aquest es un camp important en la mateixa proporci6 que es important la in-
formaci6-comunicaci6 per a la nostra Societat. Fins ara hem cenyit aquesta tas-
ca a la feina funcional d'informar sobre les nostres activitats. Ho hem fet amb
un caracter ampli pel que fa referencia a les sessions obertes. En canvi, de les
sessions tancades se n'ha donat una breu nota a posteriori, ja que pel seu mateix
caracter estan, en principi, reservades als socis i no les anunciem al public en
general.

De cara al futur, cal anar pensant en quina mesura colem aconseguir un reflex
mes gran de les nostres activitats a traves dels mitjans de comunicaci6 de mas-
ses. Aixo es dificil de dir a priori, i com en altres facetes de la nostra activitat,
crec que el criteri respecte a aixo sortira en funci6 de les activitats que anirem
fent. En tot cas, sempre hem de tenir present que la nostra Societat no hauria
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de fomentar ni engrandir perque sf o amb intencio "publicitaria" la seva imat-
ge. El que si hem de procurar es de reflectir d'una forma junta, completa i sufi-
cient el que fem i el que pretenem anar fent.

5. ADMINISTRACIO

Aquesta es una de les feines mes basiques i menys brillants de les que la Junta
Directiva ha de desenvolupar. Adhuc diria que es una feina sacrificada i que,
sobretot, ho ha estat en aquest perfode d'engegament de la Societat, en el qual
no hem comptat amb mes mitjans que els del nostre treball i dedicacio. Per aixo
vull destacar la feina feta en aquest camp pel Vocal d'administracib, el nostre
company Humbert Sanz. Ell ha procurat de fer funcionar d'una forma correcta,
dins les limitacions existents, el treball de tramesa de circulars i d'informaci6
dels nostres actes, aixf com 1'edici6 de cartells anunciadors de les sessions ober-
tes i els corresponents targetons. Lamentablement, per imperatius profesionals
indefugibles no li ha estat posible avui d'estar entre nosaltres, cosa que ha la-
mentat particularment i que al restants companys de la Junta tambe ens sap
molt de greu.

De cara al futur, hem de pensar a descarregar aquesta vocalia del treball mate-
ril que ha hagut d'anar fent, procurant trobar alguna persona que pugui fer
aquesta feina auxiliar i que atengui, al mateix temps, els serveis generals de se-
cretaria i d'informacio, que hem d'esperar que el creixement de la nostra Socie-
tat anira incrementant gradualment. Aixd es, evidentment, un important cost
econdmic; peril, s'ha d'aconseguir resoldre aquesta necessitat per a poder fun-
cionar amb mes eficiencia i procurar un servei adequat als nostres associats.

6. TESORERIA

Toco ara un punt que acostuma a esser, sempre, crucial: el dels mitjans dinera-
ris imprescindibles per al funcionament de qualsevol entitat. Ha anat tenint cu-
ra d'aquesta tasca el tresorer Caries Camps. Ha anat fent rutllar aquest capitol
d'una forma adequada, de manera que sempre hem tingut al dia, els comptes,
1'expressi6 de les despeses i dels ingressos. En Caries Camps tampoc no pot es-
ser avui aquf per imperatius professionals, cosy que lamentem profundament i
que a ell tambe li ha sabut forma greu.

De cara al futur hem de ser conscients que les quotes establertes son molt re-
duides, en qualsevol comparacib que vulguem establir amb altres entitats simi-
lars. De tota manera, creiem que, de moment, no es bo de moficar-les; en tot
cas, l'increment dels ingressos 1'hem de buscar per 1'eixamplament del nombre
d'associats. Si aconseguim augmentar el nombre d'associats, aixo ens permetra
un marge superior al que ara tenim, el qual es bastant cenyit a les activitats que
fem, peril que en el moment que volguessim augmentar-les, aixo desbordaria fa-
cilment la nostra capacitat de financament, si es que hem de comptar fonamen-
talment amb les quotes dels nostres associats per a fer coses. En aquest punt
pensem tambe que, a mesura que I'Institut d'Estudis Catalans pugui normalitzar
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el seu piantejament financer, podrem tenir alguna ajuda de part de la nostra So-

cietat mare, amb independencia que tambe ens preocupem, en funci6 d'activi-

tats concretes -com ha estat el cas d'edici6 de la Memoria- de procurar -nos al-

gunes subvencions o ajudes especifiques.

