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RAÓ DE SER I RESUM D’AQUESTA PUBLICACIÓ

Aquesta publicació pretén ser, a la vegada:

• Un recordatori de tota l’activitat de la Societat Catalana d’Economia 
—SCE— (i del seu predecessor immediat, la Societat Catalana 
d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials —SCEJES—) durant els seus 
primers 70 anys d’existència.

• Un reconeixement a la tasca de totes les persones de terres de llengua 
i cultura catalanes que, durant aquest llarg període, han procurat 
treballar per a millorar el coneixement de la ciència econòmica, i en 
especial pel desenvolupament econòmic i social d’aqueixes terres.

En primer lloc, s’indiquen alguns dels antecedents que, abans de la creació 
de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials (el 13 d’octubre 
del 1951), es dedicaven a aquesta activitat de coneixement i recerca: 

• la Junta Nacional de Comerç de Barcelona,

• la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País,

• la Societat d’Estudis Econòmics, i

• l’Institut d’Investigacions Econòmiques.

En el període de 70 anys d’existència de la Societat Catalana d’Estudis 
Jurídics, Econòmics i Socials, i de la Societat Catalana d’Economia, es poden 
distingir 3 etapes, clarament diferenciades:
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• 1951-1976, d’activitat molt meritòria de la Societat Catalana d’Estudis 
Jurídics, Econòmics i Socials, pràcticament clandestina, donades les 
circumstàncies de l’època,

• 1977-1985, d’activitat creadora i oberta, de la Secció d’Economia de 
la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials,

• 1986-2021, de la Societat Catalana d’Economia, basada tant en 
estimular i divulgar la recerca en ciència econòmica, per part dels 
economistes de les terres de llengua i cultura catalanes, com en 
procurar la millora del coneixement de l’economia d’aquestes terres, 
i fent propostes per al seu desenvolupament econòmic, social, i 
mediambiental.

Al llarg de les pàgines que segueixen, el lector trobarà una relació de les 
activitats realitzades durant aquest llarg període, amb indicació de les persones 
que han tingut directa implicació en les mateixes. La llista de conferenciants, 
ponents, col·laboradors, etc. és llarguíssima, així com les llistes d’antics i actuals 
socis i sòcies.

Observarà el lector que el nombre d’activitats ha anat augmentant al llarg del 
període, i que també ha anat diversificant-se en molts sentits:

• nombroses conferències sobre diversos temes econòmics, en moltes 
branques de la ciència econòmica,

• seminaris, col·loquis, i taules de debat, sobre temes econòmics concrets,

• premis a la recerca, en ciència econòmica, en economia catalana, en 
assegurances, i en infraestructures,

• exposicions i presentacions de tesis doctorals, llibres, i panells sobre 
dones economistes,
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• conferència anual sobre els guardonats amb l’anomenat Premi Nobel 
d’Economia,

• congressos de caràcter internacional, per a procurar la trobada 
d’economistes dedicats a la recerca en ciència econòmica i en economia 
catalana, i

• publicacions, en paper i virtuals, com Anuaris, quaderns de recerca, 
blogs (de la SCE i 5centims.cat), i altres publicacions.

També cal un reconeixement als successius presidents de la SCE i als 
delegats de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a les persones encarregades del 
recolzament i del suport a la recerca i a l’organització i realització d’activitats 
dutes a terme per l’SCEJES i per la SCE, així com als membres de les respectives 
Juntes de Govern, als socis i sòcies que de manera directa han participat en elles, 
i a les diverses entitats públiques i privades que han patrocinat o col·laborat en 
aqueixes activitats.

El lector judicarà si l’esforç i els recursos esmerçats s’han usat de manera 
eficient per als fins perseguits.

I tot això, no sols per a recordar el passat, sinó per a ajudar a afrontar els 
nous reptes del futur econòmic, social, mediambiental i territorial, de les terres 
de llengua i cultura catalanes i dels seus habitants. 

Eduard Arruga i Valeri
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ALGUNS ANTECEDENTS

El 1758 es va constituir la Junta Nacional de Comerç de Barcelona, amb 
jurisdicció sobre el Principat de Catalunya, i fou el principal instrument de la 
burgesia emprenedora del moment. La Reial Cèdula de 1763 va consolidar la 
seva creació. Durant uns anys portava el nom de Junta Particular de Comercio 
de Barcelona. Creà una sèrie d’escoles tècniques, dedicades a l’ensenyament de 
la nàutica (1769), la química (1805), la mecànica (1808), i la física i l’economia 
(1814). Els seus centres d’ensenyament tenien un nivell molt superior als 
estudis que s’impartien a Cervera, on el 1717, per ordre reial de Felip V, s’havia 
creat la Universitat Única de Cervera, que unificava els estudis procedents de 
l’«Estudi General de totes les Facultats» (de Barcelona) amb els estudis que 
hi havia en altres poblacions catalanes (Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, i 
Vic). El 29 d’agost del 1814, Eudald Jaumeandreu i Triter, que acabava de fer 
unes classes a la càtedra d’Economia Política, a Ciutat de Palma de Mallorca, 
pronunciava la lliçó inaugural amb motiu de l’obertura de la càtedra d’Economia 
Política, establerta a Barcelona per la Junta de Comerç, als locals de la Llotja. 
Actualment, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
es pot considerar continuadora d’aquella Junta.

El 1822 es creà, a Barcelona, la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics 
del País (SEBAP), amb la finalitat de promoure els interessos econòmics 
col·lectius de Barcelona i la seva província. Seguia l’exemple de l’Economic 
Society of Friends (Baile Átha Cliath) i de la Wirstchatlichte Gesellschaft von 
Freunden (Bern), constituïdes el 1762, així com de la Real Sociedad Bascongada 
de Amigos del País (Azkoitia), creada el 1765. Aquestes entitats, sorgides en els 
cercles culturals com organismes no estatals, inicialment tenien la finalitat de 
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promoure el desenvolupament econòmic, estudiant la situació econòmica de 
cada una de les respectives zones d’actuació i buscant solucions als problemes 
detectats. S’encarregaven d’impulsar l’agricultura, la indústria i el comerç, i de 
traduir i publicar les obres estrangeres que recolzaven les idees de la fisiocràcia 
i el liberalisme; comptaven amb llicència per constituir-se i reunir-se; i en la seva 
fundació hi intervenien els sectors més dinàmics de la societat: importants figures 
de la noblesa, i nombrosos càrrecs públics, de l’Església, del món dels negocis, i 
també artesans. Quedà completament instaurada el 1834. L’any 1835 participà 
en la creació de la Mútua de Propietaris (Societat d’Assegurances Mútues contra 
Incendis), una de les primeres d’Espanya. Quan l’any 1837 la Universitat es va 
restablir a Barcelona, Albert Pujol i Gurena, primer president de la Societat, en 
va ser el rector. No fou casual. L’Entitat s’havia queixat que la Universitat «va ser 
arrabassada a la ciutat pel remolí de la Guerra de Successió». Juntament amb la 
Junta Nacional de Comerç de Barcelona, i l’Ajuntament de Barcelona, liderà el 
projecte de creació de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, que es 
completà el 1844. Amb l’excusa del quart centenari del descobriment d’Amèrica 
i les relacions amb Iberoamèrica, el 1892 tingué lloc un Congrés Nacional 
Mercantil, sota la presidència de Joan Baptista Orriols i Comas, també president 
de la SEBAP. I juntament amb altres institucions de la societat civil catalana, com 
ara l’Ateneu Barcelonès, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Foment del Treball 
Nacional, i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, el 1904 la SEBAP contribuí 
a la fundació de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya 
i Balears. Segons l’historiador Pol Dalmau, la SEBAP no és una acadèmia, ni 
un col·legi professional, ni una corporació patronal: «és la plataforma del món 
intel·lectual barceloní implicat en el règim liberal».

El 1907 es va fundar la Societat d’Estudis Econòmics (SEE), d’acord amb 
les idees de l’economista Guillem Graell i Moles (1846-1927) —aleshores 
Secretari general de Foment del Treball Nacional— i a partir d’un grup 
d’estudiants de la seva Càtedra d’Economia Social i Política Aranzelària als 
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Estudis Universitaris Catalans. Va organitzar un Congrés d’economia, celebrat 
a la Universitat de Barcelona entre el 28 de juny i el 4 de juliol de 1908, el qual 
analitzà els problemes monetaris, bancaris, fiscals, industrials i administratius 
de Catalunya, i en el que es van prendre acords per l’Assemblea, en resposta al 
qüestionari preparat per la SEE, i es van aprovar proposicions addicionals. La 
seva activitat es va veure alentida l’any 1931, i interrompuda durant prop de 
60 anys. En els darrers anys del segle XX, continuant estretament vinculada 
a Foment del Treball Nacional, volgué contribuir a la reflexió necessària per 
a garantir el progrés social i econòmic, mitjançant la promoció i la difusió de 
la recerca i el debat en la ciència social i econòmica. Al respecte, es proposà 
establir relacions amb el món empresarial català, amb l’àmbit universitari i amb 
les institucions d’administració pública i representació política, per a esdevenir 
un referent social a Catalunya en el foment de les idees i del debat públic al 
voltant del pensament econòmic. Finalment, el novembre de 2020, la Societat 
d’Estudis Econòmics ha estat refundada, amb el nom de «Societat Barcelonesa 
d’Estudis Econòmics i Socials», tot conservant l’experiència acumulada per tal 
d’ampliar el seu objecte social, sempre sota la tutela de Foment. I així, ara el seu 
objectiu és el d’impulsar la idea de Barcelona com a metròpolis global.

A mitjans del 1930, una ponència integrada per Bartomeu Amengual Andreu, 
Pere Coromines i Montanya, Pere Gual i Villalbí, Josep Maria Tallada i Paulí, 
i Miquel Vidal i Guardiola, proposà la creació d’un Institut d’Investigacions 
Econòmiques (IIE). Els seus Estatuts foren aprovats per la Comissió Provincial 
Permanent de la Diputació de Barcelona el 9 de gener del 1931. A la creació 
s’hi afegiren algunes de les principals corporacions econòmiques de la ciutat de 
Barcelona, com ara la Cambra de Comerç, la Cambra de la Indústria, i la Societat 
Econòmica Barcelonesa d’Amics dels País. Fou un instrument modèlic per a la 
recollida de dades i l’estudi de la conjuntura, ideat a partir dels millors serveis 
d’estudis de l’època, a Harvard o a Kiel. Es dedicà a l’estudi de la conjuntura 
econòmica, i feu les funcions del Servei Central d’Estadística fins a la creació 
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d’aquest. Publicà el Butlletí de l’Institut d’Investigacions Econòmiques, que 
és una de les fonts remarcables per a l’estudi de l’economia catalana del seu 
temps. Ultra la publicació d’un conjunt creixent de dades econòmiques, publicà 
també alguns treballs d’indubtable valor, com: «Com es planteja l’estudi dels 
cicles econòmics» (1931), «El futur del canvi de la pesseta» (1936), ambdós 
obra de Josep Antoni Vandellós i Solà, qui dirigia l’Institut. Publicà també uns 
pocs estudis monogràfics, entre els quals «Els problemes de la banca catalana» 
(1933), obra dels aleshores joves Lluc Beltrán i Flórez i Joan Sardà i Dexeus. 
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SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS JURÍDICS, 
ECONÒMICS I SOCIALS (SCEJES)

1951-1976

Com el lector sap, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) és una corporació 
acadèmica, científica i cultural, l’àmbit d’actuació de la qual s’estén a les terres 
de llengua i cultura catalanes. Fou fundat a Barcelona el 1907, per Enric Prat de 
la Riba, aleshores president de la Mancomunitat de Catalunya i de la Diputació 
de Barcelona, amb la funció de promoure la investigació científica superior, 
principalment de tots els elements de la cultura catalanes. La primera figura de 
l’IEC amb contingut econòmic és Pere Coromines i Montanya (1870-1939), 
qui participà activament en la creació i en l’organització de l’IEC en Seccions, 
així com també en la creació de l’Escola d’Alts Estudis Mercantils de Barcelona. 
El 1976 l’Estat espanyol atorgà reconeixement oficial a l’IEC, assenyalant-li 
com a àmbit d’actuació les terres de llengua i cultura catalanes i aprovant els 
seus Estatuts.

