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MeMòria d’activitats de la societat catalana d’econoMia

Curs 2018-2019

conferències

«Visitando de nuevo a Germán Bernàcer, con tipos de interés 0» a càrrec de 
Gumersindo Ruiz. 17 de setembre de 2018.

«El concepte d’Economia del Bé Comú» a càrrec de Pere Guinjoan. 19 de 
novembre de 2018.

«William Nordhaus i l’economia del canvi climàtic» Premi Nobel a càrrec 
d’Humbert Llavador. 10 de desembre de 2018.

«Innovació i creixement econòmic: Paul Romer», Premi Nobel d’Economia 
2018, a càrrec de Jordi Caballé. 21 de gener de 2019.

Acte homenatge a Josep Jané i Solà. 18 de febrer de 2019.

«Infraestructures i gestió de mobilitat: reflexions sobre l’impacte en el territori, 
ambiental i social» a càrrec d’Àlvar Garola. 18 de març de 2019.

«L’economia catalana al segle XXI. Evolució i perspectives» a càrrec de Joan 
Ramon Rovira. 17 de juny de 2019.

sessions del seMinari Marx:

Sessió de Marxisme de Maurice Dobb, organitzada pel grup d’Economia 
Marxista de la Societat Catalana d’Economia a càrrec de Ramon Boixadera. 13 
de novembre de 2018

Antoni Puig Solé va presentar el seu llibre Diàlegs amb el Capital de Marx, 
edicions 1979. 29 de gener de 2019.

Presentació del llibre Les cendres de Prometeu de Joaquim Sempere. 12 de 
febrer de 2019.
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Sessió del Seminari d’Economia Marxista Piero Sraffa de «Balanç crític i 
personal del pensament econòmic de Marx» a càrrec d’en Alfons Barceló. 12 de 
març de 2019.

col·laboracions aMb altres societats de l’institut:

Bicentenari de Karl Marx. Intervindran Joaquim Sempere, doctor en filosofia 
i membre de l’Associació Catalana de Sociologia (ACS), amb la conferència 
«Metabolisme social a Marx»; Marina Subirats, catedràtica emèrita de sociologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l’ACS, amb la conferència 
«Les classes socials d’avui», i Joan Gonzàlez, doctor en filosofia per la Universitat 
de Barcelona i membre de la Societat Catalana de Filosofia, amb «La concepció 
marxista dels diners, en vista dels nous enfocaments d’ontologia dels objectes 
socials: una anàlisi crítica». A l’acte també hi assistirà el president de l’IEC, 
Joandomènec Ros. 8 d’octubre de 2018.

Continuació de la commemoració del bicentenari de Marx amb les intervencions 
de Jaume Guillamet, membre de la Societat Catalana de Comunicació, amb «Els 
periodismes de Karl Marx»; Núria Benach, membre de la Societat Catalana de 
Geografia, amb «Karl Marx i la geografia», i Simon Mohun, de la Universitat 
Queen Mary de Londres, amb «A Celebration of the Labour Theory of Value». 
15 d’octubre de 2018.

Els actes estan organitzats per la Societat Catalana d’Economia, l’Associació 
Catalana de Sociologia, la Societat Catalana de Filosofia, la Societat Catalana de 
Geografia, la Societat Catalana de Comunicació i la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics, filials de l’IEC, amb la col·laboració de la Secció de Filosofia i Ciències 
Socials de l’IEC.

congressos

• I Winter Workshop (reunió anual d’Economistes de la diàspora) a 
càrrec de Jordi Galí amb el comitè científic següent:

Germà Bel  (Universitat de Barcelona)
Jan Eeckhout  (ICREA-UPF)
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Jordi Galí   (CREI, president del Comitè)
Joan Llull  (MOVE, Universitat Autònoma de Barcelona)
Antonio Manresa (Universitat de Barcelona)
Clara Ponsatí (Universitat de Saint Andrews)

Programa (al web de la SCE).

• 2n Congrés Internacional, II CESC. 24 i 25 de maig de 2019.

Programa (al web de la SCE).

exPosicions

• Exposició «Llibres d’economistes Catalans (del segle XV fins al 1970)». 
8 d’abril del 2019 al 25 de maig del 2019.