7. PROMOCIO

Aquest ds un tema important que enllaca amb el que deia abans en relaci6 amb

la tresoreria . Perb crec que no es pot tractar estrictament des d'un punt de vista

econbmic ; seria una minusconsideraci6 dels objectius de la nostra Societat. Crec

que es tracta d'un problema de potenciar de fet les nostres activitats, d'aconse-

guir una capacitat mes gran per a poder fer cosec . De moment , estem satisfets

del nombre de socis que hem aconseguit , que ascendeix a un total de 110. Perb

sabem que el nombre d'economistes estudiosos catalans ds molt mes gran. No-

mes cal pensar en els que treballen com a professors o investigadors a la Univer-

sitat , els que estan a serveis d'estudis o, tambd, el grup dels economistes que, no

treballant estrictament en estudis , volen seguir 1'evoluci6 dels plantejaments

academics per un interes que deriva de la seva etapa de formaci6 universitaria i

un sentit de perfeccionament que no ds donat per 1'estricta preparaci6 o activi-

tats professionals.

En aquest sentit hem comencat una campanya de promoci6 de nous socis que

porten a terme el Vocal de promocio Joan Molina i el Vocal adjunt Josep Ar-

quer. Aquesta campanya ha costat d'arrencar i 1'hem iniciada un pel tard. Com

totes les coses , els inicis son lents, perb tal com esta enfocada pensem que servi-

ra per a atreure a la nostra entitat els economistes que hi estan potencialment

interessats i que, per desinformaci6 o per manca de contacte amb nosaltres, no

se'ns han afiliat encara . curi6s d'assenyalar en aquest aspecte el desconeixe-

ment que existeix en el nostre petit mon dels economistes , com, per exemple,

el cas que he esmentat entre economistes estudiosos i la tasca que esta portant a

terme la nostra Secci6 d' Economia.

De cara al futur es tracta, evidentment , d'anar fent promoci6 fins que, en prin-

cipi , tothom estigui informat del que fem i , per tant , que qui hi estigui interes-

sat s'hi hagi pogut associar. Perb es planteja el terra dels economistes de fora de

Barcelona . Fixeu-vos que no dic ja de fora de Catalunya, en relaci6 amb altres

terres de llengua catalana, sinb , estrictament , de fora de Barcelona , per rah que

la proporci6 mds gran d 'associats correspon a la ciutat de Barcelona o a les po-

blacions veines . Aixi, cal pensar que es pot fer per a relligar d 'una forma interes-

sant els economistes que estan distribuits per les poblacions mes importants de

Catalunya , sobretot els caps de vegueria , on, a vegades, tambd hi ha algun petit

nucli d ' economistes , especialment a les capitals "provincials" (Girona , Lleida,

Tarragona ). D'altra banda, cal intentar d'enfocar tambd l'agrupaci6 dels econo-

mistes valencians i illencs a la nostra entitat . Aquest ds un tema que, malgrat la

nostra intenci6 de resoldre ' l, encara costa d 'afrontar a causa de la nostra petita

capacitat de maniobra . Ens exigeix , evidentment , d'anar a Valencia i d'anar a

les Illes , de fer- hi reunions amb els economistes d'alla, de cercar una f6rmula de
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Iligam prou flexible per tal que ells puguin realitzar les seves propies activitats,

i tot aixo es un proces de negociacio que requereix temps , criteris i mitjans eco-

nomics. Tambe caldra pensar , posteriorment , en unes acciones similars amb els

possibles economistes que hi hagi a la franja catalana d 'Arago, a Andorra i a la

Catalunya del Nord.

En tot cas, el que tenim molt clar en el nostre pensament es la necessitat que la

nostra Agrupacio no sigui de caracter merament local, de Barcelona , dins els

Paisos Catalans, sino que en el futur , abraci tots els economistes de llengua ca-

talana.

Es un terra que tenim present continuament i que, de mica en mica , anirern

treballant.

8. CONCLUS16

Durant aquest curs hem anat fent coses en la linia del programa que 1'any pas-

sat presentarem i que apareix escrit a la Memoria que tots vosaltres teniu. No

ho hem fet tot, pero, com es logic, hem fet avencos. Penso, de tota manera, que

cal donar mes impuls a la nostra Societat i a les nostres tasques. Hem d'evitar el

risc que la nostra entitat tingui un caracter somort i que vagi portant una vida

vegetativa amb un minim d'activitats i sense una voluntat de projeccions mes

importants. Per a donar aquesta empenta, es natural que la responsabilitat ha de

recaure fonamentalment en la Junta de l'Entitat. Pero jo crec que la Junta hau-

ria de ser un reflex dels interessos i dels objectius dell associats, sobretot per

que no sembli que des de la Junta s'intenta forcar o artificialitzar les coses a fer,

i evitar que es produeixi un gap entre els projectes, les activitats i les possibili-

tats de participacio o interessos reals dels nostres membres. Es cert que, teorica-