L’IEC està constituït per Seccions, que a la vegada estan formades per persones 
físiques, que poden ser membres numeraris, emèrits o corresponents. Una de les 
Seccions de l’IEC és la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS), creada 
el 1968 com a desdoblament de l’antiga Secció de Ciències. La missió de la 
SFCS és la d’estudiar la filosofia, el dret, l’economia, la sociologia, la geografia 
humana i les disciplines afins a aquestes, amb referència principal a les terres de 
llengua i cultura catalanes.

A més de les Seccions, l’IEC ha anat creant Societats científiques 
especialitzades, anomenades «societats filials», per a possibilitar la incorporació 
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d’estudiosos (en general, no membres de l’IEC) als projectes o empreses 
científiques que aquell ha anat fent. I així, el 13 d’octubre de 1951 fou creada la 
Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials (SCEJES), amb la 
finalitat de conrear les diverses branques de les ciències jurídiques, econòmiques 
i sociològiques i publicar els treballs dels qui s’hi dediquessin.

La iniciativa es va prendre l’any 1947, quan un grup de joves llicenciats i 
estudiants de Dret, a la Universitat de Barcelona —Josep Maria Ainaud de 
Lasarte, Anton Cañellas i Balcells, Jaume Carner i Suñol, Pere Cuxart i Bartolí, 
Enric Jardí i Casany, Joan Reventós i Carner, i Lluís Torras i Solé— es reuniren 
a l’Ateneu Barcelonès i formaren una Comissió executiva per tal d’organitzar 
una Societat que s’ocupés d’aquests estudis i que, seguint la recomanació de 
Maurici Serrahima i Bofill, obtingués el reconeixement de l’IEC, com així fou 
a les darreries del 1951, amb l’aprovació dels seus Estatuts.

En una primera etapa, l’SCEJES tingué una notable activitat, desenvolupada 
en comunicacions, taules rodones i ponències. Cal destacar el valor cívic de 
la nova Societat, que permetia una relació constant i cordial de les noves 
generacions amb les anteriors, i la lliure discussió —sempre amb nivell 
científic i amb objectivitat— de temes polítics, econòmics i socials, totalment 
interdits per les autoritats governatives i administratives de l’època. 

Els fundadors i primers membres de l’SCEJES foren Josep Maria Ainaud 
de Lasarte, Claudi Ametlla, Ramon Aramón i Serra, Manuel Basté, Lluc 
Beltrán i Flórez, Josep Jordi Bergós i Tejero, Emili Maria Boix i Selva, Francesc 
Bonet i Armengol, Lluís Bonet i Galí (al qual domicili particular tingué lloc 
la primera reunió), Antoni Borrell i Macià, Joaquim de Camps i Arboix, 
Anton Cañellas i Balcells, Eduard Cardona i Romeu, Jaume Carner i Suñol, 
Joaquim Carreras Artau, Jordi Casas i Salat-Fossas, Lluís Casassas i Simó, 
Alexandre Cirici i Pellicer, Xavier Cruañas i Matas, Pere Cuxart i Bartolí, 
Lluís Durán i Ventosa, Josep Ferré i Oriol, Josep Ferrer i Mayol, Pere Figuera 
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i Serra, Jordi Fontdecaba, Llorenç Gascón i Fernández, Pere Grau i Valls, 
Joan Hernández i Roig, Enric Jardí i Casany, Francesc Maspons i Anglasell, 
Salvador Millet i Bel (qui, amb el finançament de Francesc Cambó i Batlle, 
donava classes d’economia al seu despatx i a casa seva), Manuel Miserachs, 
Josep Maria Muntaner i Pascual, Enric Panadès i Casanovas, Hilari (Ernest) 
Raguer i Suñer, Frederic Rahola i d’Espona, Joan Reventós i Carner, Joan 
Baptista Roca i Caball, Pau Roig i Giralt, Albert de Rovira i Mola, Joan Sansa 
i Caminal, Joan Seguí i Falgar, Maurici Serrahima i Bofill, Manuel Thió i 
Rodés, Lluís Torras i Solé, Julià Torres Español, Ramon Trías Fargas, Joan 
Vallvé i Creus, i Jaume Vicens Vives.

L’SCEJES s’organitzà en 3 Seccions: Dret, Economia, i Ciències Socials, 
permetent-se que els membres de la Societat poguessin pertànyer a més d’una 
Secció.

El primer president de l’SCEJES fou Lluís Duran i Ventosa, seguit de 
Francesc de Paula Maspons i Anglasell, i Antoni Maria Borrell i Macià. El 
primer delegat de l’IEC a l’SCEJES fou Joaquim Carreras i Artau.

La Secció d’Economia de l’SCEJES començà liderada per Salvador Millet 
i Bel com a vicepresident de l’SCEJES, Joan Seguí i Falgar com a secretari 
de la Secció (substituït anys després per Llorenç Gascón i Fernández), i Lluc 
Beltrán i Flórez com a vocal de l’SCEJES.

En l’àmbit de la Secció d’Economia de l’SCEJES, entre els anys 1951 i 
1977, cal assenyalar, sense que coneguem les dates concretes en que es van 
realitzar:

• les intervencions de Joan Sardà i Dexeus, Lluc Beltrán i Flórez, i 
Fabià Estapé Rodríguez, sobre temes de l’economia catalana,

• les sessions acadèmiques de Lluís Casassas i Simó sobre el problema 
dels pobles colonials,
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• les ponències de Ramon Alabart i de Jordi Pujol i Soley sobre el tema 
de la immigració,

• l’exposició de Pere Cuxart i Bartolí de que la Catalunya dels temps dels 
usatges tenia un sistema de llibertats, de reconeixement de drets, molt 
superior al d’aquells moments,

• el tractament de temes com la integració de Catalunya al Mercat Comú 
Europeu, a càrrec de Josep Maria Ainaud de Lasarte, Joan Hernández 
Roig, Salvador Millet i Bel, i Hilari (Ernest) Raguer i Suñer,

• la discussió col·lectiva de l’obra «Notícia de Catalunya», de Jaume 
Vicens Vives, en publicar-se’n la primera edició; segons Josep Maria 
Ainaud de Lasarte, l’autor recollí molts dels suggeriments que li 
foren fets —entre ells, diversos de Josep Ferrater i Mora— a les noves 
edicions de l’obra, 

• la convocatòria del Premi Francesc Eiximenis, al millor treball 
d’investigació sobre ciències jurídiques, econòmiques i socials,

• el premi atorgat a un estudi de Ramon Trías Fargas, sobre «Problemes 
industrials de Catalunya», que restà inèdit, així com la seva ponència 
vaticinant que, en una època d’expansió econòmica i de creació de 
«polos de desarrollo», i sobre la base de calcular el desnivell de la 
balança de pagaments de Catalunya, i el cost dels llocs de treball, es 
produiria una important crisi i una sensible manca de llocs de treball 
a l’economia catalana,

• i la nombrosa presència entre els seus associats de persones dels camps 
empresarial i acadèmic, en una línia de caràcter netament català.

Cap als anys seixanta decaigué la seva activitat, que s’havia de desenvolupar 
pràcticament en la clandestinitat, i gairebé sempre en un local amablement 
cedit per la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.
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SECCIÓ D’ECONOMIA DE L’SCEJES

1977-1985

A les darreries del 1977 fou constituïda una Comissió gestora per a endegar 
de nou les activitats de la Secció d’Economia de l’SCEJES, d’acord amb 
les necessitats de l’època i la situació de caràcter acadèmic dels economistes 
catalans. L’objectiu fou el d’agrupar tots els economistes dels països catalans (o 
economistes de llengua catalana, en similitud amb l’«Association d’économistes 
de langue française») que treballen en l’estudi i la recerca de l’economia, en 
qualsevulla de les branques de la ciència econòmica, encara que amb un especial 
interès —però no exclusivament— en la temàtica econòmica relativa als països 
catalans. També pretenia acollir els qui, no treballant-hi, estan interessats a 
conèixer i seguir els desenvolupaments que es produeixen en aquests camps.

Imatge de l’escut de l’SCEJES – Secció d’Economia.
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Any 1978

Activitats/conferències:

• «Estudi de la industrialització del País Valencià», per Josep Maria del 
Rivero i Zardoya (29 de març)

• «L’anàlisi de l’economia menorquina», per Emili Maria Farré-Escofet 
(25 d’abril)

• «Problemes metodològics i estadístics en la realització anual de la «Memoria 
Económica de Cataluña», per Andreu Gispert i Llavet (30 de maig)

• «L’estudi del finançament de la Generalitat de Catalunya», per Ramon 
Romaguera i Amat (28 de juny)

• «Aproximació a l’economia d’Osona», per Xavier Segura i Porta (7 de 
novembre)

• «L’anàlisi econòmica aplicada a l’estudi del medi ambient a Catalunya», 
per Josep C. Vergés i Vallès (5 de desembre)

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 60.000 Publicacions 22.814

Aportació IEC 41.667 Administració 6.364

Ingressos 101.667 Despeses 29.178

Superàvit 72.489
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Any 1979

Activitats/conferències:

• «La indústria espanyola davant la CEE. Anàlisi de l’impacte comercial 
i de la capacitat competitiva des de la perspectiva del desarmament 
aranzelari», per Alexandre Checchi i Lang, Francesc Melo i Ferrer, 
Pere Puig i Bastard, Lluís Riera i Figueras, i Josep Maria Surís i Jordà 
(17 de gener)

• Junta general de socis i sòcies (2 de febrer)

• «Una nova economia de mercat», per Joan Sardà i Dexeus (2 de febrer)

• «Una introducció a l’economia socialista planificada», per Leonci 
Hernàndez i Albert (6 de març)

• «L’adhesió de l’Estat espanyol a la CEE i el sector agrari català. Aspectes 
metodològics», per Alexandre Checchi i Lang (14 de maig)

• «Els darrers desenvolupaments científics en l’àmbit de les finances 
públiques», per Alexandre Pedrós i Abelló (20 de juny)

• «Aspectes metodològics en l’estudi de la comarca del Tarragonès», per 
Joaquim Margalef i Llevaria (31 d’octubre)

• «L’anàlisi de l’economia de les Illes», per Miquel Alenyà i Fuster (29 de 
novembre)

• «Els corrents actuals a la teoria de l’empresa», per Antoni Serra i 
Ramoneda (19 de desembre)
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Junta de Govern (elegida el 2 de febrer):

President   Josep Maria Muntaner i Pascual

Secretari   Carles Alfred Gasòliba i Böhm 

Tresorer   Carles Camps i García

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Francesc Homs i Ferret

Vocal   Juan Molina Vivas (des del 15 abril 1979)

Vocal   Frederic Ribas i Massana

Vocal   Mercè Sala i Schnorkowski (fins el 15 abril 1979)

Vocal   Humbert Sanz i García

Vocal adjunt  Josep Arqué i Carré

Delegat de l’IEC  Ramon Faus i Esteve

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 118.000 Publicacions 29.070

Altres ingressos 1.025 Administració 27.658

- - Altres despeses 5.422

Ingressos 119.025 Despeses  62.150

Superàvit 56.875
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Any 1980

Activitats/conferències:

• «L’especialització de la indústria manufacturera catalana», per Isabel 
Busom, Antoni Gratacós i Bau, i Joan Sogues (19 de febrer)

• «La balança fiscal de Catalunya. Incidència fiscal de l’actuació de l’Estat», 
per Antoni Castells i Oliveres (27 de març)

• Junta general de socis i sòcies (9 de maig)

• «Impressions parlamentàries: polítics, funcionaris i tècnics», per Ramon 
Trías Fargas (9 de maig)

• «L’economia del Segrià, desenvolupament agrícola i desequilibris 
sectorials», per Ramon Morell i Rosell (23 d’octubre)

• «Desenvolupaments recents en l’àmbit de l’economia internacional», per 
Joaquim Muns i Albuixech (24 de novembre)

Junta de Govern:

President   Josep Maria Muntaner i Pascual

Secretari   Carles Alfred Gasòliba i Böhm 

Tresorer   Carles Camps i García

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Francesc Homs i Ferret

Vocal   Juan Molina Vivas

Vocal   Frederic Ribas i Massana

Vocal   Humbert Sanz i García

Vocal adjunt  Josep Arqué i Carré

Delegat de l’IEC  Ramon Faus i Esteve
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Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 168.500 Publicacions 123.451

