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Presentació

Eduard Arruga i Valeri
President de la Societat Catalana d’Economia

Aquest segon volum de la sèrie de Grans Economistes Catalans, 
dins de la col·lecció «Quaderns de Recerca», de la Societat Catalana 
d’Economia, es refereix a la vida i obra de quatre personatges, de molt 
diferent orientació professional, amb tres punts comuns: els quatre són 
nascuts a Catalunya, han estudiat la carrera jurídica a la Universitat de 
Barcelona, i han creat entorn d’ells un grup de persones rellevants en els 
seus respectius camps. 

Francesc Moragas i Barret, a qui es va dedicar una sessió monogràfica 
el 17 de febrer de 2020, constitueix una persona provinent del món 
de les assegurances i de l’estalvi. La seva aportació més destacada és la 
creació de la «Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros» (1902), així 
com de l’«Instituto Nacional de Previsión» (1908), demostrant així una 
gran preocupació social.

Francesc d’Assís Cambó i Batlle, a qui també la Societat Catalana 
d’Economia va dedicar una sessió monogràfica, el 14 de maig de 2018, 
es distingeix principalment per la seva activitat política i empresarial. En 
el primer camp, com a ministre de Foment (del 23 de març de 1918 al 
7 de novembre de 1918) i de Finances (del 21 d’agost de 1921 al 8 de 
març de 1922), en els governs de l’Estat espanyol presidits pel mallorquí 
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Antonio Maura. Durant l’exercici del segon càrrec polític, va promoure 
i aconseguir l’aprovació de l’anomenat «Arancel Cambó», vigent entre 
1922 i 1960. Com a empresari, fou president de la Compañía Hispano 
Americana de Electricidad (CHADE), encarregada del subministrament 
d’electricitat a Buenos Aires, a la seva àrea metropolitana, i a la ciutat de 
Rosario.

Fabià Estapé Rodríguez, professor universitari de molts economistes, 
fou objecte d’una sessió monogràfica de la Societat Catalana d’Economia 
el 6 de febrer de 2017. La seva dedicació professional és sobretot en el 
camp de la docència universitària, en la matèria de Política Econòmica, 
especialment sobre la política econòmica espanyola.

Joaquim Muns i Albuixech també destaca com a professor universitari, 
però en el seu cas amb projecció internacional, ja que es dedicà a l’anàlisi 
de les organitzacions econòmiques internacionals, en dues de les quals 
(Fons Monetari Internacional, i Banc Internacional de Reconstrucció 
i Foment) exerceix successivament durant dos anys a cadascuna com a 
director executiu. Presidí la Societat Catalana d’Economia entre els anys 
1987 i 1993. En data 18 d’abril de 2016 la Societat li dedicà una sessió 
monogràfica.