ment, hi ha moltes coses a fer, pero no tot el que teoricament es podria fer ho

hem de fer. Cal, realisticament, que ens situem en un balanc entre els interessos,

d'una banda, i les possibilitats, d'una altra; i entre les possibilitats dels associats,

corn a membres d'aquesta, per a participar-hi o fer-hi coses. Hem de pensar que

entre els nostres membres, corn en tota entitat, n'hi ha de dues menes: els mem-

bres actius, i els membres passius. En consegiiencia, el nostre gran objectiu es

d'incrementar el nombre de membres actius i que siguin ells els qui donin el to,

el ritme i el volum d'activitat de la Societat. Corn totes les coses, aixo es un joc

entre els mitjans i les facilitats que la Seccio d'Economia pot permetre, pel fet

d'esser una Associacio, pot permetre i les ganes de fer coses dels seus membres

actius. Pero, a mesura que aquesta activicat sorgida dels socis esdevingui mes i

mes efectiva, aconseguirem de fer marxar la Societat de cara a activitats mes

Amplies. Jo penso que aquesta participacio dels membres s'hauria d'incardinar

en la propia Junta a traves de la creacio de noves vocalies, o be per mitja d'ad-

junties a les vocalies ja existents i, en els casos que calgui, amb la creacio de co-

mites especialitzats en l'orientacio i l'organitzacio de temes diversos.

Finalment, voldria subratllar que la represa de la Societat s'ha fet en parallel

amb els canvis que s'estan produint al nostre pals, que signifiquen per a tothom

les possibilitats de fer noves coses i de fer-les amb un sentit de responsabilitat
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de cara al futur i dins un mart de democracia, de Ilibertat i de catalanitat. En
aquest sentit, hem de pensar. com a Societat filial que som de 1'Institut d'estu-
dis Catalans, que aquest esta iniciant la seva necessaria normalitzacio. Podem
dir que encara no ha aconseguit de normalitzar-se. Pero ha iniciat ja aquest ca-
mi i hem de pensar que 1'Institut , que es qui to per finalitat promoure la investi-
gaci(i cient ifica superior , principalment de tots els elements de la cultura catala-
na, hauria d'esser qui informes tambe els nostres objectius.

Pero , pel fet que la Societat n'es una filial , tambe hem d'esser nosaltres qui hi
aportem uns objectius i uns interessos en el camp academic , que basicament
ens han mogut a associar-nos. Aquesta interrelaci6 entre l'Institut i la Societat
es un aspecte que cal plantejar-se, que cal rumiar com s'ha de fer, pero que, sen-
se dubte , cal que es produeixi d'una forma efectiva i continuada per tal que 1'es-
forc dels economistes se sumi al conjunt de tasques que en tots els camps del
saber to en marxa , i en projecte de realitzacio l'Institut d 'Estudis Catalans.

Les conditions politiques del nostre pals entren en una fase de normalitzacio
desprt s de l'aprovaci6 de l'Estatut d'autonomia, de la constituci6 del Parlament
de Catalunya i del restabliment de la Generalitat definitiva. Es logic que pu-
guem pensar que en el camp que es objecte de la nostra Societat , camp acade-
mic i de recerca , miren d 'establir lligams tambt amb aquestes institucions ofi-
cials. Es cert que la Seccio d'Economia continua essent una possibilitat d'inser-
ci6 de les necessitats i dels interessos academics dell economistes a la vida de la
societat catalana. Pero, com en totes les coses, crec que aquesta inserci6 s'ha de
produir d'una forma logica i ordenada, i en aquest sentit, el que he assenyalat
abans, la interrelacio entre la Secci6 d'Economia i l'Institut d'Estudis Catalans,
ens dona la pauta del cami a seguir que , al meu entendre , es sempre a traves de
la dinamica , dels objectius i de l'organitzaci6 de l'Institut d'Estudis Catalans.

En aquesta linia, el cami a fer es encara notable : hem de madurar i anar esta-
blint els objectius de les nostres activitats, hem de crt fixer en el nombre d'asso-
ciats, hem d 'esser una entitat autenticament representativa dels economistes de
llengua catalana i, per tant , la conclusi6 es evident : hi ha molta feina a fer enca-
ra. En aquesta feina demano, doncs, una participaci6 activa de tots els membres
que puguin dedicar-s'hi.

Aquestes volen esser les meves darreres paraules . La Seccio d'Economia de la
Societat Catalana d'Estudis Juridics, Economics i Socials ha d'avancar, superant
el que fins ara hem fet, i procurant que, en cada nova assemblea, puguem as-
senyalar els punts d'avenc de cara als objectius generals que els economistes aca-
demics ens anem marcant i que I'Institut d ' Estudis Catalans tambe ens pugui
proposar.

Moltes gracies a tothom.
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