Aportació Generalitat 93.988 Administració 37.451

Altres ingressos 97 Altres despeses 1.872

Ingressos 262.585 Despeses 162.864

Superàvit 99.721

Imatge de la portada de l’Anuari núm. 2.
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Any 1981

Activitats/conferències:

• Presentació de la Secció d’Economia de l’SCEJES al Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, per Francesc Raventós i Torras i Josep 
Maria Muntaner i Pascual (22 de gener)

• «L’agricultura a Catalunya. Estudi econòmic», per Josep Grifoll, Josep 
Maria Brunet, Isabel Busom, A. Gratacós, E. Estebanell i J. Sogues (3 
de febrer)

• «Teoria econòmica i ecologia», sessió conjunta amb la Societat Catalana 
de Biologia i la Institució Catalana d’Història Natural, per Josep C. 
Vergés i Vallès i Jaume A. Terrades (5 de març)

• «El sistema impositiu a la Unió Soviètica i la seva contribució a l’eficiència 
productiva», per Benjamí Bastida i Vilà (1 d’abril)

• «Els fluxos comercials entre Catalunya i la resta d’Espanya. Aspectes 
metodològics», per Martí Parellada i Sabata (24 d’abril)

• «Els Bonaplata. Tres generacions d’industrials catalans a l’Espanya del 
segle XIX», per Jordi Nadal i Oller (25 de maig)

• «Les grans línies del futur econòmic de Catalunya», per Francesc 
Santacana i Martorell i Josep Maria Antúnez i Xaus (9 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Josep Maria Muntaner i Pascual

Secretari   Carles Alfred Gasòliba i Böhm 

Tresorer   Carles Camps i García

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Francesc Homs i Ferret

Vocal   Juan Molina Vivas

Vocal   Frederic Ribas i Massana

Vocal   Humbert Sanz i García

Vocal adjunt  Josep Arqué i Carré

Delegat de l’IEC  Ramon Faus i Esteve

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 216.500 Publicacions 165.621

Aportació Generalitat 142.462 Administració  39.448

Altres ingressos 206 Altres despeses 5.586

Ingressos 359.168 Despeses 210.655

Superàvit 148.513



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

26

Any 1982

Activitats/conferències:

• «La Caixa, dins el sistema financer català», per Jordi Nadal i Oller i 
Carles Sudrià i Triay (15 de febrer)

• «Llibre blanc de l’energia a Catalunya», per Joan Alario Gasulla i 
Andreu Morillas i Antolín (20 d’abril)

• «Llibre blanc de Catalunya i la CEE», per Carles Camps i García, 
Antoni Serra i Ramoneda, Antoni Lladó i Gomà-Campos i Josep 
Piqué i Camps (21 de setembre)

Junta de Govern:

President   Josep Maria Muntaner i Pascual

Secretari   Joan Ignasi Puigdollers i Noblom

Secretari adjunt  Francesc Homs i Ferret 

Tresorer   Carles Camps i García

Vocal    Josep Arqué i Carré

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Humbert Sanz i García

Vocal   Ricard Seix i Creus

Vocal   Josep C. Vergés i Vallès

Delegat de l’IEC  Ramon Faus i Esteve
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Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 225.000 Publicacions 64.559

Altres ingressos 288 Administració 16.080

- - Altres despeses 8.036

Ingressos 225.288 Despeses  88.675

Superàvit 136.613

Imatge de la portada de l’Anuari núm. 3.
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Any 1983

Activitats/conferències:

• «Aportacions científiques del marxisme al pensament modern: vigència i 
recerques actuals», sessió conjunta amb la Societat Catalana de Filosofia, 
per Lluís Argemí i d’Abadal, Josep Manuel Bermudo i Ávila, i Carlota 
Solé i Puig (24 de març)

• Primer Seminari sobre la política ambiental a Catalunya i Llenguadoc, 
amb la col·laboració de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, de la Universitat de Barcelona, i la Universitat de 
Montpelller, per Jean Marie Boisson, Rafael Pampillon, Armando 
Villamil, Josep C. Vergés i Vallès, Daniel Puech, Philippe Gardesein, 
José Antonio García-Durán de Lara, Amelia Díaz, Jean Orliac, Eduard 
Berenguer, i Joaquim Solà i Solà (2 i 3 de maig) 

• Junta general extraordinària de socis i sòcies (25 d’octubre)

• «John Maynard Keynes», per Joan Hortalà i Arau (25 d’octubre)

• «La industrialització a Catalunya: anys 1960-1983», per Amadeu 
Petitbó (24 de novembre)

• Junta general de socis i sòcies (13 de desembre)

• «Aproximació a l’obra de P. Sraffa i J. Robinson», per Josep Maria Bricall 
(13 de desembre)

• Homenatge als membres fundadors de l’SCEJES, 1953-59 (13 de 
desembre)
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Junta de Govern:

President   Josep Maria Muntaner i Pascual

Secretari   Joan Ignasi Puigdollers i Noblom 
    (fins el 25 octubre 1983)

Secretari   Francesc Homs i Ferret 
    (des del 25 octubre 1983)

Secretari adjunt  Francesc Homs i Ferret (fins el 25 octubre 1983)

Tresorer   Carles Camps i García

Vocal    Josep Arqué i Carré

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Humbert Sanz i García

Vocal   Ricard Seix i Creus

Vocal   Josep C. Vergés i Vallès

Delegat de l’IEC  Ramon Faus i Esteve

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 247.500 Conferències 80.000

Altres ingressos 360 Publicacions 399.597

- - Administració 146.045

- - Altres despeses 1.962

Ingressos 247.860 Despeses 627.604

Dèficit 379.744
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Any 1984

Activitats/conferències:

• «Política monetària, estabilització econòmica, expectatives racionals», per 
Josep Piqué i Camps (31 de gener)

• «L’economia irregular: Teoria, evidències i implicacions en la política 
econòmica», per Joaquim Trigo Portela i Carmen Vázquez Arango (21 
de març)

• «Models d’empresa i raó dominant», per Antonio Marzal (15 de maig)

• Segon Seminari sobre la política ambiental a Catalunya i Llenguadoc, 
amb la col·laboració de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, de la Universitat de Barcelona, i la Universitat de 
Montpeller, per Jean Marie Boisson, Josep Arràez, Josep C. Vergés 
i Vallès, Daniel Burgués, Philippe Gardeisen, Eduard Berenguer, 
Joaquim Solà i Solà, Modest Fluvià i Font, M. Rigal, Marc Laget, 
Daniel Puech, Rafael Pampillon, Jordi Suriach i Immaculada Martinell 
(21 i 22 de maig)

• Trobada d’economistes catalans, sobre «Els economistes catalans i la 
intervenció pública en l’activitat econòmica», sessió coordinada per 
Joan Trullén i Thomas, organitzada per la Secció d’Economia de la 
Universitat Catalana d’Estiu, i amb participació de Josep Maria 
Cullell, Antonio Argandoña Rámiz, Jordi Bacaria i Colom, Ezequiel 
Baró Tomás, Emérito Bono Martínez, Amado Sánchez, J. A. Tomás 
Carpí, Josep Maria Bricall, Antoni Castells i Oliveres, Xavier Comas, 
Vicent Soler Marco, Salvador Verger Estrela, i Joan Pascual i Rocabert 
(14 i 15 de setembre)

• «La Generalitat de Catalunya i el futur de l’economia catalana», per 
Jordi Pujol i Soley (9 d’octubre)
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• Acte interdisciplinari, conjuntament amb la Societat Catalana de 
Comunicació, amb participació de Lluís Comas i Arajol, i Josep Gifreu 
i Pinsach (19 de desembre)

Junta de Govern:

President   Josep Maria Muntaner i Pascual

Secretari   Francesc Homs i Ferret

Tresorer   Carles Camps i García

Vocal    Josep Arqué i Carré

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Humbert Sanz i García

Vocal   Ricard Seix i Creus

Vocal   Josep C. Vergés i Vallès

Delegat de l’IEC  Ramon Faus i Esteve

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 256.000 Conferències 70.000

Aportació IEC 500.000 Publicacions 319.947

Aportació CIRIT 140.000 Administració 254.349

Altres ingressos 3.090 Altres despeses 2.940

Ingressos 899.090 Despeses 647.236

Superàvit 251.854
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Any 1985

Activitats/conferències:

• «Introducció a la història de l’economia ecològica», per Joan Martínez i 
Alier (26 de març)

• Tercer Seminari sobre la política ambiental a Catalunya i Llenguadoc, 
sobre «L’agricultura i l’Europa», amb la col·laboració de l’Institut 
d’Economia Regional, de la Universitat de Barcelona, el Centre Regional 
de la Productivité et des Études Économiques, de la Universitat de 
Montpeller, per Antoni Badia i Margarit, Federico Mayor Zaragoza, 
Jean Marie Boisson, Helge Wulfe, Alexandre Checchi i Lang, José 
Manuel de la Torre y de Miguel, Robert Badouin, Josep C. Vergés 
i Vallès, Ramon Franquesa, Carles Bernat, Josep Maria Muntaner i 
Pascual, i Karen R. Polenske (27 a 29 de maig) 

• «Catalunya en l’economia de les Comunitats Europees», per Carles-Alfred 
Gasòliba i Böhm (10 de juny)

• Junta general de socis i sòcies (10 de juny)

• «Autonomia i finançament: Alternatives per a un sistema definitiu», per 
Josep Maria Cullell i Nadal (15 d’octubre)

• «Franco Modigliani, Premi Nobel d’Economia 1985», per Lluís Argemí 
i d’Abadal (4 de novembre)

• «Efectes econòmics i financers dels dèficits públics», per Jordi Canals i 
Margalef (18 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Josep Maria Muntaner i Pascual (fins el 10 juny)

President   Antoni Serra Ramoneda (des del 10 juny)

Secretari   Francesc Homs i Ferret 

Tresorer   Carles Camps i García

Vocal    Josep Arqué i Carré

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Humbert Sanz i García

Vocal   Ricard Seix i Creus

Vocal   Josep C. Vergés i Vallès

Delegat de l’IEC  Ramon Faus i Esteve

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 308.500 Conferències 62.000

Aportació CIRIT 200.000 Publicacions 182.120

Altres ingressos 2.643 Administració 456.987

- - Altres despeses 5.348

Ingressos 511.143 Despeses 706.455

Dèficit 195.312
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Imatge de la portada de l’Anuari núm. 4.

Imatge de la portada de l’Anuari núm. 5.
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SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA

1986-2021

Per iniciativa de Josep Maria Muntaner i Pascual i de Carles-Alfred Gasòliba 
i Böhm, es van assentar les bases per a la transformació de la Secció d’Economia 
de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials (SCEJES) en 
una Societat Catalana d’Economia. A l’efecte, parlaren en primer lloc amb els 
responsables de l’Institut d’Estudis Catalans, en segon lloc visitaren els últims 
membres de la Junta de Govern de la Societat que es constituí l’any 1952, i 
finalment formaren una Junta Gestora, en la que participà també Carles Camps 
i García, entre altres.

En la reunió de la Junta general de la Secció d’Economia de l’SCEJES, 
celebrada el 9 de juliol del 1986, s’aprovaren els Estatuts d’una nova Societat 
filial de l’IEC, la Societat Catalana d’ Economia (SCE), i el 30 de juny del 1987 
se n’aprovà el Reglament de Règim interior.

