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MeMòria d’activitats de la societat catalana d’econoMia

19 de setembre del 2016 al 23 d’octubre del 2017

conferències

Inauguració del curs 2016-2017 de la Societat Catalana d’Economia: 
«Districtes industrials al segle XXI: de la continuïtat al canvi», a càrrec de 
Rafael Boix Doménech. Barcelona, 19 de setembre de 2016.

Jornada sobre «Catalanisme i Economia». En col·laboració amb el Centre d’ 
Estudis Econòmics i Socials, i la participació d’Oriol Amat i Salas, José Enrique 
Ruiz Domènec, Jordi Amat i Fusté, i Félix Riera Prado. 10 d’octubre de 2016.

«Desigualdades y mercado laboral: ¿el contrato único es la solución?», a càrrec 
d’Albert Recio Andreu. 7 de novembre de 2016.

«Dret i economia: contractes eficients i incentius», dins del Cicle dedicat 
als Premis Nobel (el d’Economia del 2016 atorgat als professors Oliver Hart 
—Harvard University— i Bengt Holmström —Massachussets Institute of 
Technology—), a càrrec de Francesc Xavier Mena i López. 15 de desembre de 
2016.

«Està el sistema financer europeu encara en risc?», a càrrec de Xavier Freixas 
Dargallo. 16 de gener de 2017.

«Personalitat i aportacions del professor Fabià Estapé Rodríguez», dins del 
Cicle dedicat a Economistes catalans, a càrrec de Jacint Ros Hombravella. 6 de 
febrer de 2017.

«Objectius de desenvolupament sostenible: progrés al segle XXI», a càrrec 
d’Àngel Pes Guixà. 6 de març de 2017. 

Lliurament del X Premi Societat Catalana d’Economia, a Humberto G. Llavador, 
John E. Roemer, i Joaquim Silvestre Benach, per la seva obra «Sustainability for a 
Warming Planet». Barcelona (Palau Macaya), 25 de maig de 2017.
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«Margarita Tennant (tieta catalana de l’economista i estadístic irlandès 
Francis Ysidro Edgeworth)», a càrrec de Lluís Barbé. 12 de juny de 2017.

1er congrés de la societat catalana d’ econoMia 
(1st catalan econoMic society conference)

Tingué lloc els dies 26 i 27 de maig de 2017, celebrant la major part de les 
sessions en diferents Sales de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (Casa de 
Convalescència de l’antic Hospital de la Santa Creu), a Barcelona.

Es van rebre, prèviament a la celebració del Congrés, més de 200 
comunicacions, de les que el Comitè Científic (presidit per Andreu Mas-
Colell, i composat per professors de les Facultats d’ Economia i Empresa de 
les Universitats de terres de llengua i cultura catalanes, i d’entitats de recerca 
científica en economia) en va seleccionar 160, que foren presentades al Congrés 
pels seus autors.

Les conferències plenàries van anar a càrrec de Jean Tirole (Premi Nobel 
d’Economia 2014, professor a l’Université de Toulouse) i de Pol Antràs 
(professor a la Harvard University).

L’assistència total fou de més de 250 persones, moltes d’elles provinents de 
fora de les terres de llengua i cultura catalanes.

La Junta de Govern, que es va constituir com a Comitè Organitzador, amb 
la col·laboració de Jordi Galí i Garreta, Jesús Marín, i Elisenda Paluzie, entre 
d’altres, així com de Maite Sánchez, i Natàlia Espelta, agraeix molt sincerament 
aquesta col·laboració, i especialment la d’Antoni Montserrat i Solé, i del 
President i de tots els membres del Comitè Científic, que feren possible l’èxit 
del Congrés. 

Es preveu la celebració del 2n Congrés l’any 2019.
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PrograMes de recerca

El Grup de treball sobre Pensament econòmic català, que componen els nostres 
consocis Eduard Arruga i Valeri, Francesc Artal i Vidal, Antoni Montserrat i 
Solé, Pere Puig i Bastard, i Francesc Roca i Rosell, està acabant un Diccionari 
d’economistes catalans. 

Igualment segueix desenvolupant un programa de recerca sobre «Aportacions 
dels economistes catalans en l’àmbit de la recerca», que dirigeix el nostre consoci 
i Secretari Antoni Montserrat i Solé. Interessats en ser-hi esmentats, podeu enviar 
la ressenya dels vostres treballs científics a sce@iec.cat.

També està preparant un treball sobre «Entitats i institucions de les terres 
de llengua i cultura catalanes que promouen, realitzen o divulguen recerca en 
matèria de ciència econòmica o sobre economia catalana» el nostre consoci i 
President Eduard Arruga i Valeri. 

Igualment, en el blog de la Societat (http://sce.iec.cat) publiquem articles 
científics dels nostres socis o sòcies, per a major difusió del coneixement científic 
en matèria de ciència econòmica o d’economia catalana.

Publicacions

• Anuari, número 22, cobrint els cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-
2012, i 2012-2013 (ja distribuït), coordinat pels nostres consocis 
Alexandre Checchi i Lang, i Víctor Martín i Sánchez.

• 1st Catalan Economic Society Conference: Book of Abstracts. 

• En preparació: Anuari, número 23, cobrint els cursos compresos entre 
2013-2014 i 2016-2017, i un nou volum de la col·lecció «Quaderns 
de Recerca», incloent-hi algunes de les conferències ja donades dins del 
cicle «Aportacions dels economistes catalans a la recerca». 
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PreMis

• X Premi Societat Catalana d’Economia 2016, a la millor obra, treball o 
estudi en general sobre temes d’economia, realitzat dins de l’àmbit de 
terres de llengua i cultura catalanes. Amb la col·laboració de la Fundació 
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, l’Obra Social «la 
Caixa». Atorgat a Humberto G. Llavador, John E. Roemer, i Joaquim 
Silvestre Benach, per la seva obra «Sustainability for a Warming Planet». 
Lliurat a Barcelona (Palau Macaya) el 25 de maig del 2017.

• XV Premi Catalunya d’ Economia 2017, a la millor obra, treball o estudi 
en general sobre l’economia de terres de llengua i cultura catalanes, 
publicat o inèdit, redactat en català, espanyol, anglès, francès, o italià. 
El termini de presentació de candidatures acabà el 31 de juliol del 2017. 
S’ atorgarà i lliurarà en el primer trimestre del 2018.

• XXI Premi IEC Josep A. Vandellós, al millor treball, inèdit i redactat 
en català, d’investigació o d’assaig sobre economia. Premi patrocinat 
per l’Institut d’Estudis Catalans. Es convocarà en el primer trimestre 
del 2020. 

• Participació en el Jurat dels Premis a l’Excel·lència Financera, que 
convoca l’Institut d’Estudis Financers, de la Generalitat de Catalunya. 

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
    Jaume Padrós i Enamorado
    Joaquim Maria Perramon i Ayza
    Àngels Roqueta Rodríguez 
    Josep Mª Surís i Jordà
Delegat de l’IEC  Jordi Galí i Garreta
Delegat de Madrid  Josep Maria Nus i Badia
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núMero de socis i sòcies

Membres ordinaris 238

reunions de la Junta de govern

17 d’octubre 2016
7 de novembre 2016 (seguida de la reunió de la Junta General)
16 de gener 2017
13 de març 2017
4 de maig 2017
12 de juny 2017
18 de setembre 2017
23 d’octubre 2017 (seguida de la reunió de la Junta General)

gruPs de treball

• Economia catalana
• Economia crítica i de gènere
• Economia financera
• Economia industrial
• Pensament econòmic català