Junta 

President:   Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident:  Joan Ramon Rovira i Homs
Tresorer:   Humbert Sanz i García
Secretari:   Antoni Montserrat i Solé
Vocals:
    Lourdes Beneria i Farré
    Joaquim Perramon Ayza
    Jaume Padrós i Enamorado
    Xavier Farriols
    Jordi Galí i Garreta
Delegat de l’IEC:  Andreu Mas-Colell
Delegat a Madrid:  Josep M. Nus i Badia 

reunions de Junta

13 de novembre de 2018
10 de desembre de 2018
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28 de gener de 2019
25 de març de 2019
6 de maig de 2019
17 de juny de 2019
Junta General de socis: 10 de desembre de 2018

núMero de socis i sòcies

Nombre de socis  244

PreMis

• Lliurament del XII Premi Ferran Armengol i Tubau 2018 el dia 27 de 
maig de 2019.

• Convocatòria del Premi Catalunya d’Economia 2019.

Publicacions

• Tancament de l’original del Diccionari d’Economistes Catalans. 

• Enviat a impressió Llibre homenatge Ros Hombravella amb la col·laboració 
del Consejo General de España i el Col·legi d’Economistes de Catalunya.

rendició de coMPtes

Els cobraments han estat de 53.546,69€, inferiors als 86.800€ pressupostats. 
La diferència total ha estat de 33.253,31€. 

Comportament de les partides:

- L’Institut d’Estudis Catalans tenia pressupostats 5.000€ per Publicacions 
però no n’ha aportat cap.

- El XV Premi Catalunya d’Economia estava pressupostat en 12.000€ 
que han estat ingressats en la seva totalitat. Aquest Premi compta amb la 
col·laboració de la Fundació «La Caixa».
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- El XII Premi Ferran Armengol i Tubau estava pressupostat en 8.000€ 
que han estat ingressats en la seva totalitat. Aquest Premi compta amb el 
patrocini de la Mútua de Propietarios.

- El Diccionari d’Economistes Catalans està pressupostat en 20.000€. Aquesta 
quantitat l’ha fet efectiva la Fundación Bancaria Banco Santander que 
patrocina aquest Diccionari.

- S’han ingressat 2.000€ per part d’Esade i 2.000€ per part de la Universitat 
de València (no pressupostats) com a suport a la 2nd. CESC que tindrà 
lloc l’exercici 2019.

L’IEC tenia pressupostats 2.000€ per a Activitats, dels quals s’han ingressat 
tan sols 1.089,38€.

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

- També s’havia dotat aquest exercici amb un Romanent d’exercicis 
anteriors de 30.700€ que no ha calgut utilitzar perquè haurien d’haver 
cobert activitats no pressupostades que no s’han dut a terme.

Els pagaments han estat de 23.564,87€, inferiors als 86.800€ pressupostats 
amb una diferència de 63.235,13€. 

Comportament de les partides.

- Les Publicacions han suposat unes despeses de 3.026,20€, inferiors a 
l’import pressupostat de 25.000€, dels quals 5.000€ aportats per l’IEC. 
La diferència rau en que no s’ha pogut publicar el Diccionari d’Economistes 
Catalans.

- També s’ha atorgat i fet efectiu aquest any el XV Premi Catalunya 
d’Economia amb una dotació de 12.000€, que inclouen l’import del 
Premi més les despeses.

- Activitats IEC (935,25€) i Honoraris per conferències, cursos i jornades 
(3150,00€) queden inclosos dins el pressupost d’Activitats IEC 

- La partida Serveis professionals independents (350€) i Treballs i 
subministres exteriors (421,28€) tenien pressupostats 29.000€ per cobrir 
determinades activitats encomanades fora, bàsicament el contingut del 
Diccionari d’Economistes Catalans i que encara no s’han efectuat. 
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- La partida Despeses financeres, amb 154,20€ estava pressupostada en 
700€. Aquesta partida presenta una gran volatilitat. 

- La partida Locomoció i trasllats, manutenció i allotjament, amb 561,42€ 
tenia un pressupost de 2.500€.

- Les partides Personal de secretaria, Publicitat i propaganda, Atencions 
protocol·làries s’ajusten al pressupostat.

- El resultat de caixa de l’exercici es doncs positiu de 29.981,82€ explicat 
quasi tot per no haver disposat en aquest exercici dels 20.000€ aportats 
per la Fundació Bancària Banco Santander ni dels 8.000€ del XII Premi 
Ferran Armengol i Tubau.

- El saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2018 fou de 91.133,17€. 
Inclou els 28.000€ de l’apartat anterior. Està dipositat en la seva totalitat 
en un compte corrent de Catalunya Banc (actualment BBVA).