Tan els Estatuts com el Reglament estableixen que «la SCE, filial de l’IEC, i 
adscrita a la SFCS, és una societat acadèmica, creada per fomentar l’estudi i la 
recerca econòmica, i procurar-ne la difusió, i el seu àmbit natural de projecció 
s’estén a les terres de llengua i cultura catalanes».
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Any 1986

Activitats/conferències:

• «Competitivitat i complementarietat de l’economia d’Israel amb Catalunya 
i l’Espanya mediterrània», per Alfredo Tovías (14 de febrer)

• «El finançament de l’economia: sector públic, sector privat», per Josep 
Piqué i Camps (10 d’abril)

• «La política econòmica americana i l’economia mundial», amb la 
col·laboració de la Càtedra d’Organització Econòmica Internacional, 
de la Universitat Central de Barcelona, per Rosa Maria Burgués i Gelpí 
(24 d’abril)

• «Estudis aplicats sobre el concepte de districte industrial a Itàlia. Economies 
externes i districte industrial», amb la col·laboració del Departament 
d’Economia Aplicada, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per 
Giacomo Becattini (22 i 23 de maig)

• Junta general de socis i sòcies (9 de juliol)

• «Barcelona, horitzó 1992», per Pasqual Maragall i Mira (9 de juliol)

• «A la memòria de Carles Camps i García, Secretari de la Societat», per 
Joan Hortalà i Arau, Antoni Serra i Ramoneda, Josep Maria Muntaner 
i Pascual, Josep Vilarasau Salat, i Martí Parellada i Sabata (13 de 
novembre)

• «Política industrial a Catalunya», per Joan Hortalà i Arau (13 de 
novembre)

• Quart Seminari sobre la política ambiental a Catalunya i Llenguadoc, 
sobre el tema «Gestió econòmica comparada del medi ambient», amb 
la col·laboració del Centre Regional de la Productivité et des Études 
Économiques, de la Universitat de Montpeller, per M. Lacave, Josep 
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C. Vergés i Vallès, J. Orliac, , Josep M. Taure i Menéndez, J.A. López 
Vivié, , J. Faure, J. E. Sales, O. Demange, Jean Marie Boisson, Alfons 
Barceló, D. Puech, María Isabel Bertolotti, R. Lostado, Alain Berger, 
Michel Garrabe, Hélène Rey, Maguelonne Pons-Dejeant, i F. Feral, 
celebrat a Montpeller (21 i 22 de novembre)

Junta de Govern:

President   Antoni Serra i Ramoneda

Vicepresident  Joaquim Muns i Albuixech

Secretari   Carles Camps i García

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Josep Arqué i Carré

Vocal   Josep Piqué i Camps

Vocal   Ricard Seix i Creus

Vocal   Josep C. Vergés i Vallès

Vocal adjunt  Pere Ganigué i Casanovas

Delegat de l’IEC  Ramon Faus i Esteve (fins el 9 juliol 1986)

Delegat de l’IEC  Carles-Alfred Gasòliba i Böhm  
    (des del 9 juliol 1986)



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

39

Ingressos i despeses (en pessetes, per al període gener 1985-juny 1986):

Quotes 653.000 Conferències 249.300

Aportació CIRIT 534.440 Publicacions 201.038

Altres ingressos 2.731 Administració 679.223

- - Altres despeses 6.817

Ingressos 1.190.171 Despeses 1.136.378

Superàvit 53.793

Imatge de Carles Camps i Garcia.
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Any 1987

Activitats/conferències:

• «Who is subsidising? The relationship between American and EEC 
Agricultural Policy», per Soren Kjeldsen-Kragh (29 de gener)

• «L’hisenda pública democràtica. Per fi un Premi Nobel d’Economia 1986 
per a l’hisenda pública: James Buchanan», per Alexandre Pedrós i Abelló 
(26 de març)

• «Els canvis necessaris a la política monetària espanyola», per Antonio 
Argandoña Rámiz (12 de maig)

• Junta general de socis i sòcies (30 de juny)

• «El problema del comerç exterior: què passa i què podem fer», per Josep 
Jané i Solà (30 de juny)

• Conferència internacional sobre economia i ecologia, amb la 
col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona (26 a 29 de 
setembre)

• «Les aportacions de Solow a l’economia moderna», per Alfred Pastor i 
Bodmer (25 de novembre)

• «La desindustrialització a Barcelona», per Carles Kinder, Amadeu 
Petitbó, i Enric Llarch (17 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Antoni Serra i Ramoneda (fins el 30 juny)

President   Joaquim Muns Albuixech (des del 30 juny)

Vicepresident  Joaquim Muns i Albuixech (fins el 30 juny)

Vicepresident  Antoni Serra i Ramoneda (des del 30 juny)

Secretari   Carles Camps i García

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Josep Arqué i Carré

Vocal   Josep Piqué i Camps

Vocal   Ricard Seix i Creus

Vocal   Josep C. Vergés i Vallès

Vocal adjunt  Pere Ganigué i Casanovas

Delegat de l’IEC  Carles-Alfred Gasòliba i Böhm
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Any 1988

Activitats/conferències:

• «La crisi borsària i les seves conseqüències», per Maria Àngels Vallvé i 
Ribera (1 de febrer)

• «El paper de l’Estat a l’Espanya democràtica», per Josep Borrell (29 de 
febrer)

• «El retard econòmic català en el temps de Jaume Vicens Vives», per Albert 
Carreras (24 de març)

• «El futur del finançament de la Generalitat: la lliçó dels darrers deu anys», 
per Joaquim Solé i Vilanova (28 d’abril)

• «El comerç exterior català en un món en ràpida evolució», per Francesc 
Granell i Trías (2 de juny)

• «Amèrica Llatina: el futur econòmic d’un continent endeutat», per 
Joaquim Ferran (19 de setembre)

• «Comentaris sobre la riquesa de les regions», per Andreu Mas-Colell (28 
de setembre)

• «El lideratge empresarial europeu: reflexió d’un català», per Jaume Filella 
(2 de novembre)

• «Els orígens de la indústria d’indianes a Barcelona. Les manufactures 
d’indianes i els inicis de la indústria cotonera a Catalunya: una comparació 
internacional», en col·laboració amb la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics, per James K. J. Thomson (9 i 10 de novembre)

• Junta general de socis i sòcies (22 de desembre)

• «La política industrial a Catalunya», per Macià Alavedra i Moner (22 
de desembre) 
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Junta de Govern:

President   Joaquim Muns i Albuixech

Vicepresident  Antoni Serra i Ramoneda

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Pere Ganigué i Casanovas

Vocal   Anton Gasol i Magriñà

Vocal   Alexandre Pedrós i Abelló

Vocal   Pere Puig i Bastard

Vocal    Joan Trullén i Thomas

Delegat de l’IEC  Carles-Alfred Gasòliba i Böhm

Ingressos i despeses (en pessetes, per al període juliol 1987-juny 1988):

Quotes 372.000 Conferències 125.000

Subvencions 1.084.262 Publicacions 1.037.290

Altres ingressos 30.195 Administració 325.138

- - Altres despeses 111.325

Ingressos 1.486.457 Despeses 1.598.753

Dèficit 112.296
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Any 1989

Activitats/conferències:

• «Collective Action, Institutions and Development», per Jeffrey R. Nugent 
(26 de gener)

• «La teoria econòmica de Maurice Allais», per José Antonio García-
Durán de Lara (27 de febrer)

• «Els sistemes bancaris dels principals països de la CEE», per Josep Maria 
Carrau i Antoni Lladó i Gomà-Camps (24 d’abril)

• «La renda de Barcelona i els 26 municipis de la Mancomunitat», per 
Narcisa Salvador, Josep Oliver, Isabel Busom, i Joan Trullén i Thomas 
(29 de maig)

• »Programas de ajuste estructural: de Bretton Woods a la crisis africana», 
per Enrique Rueda Sabater (19 de juny)

• «Russian Imperialism: the conquest of Central Asia», per Madhavan K. 
Palat (3 de juliol)

• «Barcelona com a plaça financera. El projecte del mercat de futurs», per 
Josep Manuel Basáñez (17 d’octubre)

• «Apartheid as Racial Socialism: A Public Choice Analysis», per 
Christopher Lingle (9 de novembre)

• Junta general de socis i sòcies (20 de desembre) 

• «Trygve Haavelmo: Premi Nobel d’Economia 1989. Algunes reflexions 
sobre el paper de l’econometria en el contrast de teories», per Josep Lluis 
Raymond i Barà (20 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Joaquim Muns i Albuixech

Vicepresident  Antoni Serra i Ramoneda

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Pere Ganigué i Casanovas

Vocal   Anton Gasol i Magriñà

Vocal   Alexandre Pedrós i Abelló

Vocal   Pere Puig i Bastard

Vocal    Joan Trullén i Thomas

Delegat de l’IEC  Carles-Alfred Gasòliba i Böhm

Imatge del llibre Els atractius industrials de 29 
ciutats de Catalunya Pere Lleonart i Llibre.
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Any 1990

Activitats/conferències:

• «D’on ve i on va el port de Barcelona: una reinterpretació econòmica», per 
Joan Clavera i Monjonell (25 de gener)

• «La problemàtica de la industrialització de les ciutats mitjanes i petites de 
Catalunya», per Pere Lleonart i Llibre (27 de febrer)

• «Hi ha d’haver límits a la inversió estrangera?», per Miquel Puig i 
Raposo, i Joaquim Trigo i Portela» (29 de març)

• «The Outlook for Banking and Finance in Europe», per Robert Pringle 
(24 d’abril)

• «La internacionalització de l’economia i la mà d’obra femenina», en 
col·laboració amb la Societat Catalana de Geografia, per Lourdes 
Benería i Farré (25 de maig)

• Junta general extraordinària de socis i sòcies (17 de juliol)

• «Els components de la competitivitat. Mirant el 92», per Antoni Subirà 
(17 de juliol) 

• «Barcelona, cap a una nova economia municipal», per Josep Maria 
Cullell (30 d’octubre)

• «Els premis Nobel d’Economia 1990: Harry Markowitz, William Forsyth 
Sharpe, i Merton Miller; un marc teòric per a l’economia financera», per 
Joan Montllor i Carlota Menéndez (29 de novembre)

• Junta general de socis i sòcies (13 de desembre)

• «La Universitat Pompeu Fabra: un projecte d’Universitat», per Enric 
Argullol i Murgadas (13 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Joaquim Muns i Albuixech

Vicepresident  Josep Jané i Solà

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Pere Ganigué i Casanovas

Vocal   Anton Gasol i Magriñà

Vocal   Pere Puig i Bastard

Vocal   Joan Trullén i Thomas 

Delegat de l’IEC  Carles-Alfred Gasòliba i Böhm

Ingressos i despeses (en pessetes, per al període juliol 1989-juny 1990):

Quotes 649.500 Conferències 131.250

Aportació CIRIT 275.134 Publicacions 135.971

Altres ingressos 231 Administració 556.182

- - Altres despeses 48.014

Ingressos 924.865 Despeses 871.417

Superàvit 53.448
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Any 1991

Activitats/conferències:

• «Possibilitats del fons de pensions com alternativa de previsió social a 
Espanya», per Sadurní Anfosso i Borrell (6 de febrer)

• «Estudi econòmico-financer de l’empresa catalana: exercici 1989. Aspectes 
metodològics i anàlisi de resultats», per Enric Genescà i Garrigosa (5 de 
març)

• «Les empreses multinacionals i els seus efectes en l’estructura i en la política 
econòmica», per Joan B. Ortega i Galán (25 d’abril)

• «L’economia catalana en l’horitzó del mercat únic», per Martí Parellada 
i Sabata (23 de maig)

• «The Economy of the Societ Union: from Central Planning to Market», 
per John A. Holsen i Alfred D. Levy (11 de juny)

• Seminari sobre la política social a la CEE: «Interrogants i realitats de 
la Europa social», amb la col·laboració del Patronat Català Pro Europa 
(28 i 29 d’octubre)

• «Premi Nobel d’Economia 1991 a Ronald H. Coase i els problemes 
econòmics actuals», per Joan Tugores Ques (21 de novembre)

• «Perspectives de la indústria catalana en els anys 90», per Jordi Gual i 
Solé, Modest Fluvià i Font, i Joaquim Solà i Solà (17 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Joaquim Muns i Albuixech

Vicepresident  Josep Jané i Solà

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Pere Ganigué i Casanovas

Vocal   Anton Gasol i Magriñà

Vocal   Pere Puig i Bastard

Vocal   Jaume Terribas i Alamego

Vocal   Joan Trullén i Thomas 

Delegat de l’IEC  Carles-Alfred Gasòliba i Böhm

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 614.000 Conferències 102.000

Altres ingressos 309 Publicacions 148.241

- - Administració 354.491

- - Altres despeses 35.540

Ingressos 614.309 Despeses 640.272

Dèficit 25.963
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Any 1992

Activitats/conferències:

