
28

Les activitats. Curs 2015-2016 Anuari 23

memòriA d’ACtivitAts de lA soCietAt CAtAlAnA d’eConomiA

22 de setembre del 2015 a 7 de novembre del 2016

ConferènCies

«Ramon Trias i Fargas a la universitat, a la societat i a l’IEC», a càrrec d’Antoni 
Montserrat i Solé. 21 de setembre del 2015. 

«Les contribucions de John F. Nash a l’economia i a la matemàtica», a càrrec 
de Jordi Massó i Xavier Cabré. 9 de novembre del 2015.

«Pere Duran Farell i l’economia de Catalunya», a càrrec de Pere-A. Fábregas. 
25 de gener del 2016.

«L’economia catalana: reptes de futur», a càrrec de Pere Aragonès. 30 de març 
del 2016.

«Homenatge a Perpinyà Grau», a càrrec de Jordi Palafox. 11 d’abril del 2016.

«Joaquim Muns: una trajectòria internacionalista», a càrrec de Francesc 
Granell Trías. 18 d’abril del 2016.

«Ecological economics and the case for degrowth», a càrrec de Giorgos Kallis. 
2 de maig del 2016.

«Angus Deaton: economia al servei del benestar i la lluita contra la pobresa», a 
càrrec de Xavier Ramos, dins del cicle de conferències «Els premis Nobel 2015». 
24 de maig del 2016.

«Sostenibilitat per a un planeta que s’escalfa», a càrrec d’Humbert Llavador i 
Joaquim Silvestre. 20 de juny del 2016.
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premis

XIV Premi Catalunya d’Economia, a la millor obra sobre l’economia de terres 
del nostre comú patrimoni lingüístic i cultural, redactada en català, espanyol, 
anglès, francès o italià, amb la col·laboració de l’Obra Social «la Caixa», atorgat 
a Elisenda Paluzie i Hernández per la seva obra Podem! Les claus de la viabilitat 
econòmica de la Catalunya independent. 

XX Premi IEC d’Economia Josep A. Vandellós, a la millor obra sobre 
economia, inèdita i redactada en català. Premi convocat per la Secció de Filosofia 
i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans. El Jurat (en el qual participa 
la Societat Catalana d’Economia) l’ha declarat no atorgat. Propera convocatòria 
prevista per al 2020.

IX Premis IEF a l’Excel·lència Financera, que convoca i atorga l’Institut 
d’Estudis Financers. La Societat Catalana d’Economia participa en el Jurat dels 
Premis a l’Excel·lència Financera en la Carrera Professional, a l’Excel·lència 
Financera en la Carrera Acadèmica i a l’Excel·lència Financera en Divulgació. Es 
lliuraran el proper 14 de novembre de 2016. 

X Premi Societat Catalana d’Economia, a la millor obra sobre temes d’economia, 
realitzada dins l’àmbit de terres del nostre comú patrimoni lingüístic i cultural, 
amb la col·laboració de l’Obra Social «la Caixa». Es lliurarà properament.

XII Premi Ferran Armengol i Tubau, a la millor obra, treball, tesi o estudi 
sobre les assegurances i la previsió social des de la perspectiva econòmica, 
jurídica, històrica o financera, publicat o inèdit. Premi patrocinat per la Mútua 
de Propietaris. Convocatòria prevista durant el curs 2016-2017. 

publiCACions

• Anuari, número 22, que cobreix els cursos 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 i 2012-2013. 

• «Quadern de Recerca», número 7, dedicat a les aportacions de Figuerola, 
Lluch, Sardà, Trias Fargas i Vandellós (en preparació).
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ConGrés de reCerCA

La Societat Catalana d’Economia ha convocat, per als propers 26 i 27 de 
maig del 2017, a Barcelona, el 1st Catalan Economic Society Conference, amb 
la finalitat de conèixer, reconèixer i difondre la recerca en ciència econòmica. 
S’admeten papers fins al proper 31 de desembre del 2016. El Comitè Científic 
està presidit pel nostre consoci Andreu Mas-Colell, i hi participen també altres 
destacats investigadors i promotors de la recerca en economia a les nostres terres.

proGrAmA de reCerCA

La Societat Catalana d’Economia està duent a terme un projecte de recerca 
sobre economistes catalans en l’àmbit de la recerca en economia. Aquest programa 
és finançat pel Grup Santander. 

Grups de trebAll

Economia catalana, Economia crítica i de gènere, Economia financera, 
Economia industrial, Economia internacional. Pensament econòmic.

reConeixements internACionAls de lA soCietAt CAtAlAnA d’eConomiA

Membre del grup de diàleg de la Direcció General de Comerç amb la societat 
civil, de la Comissió Europea.

L’Anuari de la SCE és l’única publicació catalana ressenyada regularment en 
els índexs de publicacions del Journal of Economic Literature, de l’American 
Economic Association.  

Preveiem adherir-nos properament a l’International Economic Association.
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JuntA de Govern

President   Eduard Arruga i Valeri 
Vicepresident  Joan-Ramon Rovira i Homs 
Secretari   Antoni Montserrat i Solé 
Tresorer    Humbert Sanz i Garcia 
Vocals   Lourdes Beneria i Farré
    Alexandre Checchi i Lang
    Jaume Padrós i Enamorado
    Àngels Roqueta Rodríguez 
    Josep Mª Surís i Jordà
Delegat de l’IEC   Joaquim Muns i Albuixech
Delegat de Madrid   Josep Mª Nus i Badia

nombre de soCis i sòCies

Membres ordinaris  223

reunions de lA JuntA de Govern

21 de setembre de 2015
11 de gener de 2016
24 de maig de 2016
28 de juny de 2016
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estAts finAnCers

Pressupost i liquidació de l’exercici 2015

Liquidació Pressupost
Cobraments
Venta de publicacions 121,12 80,00
Quotes de socis 9.280,00 8.800,00
IX Premi Socientat Catalana d’Economia 0,00 10.000,00
Despeses premi anterior 2.000,00 2.000,00
XIV Premi Catalunya d’Economia 10.000,00 10.000,00
Despeses premi anterior 0,00 2.000,00
Institut d’Estudis Catalans 4.429,81 19.000,00
Ingressos financers 0,00 20,00
Total cobraments 25.830,93 51.900,00

Pagaments
Publicacions 1.027,75 6.000,00
Activitats 3.464,00 9.000,00
IX Premi Societat Catalana d’Economia 10.000,00 12.000,00
XIV Premi Catalunya d’Economia 10.000,00 12.000,00
Personal de Secretaria 865,57 400,00
Despeses financeres 125,98 500,00
Treballs, subministraments i serveis exteriors 345,98 500,00
Correus i missatgeria 710,32 2.000,00
Publicitat i propoganda 1.093,51 1.500,00
Atencions protocol·làries 2.599,69 2.000,00
Material d’oficina i material fungible 496,50 500,00
Locomoció i trasllat, manutenció i allotjament 432,72 500,00
Treball de recerca (Aportació economistes cat.) 0,00 4.000,00
Altres 127,38 1.000,00
Total pagaments 31.289,40 51.900,00

Resultat de l’any -5458,47 0,00

Barcelona, 7 de novembre del 2016