• «Les potencialitats dels centres industrials de tercer nivell i el potencial 
econòmic del sistema de ciutats de Catalunya», per Pere Lleonart i Llibre 
(23 de gener)

• «La liberalització de capitals al sector financer», per Artur Saurí del Río 
(4 de març)

• Junta general de socis i sòcies (26 de març)

• «Perfeccionament de la democràcia», per Salvador Millet i Bel (26 de 
març)

• «Impacte de Maastricht sobre l’estructura institucional de la CEE», per 
Montserrat Millet (29 d’abril)

• «Catalunya, una economia depenent?», per Jacint Ros Hombravella (27 
de maig)

• Cinquè Seminari sobre la política ambiental a Catalunya i Llenguadoc, 
sobre «Eines econòmiques per al medi ambient», amb la col·laboració del 
Centre Regional de la Productivité et des Études Économiques, de la 
Universitat de Montpeller (4 i 5 de juny) 

• «Recerca i informació econòmica: experiències als dos mons», per Pere Pi-
Sunyer i Bayo (13 d’octubre)

• «Barcelona’s Foreign Links in the 18th and Early 19th Centuries», per 
James K. J. Thomson (9 de novembre)

• «Premi Nobel d’Economia 1992 a Gary S. Becker: L’anàlisi econòmica 
del matrimoni, la família i el crim», per Francesc Xavier Mena i López 
(10 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Joaquim Muns i Albuixech

Vicepresident  Josep Jané i Solà

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Pere Ganigué i Casanovas

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Pere Puig i Bastard

Vocal   Joan Maria Solà i Franquesa

Vocal   Jaume Terribas i Alamego 

Delegat de l’IEC  Lluís Figa i Faura

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 633.000 Conferències 296.500

Aportació 
Caixa Catalunya 1.000.000 Publicacions 122.163

Altres ingressos 238 Premi Catalunya 
Economia 1.099.666

- - Administració 513.842

- - Altres despeses 58.783

Ingressos 1.633.238 Despeses 2.090.954

Dèficit 457.716
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Any 1993

Activitats/conferències:

• «Maastricht, Edimburg i Catalunya», per Xavier Civit (28 de gener)

• Junta general de socis i sòcies (18 de febrer)

• «1993 i les perspectives de futur per Barcelona», per Pasqual Maragall i 
Mira (18 de febrer)

• «L’oferta comercial i el desplaçament de la demanda a Catalunya», per 
Pere Puig i Bastard (17 de març)

• «L’internacionalització de l’economia catalana», per Elena Giráldez 
Pidal (4 de maig)

• «La nova banca i la financiació del sector productiu», per Josep Jané i 
Solà (8 de juny)

• «Corresponsabilitat fiscal i reforma del sistema de finançament autonòmic», 
per Antoni Castells i Oliveres (15 de novembre)

• «L’avaluació econòmica i ambiental», per Pere Riera i Micaló (18 de 
novembre)

• Junta general de socis i sòcies (22 de desembre)

• «Europa: la frustració dels economistes», per Joaquim Muns i Albuixech 
(22 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Joaquim Muns i Albuixech

Vicepresident  Josep Jané i Solà

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Pere Ganigué i Casanovas

Vocal   José Antonio García-Durán de Lara 
    (des del 18 febrer 1993)

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Pere Puig i Bastard

Vocal   Joan Maria Solà i Franquesa

Vocal   Jaume Terribas i Alamego  
    (fins el 18 febrer 1993)

Delegat de l’IEC  Lluís Figa i Faura

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 836.200 Conferències 111.450

Aportació 
Caixa Catalunya 1.039.645 Publicacions 208.842

Altres ingressos 118 Premi Catalunya 
Economia 1.114.691

- - Administració 392.700

- - Altres despeses 23.899

Ingressos 1.875.963 Despeses 1.851.582

Superàvit 24.381
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Any 1994

Activitats/conferències:

• «The Knights of Malta, Catalonian and the Mediterranean», en 
col·laboració amb la Societat Catalana d’Estudis Històrics, per Henry 
Sire (25 de gener)

• «La riquesa de les nacions: evidència internacional», per Xavier Sala i 
Martín (24 de febrer) 

• «Planning and Development: the European Union and the Regions», en 
col·laboració amb el Seminari d’Economia Espanyola, de la Universitat 
de Barcelona, per Rafaella Y. Nanetti (7 de març)

• «De la vella a la nova història econòmica. A propòsit de la concessió del 
Premi Nobel d’Economia 1993 a Robert W. Fogel i Douglas C. North», 
per Josep Maria Delgado Ribas (24 de març)

• «Les economies asiàtiques», per Christopher Lingle (12 a 14 d’abril)

• «Modelització de l’activitat i la previsió en àmbits locals», per Josep 
Oliver i Alonso (17 de maig)

• «La situació econòmica internacional i el moment de l’economia espanyola: 
cap una cruïlla decisiva», a Girona, per Joaquim Muns i Albuixech (31 
de maig)

• «L’exili intel·lectual català a l’Anglaterra», en col·laboració amb la 
Societat Catalana de Comunicació, per Josep Manyé (21 de juny)  

• «La Borsa de Barcelona: de la Llei de Reforma a la internacionalització», 
per Joan Hortalà i Arau (9 d’octubre)

• «Experiència recent i perspectives del procés de transformació d’Europa de 
l’Est», per Joaquim Ferran (28 de novembre)
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• «La necessitat de la comptabilització de les operacions econòmiques en 
espais inferiors a la regió: algunes reflexions derivades de l’estructura 
del sistema de comptes nacionals», per Josep Oliver i Alonso (14 de 
desembre)

Junta de Govern:

President   Joaquim Muns i Albuixech  
    (fins el 9 novembre 1994)

President   Josep Jané i Solà (des del 9 novembre 1994)

Vicepresident  Josep Jané i Solà (fins el 9 novembre 1994)

Vicepresident  Pere Puig i Bastard (des del 9 novembre 1994)

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   José Antonio García-Durán de Lara

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Jordi Pascual i Escutia 
    (des del 9 novembre 1994)

Vocal   Pere Puig i Bastard (fins el 9 novembre 1994)

Vocal   Joan Maria Solà i Franquesa

Vocal   Josep Maria Vegara i Carrió

Delegat de l’IEC  Lluís Figa i Faura
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Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 854.800 Conferències 153.600

Aportació 
Caixa Catalunya 1.000.000 Publicacions 200.505

Aportació CIRIT 225.000 Premi Catalunya 
Economia 1.106.690

Altres ingressos 10.167 Administració 424.686

- - Altres despeses 3.400

Ingressos 2.089.967 Despeses 1.889.063

Superàvit 200.904

Imatge de la portada de l’Anuari núm. 11.
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Any 1995

Activitats/conferències:

• Junta general de socis i sòcies (26 de gener)

• «Los Premios Nobel de Economía 1994, John Harsanyu, John Forbes 
Nash y Reinhard Selten: el funcionamiento de los mercados desde la teoria 
de juegos», per Vicente Salas Fumàs (26 de gener)

• «Present i futur de l’economia del Principat d’Andorra», per Victor Pou 
i Serradell (13 de febrer)

• «Cap on va la pesseta?», debat amb Fernando Cánovas Atienza, Joan 
Cavallé i Miranda, Jesús Palau, i Lluís Prat Mora (16 de març) 

• «Una missió d’assistència en política econòmica al Kyrgyzstan, del Grup 
d’Anàlisi de la Transició Econòmica, de la Universitat de Barcelona», per 
Benjamí Bastida (25 d’abril)

• «L’aigua no té preu», debat amb Daniel Pagès i Raventós, Antoni Piera 
i de Ciurana, i Josep C. Vergés i Vallès (31 de maig) 

• «Vessen les galledes d’Okun? Els conflictes entre equitat i eficiència», per 
Joaquim Silvestre i Benach (10 d’octubre)

• «Transformacions agrícoles i canvi social a la Catalunya rural: el cas de la 
comarca d’Osona», per Santi Ponce i Vivet (23 de novembre)

• «Un canvi de paradigma en el món de la formació: la Universitat Oberta 
de Catalunya», en col·laboració amb la Societat Catalana de Pedagogia, 
per Gabriel Ferraté i Pascual (11 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Josep Jané i Solà 

Vicepresident  Pere Puig i Bastard 

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   José Antonio García-Durán de Lara

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Jordi Pascual i Escutia

Vocal   Joan Maria Solà i Franquesa

Vocal   Josep Maria Vegara i Carrió

Delegat de l’IEC  Lluís Figa i Faura

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 859.600 Conferències 85.000

Aportació 
Caixa Catalunya 1.500.000 Publicacions 252.518

Altres ingressos 314 Premi Catalunya 
Economia 1.663.740

- - Administració 177.149

- - Altres despeses 9.934

Ingressos 2.359.914 Despeses 2.188.341

Superàvit 171.573
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Any 1996

Activitats/conferències:

• Junta general de socis i sòcies (22 de gener)

• «La privatització d’empreses: algunes consideracions teòriques», per 
Andreu Mas-Colell (22 de gener)

• «Demografia i estat del benestar», debat amb Fèlix Arias i Bergadà, Jordi 
Rivera i Saganta, i Tomàs Vidal Bendito (5 de març)

• «Robert Lucas, Premi Nobel d’Economia 1995: la revolució de les 
expectatives racionals», per Albert Marcet (25 de març)

• «La despesa social a Espanya, 1985-1995», per Jacint Ros Hombravella, 
a Tarragona (18 d’abril)

• «Ibn Jaldun o el precursor de les ciències econòmiques», per Fabià Estapé 
Rodríguez (4 de juny)

• «L’auditoria com element de gestió empresarial», per Manuel Vela Pastor 
(8 d’octubre)

• «Creixement i convergència regional a Espanya i Europa», per Joan 
Maria Esteban i Marquillas, i Xavier Vives i Torrents, a Lleida (28 de 
novembre)

• «El repte de la moneda única europea», per Joan Elías i Boada (12 de 
desembre)  



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

60

Junta de Govern

President   Josep Jané i Solà 

Vicepresident  Pere Puig i Bastard 

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   José Antonio García-Durán de Lara

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Jordi Pascual i Escutia

Vocal   Pere Puig i Bastard 

Vocal   Joan Maria Solà i Franquesa

Vocal   Josep Maria Vegara i Carrió

Delegat de l’IEC  Lluís Figa i Faura

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 944.600 Conferències 158.850

Aportació 
Caixa Catalunya 1.500.000 Publicacions 288.680

Altres ingressos 454 Premi Catalunya 
Economia 1.848.918

- - Administració 124.563

- - Altres despeses 40.539

Ingressos 2.445.054 Despeses 2.461.550

Dèficit 16.496
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Any 1997

Activitats/conferències:

• Junta general de socis i sòcies (28 de gener)

• «La lògica de la Unió Econòmica i Monetària i l’Euro», per Carles Alfred 
Gasòliba i Böhm (28 de gener)

• «Premi Nobel d’Economia 1996 a James Mirrless i William Vickrey i els 
incentius», per Xavier Vives i Torrents (18 de febrer)

• «El finançament de Catalunya», debat amb Antoni Castells i Oliveres, 
Josep C. Vergés i Vallès, i Jaume Vilalta (11 de març)

• «El mapa comercial de Catalunya: presentació de l’Anuari comercial 
d’Espanya, 1997», per Josep Maria Carrau, Pedro Chasco, i Josep 
Maria Liso (24 d’abril)

• «The political economy of corruption in East Asia», per Christopher 
Lingle (20 de maig)

• «The rise and decline of the Asian Development Model» i «Economic versus 
Political Freedom in East Asia», per Christopher Lingle (21 de maig)

• «Avenç resultats estimació Caixa de Catalunya sobre el PIB català 1996 
per comarques i sectors», per Xavier Segura i Porta, i Josep Oliver i 
Alonso (16 de juny)

• «Lloança a Joan Sardà i Dexeus: l’origen del miracle econòmic espanyol», 
per Fabià Estapé Rodríguez (14 d’octubre)

• «90 anys d’estudis d’economia a Catalunya (1907-1997) i les perspectives 
a les portes del segle XXI», per Jordi Pascual i Escutia (11 de novembre)

• «Capitalització i creixement de l’economia catalana, 1955-1995», per 
Ernest Reig Martínez (9 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Josep Jané i Solà

Vicepresident  Pere Puig i Bastard

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Lluis Comas Aràjol

Vocal   Jordi Goula i Surinyach

Vocal   Jordi Pascual i Escutia

Vocal    Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Joan Maria Solà i Franquesa

Vocal   Josep Maria Vegara i Carrió 

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell 

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia 

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 979.600 Conferències 209.250

Aportació 
Caixa Catalunya 1.500.000 Publicacions 331.760

Altres ingressos 560 Premi Catalunya 
Economia 1.629.342

- - Administració 125.322

- - Altres despeses 4.267

Ingressos 2.480.160 Despeses 2.299.941

Superàvit 180.219



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

63

Any 1998

Activitats/conferències:

• Junta general de socis i sòcies (26 de gener)

• «Els premis Nobel d’Economia 1997 a Robert C. Merton i Myron S. 
Scholes: aportacions sobre la valoració d’opcions financeres», per Màxim 
Borrell (26 de gener)

• «Conflictes nacionals i mercat de capitals a Europa», per Josep Lluís 
Oller Ariño (25 de febrer)

• «L’economia conservadora vista per Josep Pla», per Valentí Puig (26 de 
març)

• «L’aplicació del català a les empreses», debat amb Josep Lluís Bonet i 
Ferrer, Marc Monràs, Josep Moran i Ocerinjauriegui, i Joan Josep 
Tarragó, en col·laboració amb la Societat Catalana de Llengua i 
Literatura (28 d’abril)

• «Les relacions exteriors de la Unió Europea i l’Agenda 2000», per 
Francesc Granell i Trías, Josep Maria LLoveras, Xavier Prats, i Victor 
Pou i Serradell (21 de maig)

• «L’impacte del medi ambient en l’economia productiva», per Joan Ignasi 
Puigdollers i Noblom (17 de juny)

• «The Rise and Fall of the Asian Markets, with Special Reference to 
Singapore’s Authoritarian Capitalism», per Christopher Lingle (9 de 
juliol)

• «Catalunya a l’aldea global», per Àngel Pes (28 d’octubre)

• «Darreres actuacions del Tribunal de Defensa de la Competència contra 
les pràctiques restrictives», per Amadeu Petitbó (17 de novembre)
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• «Màrqueting en alimentació», taula rodona amb Amadeu Blasco 
Abadal, Jordi Rigual Martínez, Rafael Santiveri Arroita, i Pere Puig 
Bastard, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Ciències de 
l’Alimentació (2 de desembre)

• «Universal Banking. International Comparisons and Theoretical 
Perspectives», per Jordi Canals i Margalef (3 de desembre)

• «La situació de l’economia mundial: hem superat la crisi?», per Joaquim 
Ferran (16 de desembre)

Junta de Govern:

President   Josep Jané i Solà

Vicepresident  Pere Puig i Bastard

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Lluis Comas Aràjol

Vocal   Jordi Goula i Surinyach

Vocal   Jordi Pascual i Escutia

Vocal    Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Joan Maria Solà i Franquesa

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech
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Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 1.037.600 Conferències 227.500

Aportació 
Caixa Catalunya 1.500.000 Publicacions 1.311.600

Aportació 
Cambra Comerç 1.000.000 Premi SCE 1.645.550

Altres ingressos 543 Administració 183.506

Ingressos 3.538.143 Despeses 3.368.156

Superàvit 169.987

Imatge de la portada de l’Anuari núm. 14.
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Any 1999

Activitats/conferències:

• Junta general de socis i sòcies (1 de febrer)

• «L’heterodòxia d’un teòric ortodox: Amartya Sen, premi Nobel d’Economia 
1998», per Salvador Barberà (1 de febrer)

• «El canvi econòmic: experiències d’un economista al Congrés de Diputats», 
per Francesc Homs (4 de març)

• «La provisió pública de béns privats al tombant del segle XXI: la sanitat a 
Catalunya», per Guillem López Casasnovas (23 de març) 

• «Hi ha crisi mundial? Xina, bananes i el futur del comerç», per Francesc 
Xavier Mena i López (28 d’abril)

• «El seguro de crédito. Especial referencia a la limitación de riesgo», per 
Ramon Morral Soldevila (19 de maig)

• «L’Institut d’Estadística de Catalunya, una porta oberta al coneixement 
de l’economia, la demografia i la societat de Catalunya», en col·laboració 
amb la Societat Catalana de Matemàtiques, per Jordi Oliveres i Prats, 
i Àlex Costa (10 de juny)

• «La política monetària del BCE», per Eugeni Domingo Solans (2 de 
juliol)

• «The European Union and the WTO Millenium Round: Why We Need a 
New Trade Round», per John Clarke (5 de novembre)

• «Cap a un model d’elecció discreta en les bases del mètode del cost de viatge. 
Aplicació als espais naturals protegits de l’illa de Mallorca», a Mallorca, 
per Antoni Riera Font (29 de novembre)
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• «Homenatge a Josep Marull Gou», per Josep Jané i Solà, Fabià Estapé 
i Rodríguez, Antoni Serra i Ramoneda, Enric Masó Vázquez, i Joan 
Clos (17 de desembre)

Junta de Govern:

President   Josep Jané i Solà

Vicepresident  Pere Puig i Bastard

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Lluis Comas Aràjol

Vocal   Jordi Goula i Surinyach

Vocal   Jordi Pascual i Escutia

Vocal    Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Joan Maria Solà i Franquesa

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech
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Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 988.000 Conferències 112.000

Aportació 
Caixa Catalunya 1.500.000 Publicacions 1.105.514

Aportació 
Fund. Banesto 800.000 Premi Catalunya 

Economia 1.699.429

Aportació 
Cambra Comerç 575.000 Premi Ferran  

Armengol i Tubau 754.218

Aportació 
Fund. Armengol Mir 500.000 Administració 526.612

Altres ingressos 690 Altres despeses 3.002

Ingressos 4.363.690 Despeses 4.200.775

Superàvit 162.915

Imatge de la portada del Quadern núm. 2
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Any 2000

Activitats/conferències:

• «El premi Nobel d’Economia 1999: una visió retrospectiva de l’obra de 
Robert Mundell», per Jordi Caballé i Vilella (21 de gener) 

• «De quina manera s’ha enriquit Catalunya?», per Jordi Nadal i Oller (8 
de març)

• Junta general de socis i sòcies (29 de març)

• «La balança fiscal de Catalunya. Còmput de l’últim període i l’evolució 
de 1984 a 1998», per Guillem López Casasnovas i Esther Martínez 
García (29 de març)

• «És rendible protegir els espais naturals? Economia i medi ambient a 
Mallorca», per Antoni Riera Font (26 d’abril)

• «La mortalitat empresarial: el cost social i econòmic de la insolvència», per 
Àngels Roqueta (23 de maig)

• «És viable l’euro? Els primers passos de la Unió Monetària Europea», per 
Joan Elías i Boada (4 de juliol) 

• «L’estratègia europea de l’ocupació: el rol del Fons Social Europeu», per 
Lluís Riera i Figueras (9 d’octubre)

• «La balança fiscal de Catalunya amb el govern central», a Girona, per 
Guillem López Casasnovas i Esther Martínez García (27 de novembre)

• «Premi Nobel d’Economia 2000 concedit a James J. Heckman i Daniel L. 
McFadden», per Jaume García i Villar (15 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Josep Jané i Solà

Vicepresident  Pere Puig i Bastard

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Josep Maria Carrau i Ramon

Vocal   Jordi Goula i Surinyach

Vocal   Roldán Martínez i López

Vocal   Jordi Pascual i Escutia

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech

Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 1.000.000 Conferències 97.400

Aportació 
Caixa Catalunya 1.500.000 Premi SCE 1.608.251

Altres ingressos 831 Administració 834.038

Ingressos 2.500.831 Despeses 2.539.689

Dèficit 38.858
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Any 2001

Activitats/conferències:

• «La incorporació dels països de l’Est a la Unió Europea després dels acords 
de Nice», per Benjamí Bastida Vila (8 de febrer)

• Junta general de socis i sòcies (15 de març)

• «Hi ha un paper per a l’ètica a l’empresa?», per Antonio Argandoña 
Rámiz (15 de març)

• «Marge empresarial, cost i preus: relació inexistent o inversa», per Joaquim 
Trigo Portela (19 d’abril)

• «Població, progrés tècnic i economia», per José Antonio García-Durán 
de Lara (23 de maig)

• «El model de finançament autonòmic», per Francesc Homs i Ferret (7 
de juny)

• «Què passa amb la nova economia?», per Francesc Xavier Mena i López 
(5 de juliol)

• «Laureà Figuerola i la pesseta», per Artur Mas i Gavarró, Josep Lluís 
Vilaseca Guasch, Francesc Cabana i Vancells, Joaquim Muns i 
Albuixech, i José María Serrano Sanz (23 d’octubre)

• «El paper de les exportacions vitícoles en la configuració de les relacions 
exteriors de l’economia catalana, 1672-1869», a Sant Sadurní d’Anoia, 
per Francesc Valls Junyent (7 de novembre) 

• «És competitiu el port de Barcelona?», per Joaquim Tosas i Mir, Santiago 
Bassols i Villa, Santiago García i Milà, Albert Vilalta i González, i 
Andreu Gispert i Llavet (20 de novembre)

• «Un premi Nobel d’Economia 2001, atorgat a Joseph Eugene Stiglitz, per 
a l’economia de la informació», per Joan Tugores Ques (11 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Josep Jané i Solà (fins el 30 abril)

President   Pere Puig i Bastard (des del 30 abril)

Vicepresident  Pere Puig i Bastard (fins el 30 abril)

Vicepresident  Artur Saurí del Río (des del 30 abril)

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Josep Maria Carrau i Ramon

Vocal   Jordi Goula i Surinyach (fins el 15 març 2001)

Vocal   Roldán Martínez i López

Vocal   Jordi Pascual i Escutia

Vocal   Josep Lluís Raymond Barà (des del 15 març 2001)

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech
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Ingressos i despeses (en pessetes):

Quotes 1.068.000 Conferències 143.500

Aportació 
Caixa Catalunya 1.500.000 Publicacions 696.000

Aportació 
Fund. Banesto 800.000 Premi Catalunya 

Economia 1.667.248

Altres ingressos 965 Administració 769.838

- - Altres despeses 43.123

Ingressos 3.368.965 Despeses 3.319.709

Superàvit 49.526
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Any 2002

Activitats/conferències:

• «L’atròfia del sector públic a Catalunya», per Jacint Ros Hombravella, 
Ramon Tremosa i Balcells, i Jordi Pons (14 de febrer)

• «Els microestats europeus davant la Unió Europea: el cas d’Andorra», per 
Víctor Pou Serradell (8 de març)

• Junta general de socis i sòcies (10 d’abril)

• «Condiciones para el desarrollo de la empresa española», per Vicente 
Salas Fumàs (10 d’abril)

• «Abast i característiques de la pobresa a Catalunya», per Josep Oliver (22 
de maig)

• «Detecció del frau en l’assegurança de l’automòbil», per Montserrat 
Guillén i Mercedes Ayuso (15 de juliol)

• «Els sistemes de finançament de la xarxa viària a Europa», per Salvador 
Alemany i Mas (12 de setembre)

• «La terra i el medi: impacte del turisme sobre el territori», per Modest 
Fluvià (15 d’octubre)

• «Métodos de preferencias declarades en la valoración de atributos 
ambientales. Una aplicación del experimento de elección y del método 
de ordenación contingente a los bosques de Cataluña», a Reus, per Joan 
Mogas Amorós (13 de novembre)

• «La política d’habitatges en una política europea comparada», per Carme 
Trilla (26 de novembre)

• «Un premi Nobel d’Economia 2002 a l’experimentació: Daniel Kahneman 
i Vernon L. Smith», per Antoni Bosch-Domènech (11 de desembre)



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

75

Junta de Govern:

President   Pere Puig i Bastard 

Vicepresident  Artur Saurí del Río 

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Josep Maria Carrau i Ramon

Vocal   Roldán Martínez i López

Vocal   Jordi Pascual i Escutia

Vocal   Josep Lluís Raymond Barà 

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 7.566 Conferències 1.058

Aportació 
Caixa Catalunya 9.000 Publicacions 1.799

Aportació 
Fund. Armengol Mir 4.800 Premi SCE 10.124

Altres ingressos 3 Premi Ferran  
Armengol i Tubau 4.985

- - Administració 5.995

- - Altres despeses 17

Ingressos 21.369 Despeses 23.978

Dèficit 2.609
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Imatge de la portada del Quadern núm. 4.

Fotografies  del Premi FAT 2002.
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Any 2003

Activitats/conferències:

• Presentació del llibre «Laureà Figuerola i la pesseta», en el dia del 
centenari de la seva mort, per Josep Jané Solà (28 de febrer)

• Junta general de socis i sòcies (17 de març)

• «La Unió Europea front la crisi econòmica, l’Iraq i l’ampliació», per 
Francesc Granell i Trías (17 de març)

• «Els maquillatges de la informació financera a Espanya: les empreses 
cotitzades a borsa», per Oriol Amat i Salas (29 d’abril)

• «Vers una nova PAC per a una Unió Europea ampliada», per Albert 
Massot i Martí (8 de maig)

• Presentació del llibre «La seca del Principat de Catalunya (1809-
1814)», de Xavier Sanahuja, en col·laboració amb la Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics, per Francesc Cabana i Vancells (27 de maig)

• «Del Roine a Barcelona i d’altres transvasaments abandonats d’Europa», 
per Bernard Barraqué (1 de juliol)

• «Cap on van els tipus? Perspectives i condicionaments de l’interès», per 
Ferran Sicart i Ortí (23 de setembre)

• «Putin’s Strategy: Stabilization Through Subordination to USA», per 
Madhavan K. Palat (24 d’octubre)

• «Història del creixement econòmic a Mallorca, 1700-2000», per Carles 
Manera Erbina (12 de novembre)

• «Els premis Nobel d’Economia 2003: Importància de les contribucions 
de Robert F. Engle i Clive W. J. Granger», per Màxim Borrell (2 de 
desembre)
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• Presentació del llibre «El frau a l’assegurança de l’automòbil», per 
Montserrat Guillén i Mercedes Ayuso (17 de desembre)

Junta de Govern:

President   Pere Puig i Bastard

Vicepresident  Artur Saurí del Río

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Eduard Arruga i Valeri

Vocal   Josep Maria Carrau i Ramon

Vocal   Roldán Martínez i López

Vocal   Josep Lluís Raymond i Barà

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 7.350 Conferències 1.438

Aportació 
Caixa Catalunya 9.000 Premi Catalunya 

Economia 10.096

Aportació 
Fund. Armengol Mir 734 Administració 3.639

Ingressos 17.084 Despeses 15.173

Superàvit 1.911
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Imatge de la portada del llibre Laureà Figuerola i la pesseta.
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Any 2004

Activitats/conferències:

• «Investing in Catalonia: bricks, bolts and highways», per John Barrass 
(28 de gener)

• «Valoració econòmica del risc dels incendis forestals», per Joan Mogas i 
Amorós (25 de febrer) 

• «Els estrangers, una necessitat o un problema?», per Eduard Sagarra Trías 
(23 de març)

• «La protecció sociosanitària: envelliment i assegurament de la dependència», 
per Guillem López Casasnovas (27 d’abril)

• «L’eix de Bracons i el futur econòmic de la Garrotxa», per Àlvar Garola 
(20 de maig)

• Junta general de socis i sòcies (3 de juny)

• «Democràcia i redistribució: una teoria de transicions polítiques», per 
Carles Boix (3 de juny)

• «La indústria enfront de la globalització: les constants industrials de 
Catalunya a Espanya», per Joan Trullén i Thomas (30 de setembre)

• «Les oportunitats mútues de la globalització: la microeconomia índia vs la 
macroeconomia xinesa», per Sanjay Peters (27 d’octubre)

• «El sistema elèctric espanyol des de la perspectiva industrial», per Ignasi 
Nieto i Joaquim Solà i Solà (24 de novembre)

• «Sobre el Premi Nobel d’Economia 2004 concedit a Finn E. Kydland 
i Edward C. Prescott», per Francesc Xavier Mena i López (17 de 
desembre)
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Junta de Govern:

President   Pere Puig i Bastard

Vicepresident  Artur Saurí del Río

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Eduard Arruga i Valeri

Vocal   Josep Maria Carrau i Ramon

Vocal   Roldán Martínez i López

Vocal   Josep Lluís Raymond i Barà

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 7.380 Conferències 1.225

Aportació 
Caixa Catalunya 9.000 Premi SCE 9.987

Aportació 
Fund. Armengol Mir 1.500 Premi Ferran  

Armengol i Tubau 1.090

Administració 3.652

Ingressos 17.880 Despeses 15.954

Superàvit 1.926
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Any 2005

Activitats/conferències:

• «La competitivitat real de l’economia catalana davant la globalització», 
per Jordi Gual i Solé i Lluís Torrens (27 de gener)

• «Els efectes del dèficit fiscal sobre l’economia catalana», per Antoni Serra 
i Ramoneda, i Ramon Tremosa i Balcells(10 de febrer)

• «La protecció del medi ambient a Catalunya i la criminalització de l’aire: 
un cas a Tarragona», per Josep C. Vergés i Vallès (14 de març)

• «Homenatge a Eugeni Domingo», per Joaquim Muns i Albuixech, Carles 
Alfred Gasòliba i Böhm, Josep Jané i Solà, Guillem López Casasnovas, 
i Pere Puig i Bastard (21 d’abril)

• «Arrisquen més diners els rics?», per Antoni Bosch-Domènech i Joaquim 
Silvestre i Benach (19 de maig)

• Junta general de socis i sòcies (22 de juny)

• «Economia de la privatització de l’educació», per Henri M. Levin (22 
de juny)

• «El model espanyol de creixement econòmic», per Antonio Argandoña 
Rámiz (27 de setembre)

• «Les estratègies de les àrees metropolitanes europees davant l’ampliació de 
la Unió Europea», per Xavier Vives i Torrents, i Lluís Torrens (3 de 
novembre)

• «Sobre el Premi Nobel d’Economia 2005, concedit a Robert J. Aumann i 
Thomas C. Schelling», per Andreu Mas-Colell (13 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Pere Puig i Bastard

Vicepresident  Artur Saurí del Río

Secretari   Josep C. Vergés i Vallès (fins el 22 juny)

Secretari   Eduard Arruga i Valeri (des del 22 juny)

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Eduard Arruga i Valeri (fins el 22 juny)

Vocal   Josep Maria Carrau i Ramon

Vocal   Roldán Martínez i López

Vocal   Josep Lluís Raymond i Barà

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal    Ernest Sena i Calabuig (des del 22 juny)

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech  

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 7.140 Conferències 613

Aportació 
Caixa Catalunya 9.000 Premi Catalunya 

Economia 10.273

Aportació 
Fund. Armengol Mir 7.887 Premi Ferran  

Armengol i Tubau 7.396

- - Administració 7.681

Ingressos 24.027 Despeses 25.963

Dèficit 1.936
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Any 2006

Activitats/conferències:

• «Una visió de l’empresa catalana», per Antoni Serra i Ramoneda (23 
de gener)

• «Internacionalització: l’experiència asiàtica», per Alfred Pastor i Bodmer 
(6 de febrer)

• «Expectatives a mitjà i llarg termini», per Joaquín Trigo Portela (20 de 
febrer)

• «La paradoxa de la productivitat», per Jordi Gual i Solé (6 de març)

• «Iniciativas empresariales en Cataluña», per Marcel Planellas i David 
Urbano (27 de març)

• «La qualitat del sistema educatiu a Catalunya», per Joaquim Prats (25 
d’abril)

• «Les fonts de finançament de l’empresa», per Josep Soler i Albertí (8 de 
maig)

• «Estratègies públiques i privades en R+D+i: una visió global del sistema 
de R+D+i a Catalunya», per Isabel Busom (24 de maig)

• «Estratègies públiques i privades en R+D+i: el comportament dels agents 
innovadors», per Josep Maria Surís i Jordà (24 de maig)

• Junta general de socis i sòcies (12 de juny)

• «Infraestructures, territori i medi ambient», per Pere Lleonart i Llibre, i 
Carles Mendieta (12 de juny)

• «Els serveis avançats «de persona a persona» per a la millora de la 
competitivitat de l’economia catalana», per Guillem López Casasnovas 
(27 de juny) 
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• «Història d’una recerca sobre Francis Ysidro Edgeworth», per Lluís Barbé 
i Durán (28 de setembre)

• «Economia i política de la privatització local», per Germà Bel i Queralt 
(28 de novembre)

• «Premi Nobel d’Economia 2006, concedit a Edmund S. Phelps», per 
Francesc Xavier Mena López (12 de desembre)

Junta de Govern:

President   Pere Puig i Bastard

Vicepresident  Artur Saurí del Río

Secretari   Eduard Arruga i Valeri

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Josep Maria Carrau i Ramon (fins el 12 juny)

Vocal   Joan Elías i Boada (des del 12 juny)

Vocal   Pere Lleonart i Llibre (des del 12 juny)

Vocal   Roldán Martínez i López (fins el 12 juny)

Vocal   Josep Lluís Raymond i Barà (fins el 12 juny)

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Ernest Sena i Calabuig

Vocal   Maria Antònia Tarrazón Rodón (des del 12 juny)

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech 
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Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 6.990 Conferències 6.384

Aportació 
Caixa Catalunya 10.000 Publicacions 620

Aportació IEC 9.036 Premi SCE 10.842

Altres ingressos 12 Administració 1.217

- - Altres despeses 263

Ingressos 26.038 Despeses 19.326

Superàvit 6.712

Imatge de la portada del Quadern núm. 5.
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Any 2007

Activitats/conferències:

• «La innovació a l’empresa catalana: una perspectiva dels marcs 
institucionals i de l’acció concreta», per Francesc Solé Parellada i Antonio 
Zabalza Martí (29 de gener)

• « L’aeroport de Barcelona com a infraestructura de connexió internacional», 
per Germà Bel i Queralt (19 de febrer)

• «El port de Barcelona com a infraestructura de connexió internacional», 
per Santiago Montero i Homs (19 de febrer)

• «La defensa de la competència des de la perspectiva de canvis legislatius 
imminents», per Amadeu Petitbó Juan i Josep Maria Carreras 
Puigdengolas (19 de març)

• «Centres d’excel·lència en la formació empresarial: orientació i impacte», 
per Jordi Canals i Margalef i Carlos Losada (3 de maig) 

• «El model empresarial català: situació i canvis previsibles», per Anton 
Costas Comesaña i Salvador Alemany i Mas (14 de maig)

• Jornada Acadèmica i Commemorativa de la Societat Catalana 
d’Economia, dedicada a «Aportacions a la recerca i al debat en economia 
a Catalunya», com a contribució de la nostra Societat a la celebració 
dels primers 100 anys de l’Institut d’Estudis Catalans, i dedicada a 
copsar l’estat de la recerca en unes àrees d’interès determinades i a fer 
balanç de les tasques de difusió de la recerca i de l’aportació al debat 
en economia dutes a terme en el sí de la SCE en els anteriors 30 anys 
(5 de juny)

• «Una incursió en els nostres orígens i en la nostra història», per Pere Puig 
i Bastard (5 de juny)
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• «La política industrial en el centre mateix de l’estratègia de R+D+i a 
Espanya», per Joan Trullén Thomas (25 de setembre) 

• Junta general de socis i sòcies (13 de novembre)

• «La situació de la innovació a Catalunya», per Isabel Busom, Lionel 
Artige, Walter García Fontes, Inés Macho Stadler, Xavier Martínez 
Giralt i Rosella Nicolini (28 de novembre)

• «Premi Nobel d’Economia 2007, concedit a Leonid Hurwicz, Eric S. 
Maskin i Roger B. Myerson», per Xavier Calsamiglia (20 de desembre)

Junta de Govern:

President   Pere Puig i Bastard

Vicepresident  Artur Saurí del Río

Secretari   Eduard Arruga i Valeri

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Joan Elías i Boada 

Vocal   Pere Lleonart i Llibre 

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Ernest Sena i Calabuig

Vocal   Maria Antònia Tarrazón Rodón 

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech
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Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 6.990 Conferències 1.105

Aportació 
Caixa Catalunya 22.000 Publicacions 2.466

Aportació IEC 14.802 Premi Catalunya 
Economia 9.998

Altres ingressos 2.452 Centenari IEC 7.800

Altres activitats 4.536

Administració 3.817

Altres despeses 289

Ingressos 46.244 Despeses 30.011

Superàvit 16.233

Imatge de la portada del llibre Aportacions a la 
recerca i al debat en economia a Catalunya.
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Fotografies del llibre Aportacions a la recerca i al 
debat en economia a Catalunya.
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Any 2008

Activitats/conferències:

• «Aspectes econòmics de la problemàtica de l’habitatge», per Joan Ràfols 
Esteve (28 de gener)

• «El transport aeri a Catalunya: la lògica del mercat i els objectius polítics», 
per Joan Clavera i Monjonell (18 de febrer)

• «El sector de l’esport, entre la precarietat i la globalització», per Joan 
Anton Camuñas i Feijoo (10 de març)

• «L’empresa familiar moderna», per Albert Gimeno (28 d’abril)

• «Aspectes econòmics del canvi climàtic», per Josep Garriga (19 de maig)

• Junta general de socis i sòcies (9 de juny)

• «El valor afegit de les energies renovables», per Miquel Cabré i Xavier 
Farriols Danés (9 de juny)

• «Cap a una nova arquitectura del sistema financer internacional», per 
Joaquim Muns i Albuixech (21 d’octubre)

• «Monetary policy, inflation and the business cycle», per Jordi Galí i 
Garreta (27 de novembre)

• «Premi Nobel d’Economia 2008, concedit a Paul Krugman», per Josep 
Maria Sayeras (16 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Pere Puig i Bastard

Vicepresident  Artur Saurí del Río

Secretari   Eduard Arruga i Valeri

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Joan Elías i Boada 

Vocal   Pere Lleonart i Llibre 

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Ernest Sena i Calabuig

Vocal   Maria Antònia Tarrazón Rodón

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 7.140 Conferències 1.094

Aportació 
Caixa Catalunya 10.000 Publicacions 3.019

Aportació 
Fund. Armengol Mir 8.000 Premi SCE 10.000

Aportació IEC 4.230 Premi Ferran 
Armegol i Tubau 6.000

Altres ingressos 3 Administració 8.072

Altres despeses 1.182

Ingressos 29.373 Despeses 29.547

Dèficit 174
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Any 2009

Activitats/conferències:

• Acte acadèmic en memòria d’Artur Saurí del Río, amb Pere Puig i 
Bastard, Francesc Cabana i Vancells, Joan Baptista Casas i Onteniente 
(22 de gener)

• «Podem sortir de la crisi sense els països emergents?», per Alfred Pastor i 
Bodmer (16 de febrer)

• «Lliçons de la crisi: economia productiva vs economia financera», per 
Jordi Gual i Solé (16 de març)

• «La crisi i les economies de l’Arc Mediterrani», per Francisco Pérez García 
(27 d’abril)

• «El redisseny de la política social en una etapa de crisi econòmica», per 
Guillem López Casasnovas (11 de maig)

• Junta general de socis i sòcies (15 de juny) 

• «Escenaris d’ajustament de l’economia catalana enfront de la crisi», per 
Joan Ramon Rovira i Homs (15 de juny)

• «Autogovern i ambició de país», per Antoni Castells i Oliveres (3 de 
novembre)

• «Premi Nobel d’Economia 2009, concedit a Elinor Ostrom i Oliver E. 
Williamson», per Francesc Xavier Mena i López (10 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Pere Puig i Bastard

Vicepresident  Joan Elías i Boada

Secretari   Eduard Arruga i Valeri

Tresorer   Humbert Sanz García 

Vocal   Josep Maria Carrau i Ramon

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Ernest Sena i Calabuig

Vocal   Josep Maria Surís i Jordà

Vocal   Maria Antònia Tarrazón Rodón

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech
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Imatge del llibre Record d’Artur Saurí del Río.

Imatge de la invitació a l’acte Artur Saurí.
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Any 2010

Activitats/conferències:

• «Les reformes de l’economia: una perspectiva macroeconòmica», per 
Antonio Argandoña Rámiz (18 de gener)

• «Competitivitat a Catalunya», per Xavier Vives i Torrents (8 de febrer)

• «Els reptes de l’economia espanyola», per Rafael Domènech (23 de març)

• «La necessària reforma del sistema espanyol de pensions», per César 
Molinas (14 d’abril)

• «El sector de la construcció dins de les perspectives de la sortida de la crisi», 
per José García Montalvo (12 de maig)

• «Perspectives de la política educativa i de la formació del capital humà a 
Catalunya», per Ernest Maragall i Mira (8 de juny)

• «Els estralls de la crisi econòmica global (2007-2010): lliçons i 
conseqüències», per Francesc Xavier Mena i López (9 de novembre)

• «El desenvolupament de l’Arc Mediterrani espanyol. Trajectòria i 
perspectives», a València, per Francisco Pérez García (24 de novembre)

• Junta general de socis i sòcies (2 de desembre)

• «Premi Nobel d’Economia 2010, atorgat a Peter A. Diamond, Dale T. 
Mortensen i Christopher A. Pisarides, per llurs treballs sobre el mercat 
laboral», per Joan Tugores i Ques (22 de desembre) 
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Junta de Govern:

President   Pere Puig i Bastard

Vicepresident  Joan Elías i Boada

Secretari   Josep Maria Surís i Jordà

Tresorer   Eduard Arruga i Valeri

Vocal   Josep Maria Carrau i Ramon

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Humbert Sanz i García

Vocal   Ernest Sena i Calabuig

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 6.720 Conferències 3.000

Aportació 
Caixa Catalunya 10.000 Publicacions 5.198

Aportació IEC 8.198 Premi Catalunya 
Economia 10.000

Altres ingressos 4 Administració 3.572

Altres despeses 1.206

Ingressos 24.922 Despeses 22.976

Superàvit 1.946
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Any 2011

Activitats/conferències:

• «La crisi del deute a Europa», per Jordi Galí i Garreta (27 de gener)

• «La reforma de la sanitat. La bossa i la vida. Aportacions de l’economia 
a l’abordatge dels problemes sanitaris», per Vicente Ortún Rubio (23 de 
febrer)

• «La reforma de les pensions», per Sergi Jiménez Martín (31 de març)

• «La reforma del sistema bancario español», per Vicente Salas Fumás (11 
de maig)

• «Los retos de la gran recesión en España», per José Luis Malo de Molina 
(15 de juny)

• Junta general de socis i sòcies (22 de juny)

• «La crisis y la pedagogía económica», per Alfred Pastor Bodmer (17 
d’octubre)

• «Sistemes d’atenció a llarga durada per a la cobertura i el finançament de 
les situacions de dependència: assegurança privada i hipoteca inversa», per 
Daniel Blay Berrueta (14 de novembre)

• «Espanya, capital Paris», per Germà Bel i Queralt (29 de novembre)

• «Premi Nobel d’Economia 2011. Les contribucions de Thomas Sargent 
i Christopher Sims: expectatives, política monetària i fiscal», per Albert 
Marcet (12 de desembre)
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Junta de Govern:

President   Eduard Arruga i Valeri

Secretari   Xavier Cuadras Morató

Vocal   Josep Maria Carrau i Ramon

Vocal   Guillem López Casasnovas

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Ernest Sena i Calabuig

Vocal   Josep Maria Surís i Jordà

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 8.560 Conferències 1.759

Aportació 
Caixa Catalunya 10.000 Publicacions 5.320

Aportació 
Mútua de Propietaris 8.000 Premi Catalunya 

Economia 10.000

Aportació IEC 5.485 Premi Ferran  
Armengol i Tubau 6.074

Altres ingressos 28 Administració 5.972

- - Altres despeses 343

Ingressos 32.073 Despeses 29.468

Superàvit 2.665
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Any 2012

Activitats/conferències:

• «Desendeutament i creixement econòmic», per Joan Ramon Rovira i 
Homs (23 de gener)

• «Crisi del finançament i de la gestió municipals: fets i comportaments» 
(Joaquim Solé Vilanova)

• «Desendeutament i altres reequilibris», per Joan Tugores i Ques (20 de 
març)

• «La reforma de les caixes d’estalvi; una visió crítica», per Antoni Serra i 
Ramoneda (16 d’abril)

• «Economia, geopolítica i governança mundial en el segle XXI», per 
Francesc Raventós i Torras (31 de maig)

• Junta general de socis i sòcies (29 d’octubre)

• «Apunts per a una nova guia de Keynes (i implicacions per a la situació 
econòmica actual)», per Jordi Galí i Garreta (29 d’octubre)

• «Sense Espanya: els efectes econòmics d’un boicot comercial a les empreses 
catalanes», per Xavier Cuadras Morató i Modest Guinjoan i Ferré (19 
de novembre)

• «Catalunya al món. Una mirada des de l’economia», per Guillem López 
Casasnovas (17 de desembre)

• «Alvin E. Roth i Lloyd S. Shapley, premis Nobel d’Economia 2012, per la 
teoria de les assignacions estables i la pràctica del disseny de mercats», per 
Jordi Massó (20 de desembre)
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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 García

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Ernest Sena i Calabuig

Vocal   Josep Maria Surís i Jordà

Delegat a Bruxelles Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 8.880 Conferències 2.400

Aportació IEC 3.962 Publicacions 1.477

Altres ingressos 30 Administració 4.301

- - Altres despeses 83

Ingressos 12.872 Despeses 8.261

Superàvit 4.611
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Any 2013

Activitats/conferències:

• «Arquitectura financera: el sabater i el banquer», per Anton Gasol i 
Magriñà (28 de gener)

• «Ernest Lluch i els seus estudis sobre economia», per Francesc Artal i 
Vidal (5 de març)

• «Mirant més enllà de la crisi», per Salvador Alemany i Mas (4 d’abril)

• «La evolución de la crisis económica y la economía social de mercado», per 
Eugenio M. Recio Figueiras i Lluis Franco i Sala, en col·laboració amb 
el Centre d’Estudis Econòmics i Socials (8 d’abril)

• «Entorn de l’Atles de la industrialització de Catalunya, 1750-2010», per 
Jordi Nadal i Oller, Carles Sudrià i Triay, i Josep M. Benaul i Berenguer 
(6 de maig)

• «Viabilitat econòmica d’una Catalunya-estat», per Núria Bosch Roca 
(27 de maig)

• Junta general de socis i sòcies (21 d’octubre)

• «La re-emergència econòmica d’Àsia-Pacífic: com afecta les empreses, 
els professionals i els ciutadans en general», per Jaume Giné i Daví (21 
d’octubre)

• «Josep Anton Vandellós: estadístic, economista i demògraf català», en 
col·laboració amb el Centre d’Estudis Demogràfics i la Societat Catalana 
de Matemàtiques, per Jordi Pascual i Escutia (18 de novembre)

• «Premis Nobel d’Economia 2013, atorgats a Eugene Francis Fama, Lars 
Peter Hansen i Robert James Shiller: ¿con burbujas o sin burbujas? Ésta es 
la cuestión», per José García Montalvo (16 de desembre)
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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 García

Vocal   Lourdes Benería i Farré

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Josep Maria Surís i Jordà

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 7.240 Conferències 1.765

Aportació IEC 3.530 Publicacions 1.459

- - Administració 4.237

- - Altres despeses 717

Ingressos 10.770 Despeses 8.178

Superàvit 2.592
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Any 2014

Activitats/conferències:

• «Tenim la política ferroviària adient al territori i la població?», per 
Santiago Montero i Homs (20 de gener)

• «Premi Nobel d’Economia 2013», a València, per Francisco J. Climent 
(3 de febrer)

• «L’economia catalana abans i després del 1714. Continuïtat i canvi», en 
col·laboració amb la Societat Catalana d’Estudis Històrics, per Jaume 
Torras i Elías (3 de març)

• «Cohesió social a Catalunya», en col·laboració amb el Centre d’Estudis 
Econòmics i Socials, per Antonio Manresa Sánchez (27 de març)

• «Bombolles especulatives», en col·laboració amb el Centre de Recerca 
en Economia Internacional, per Jaume Ventura Fontanet (28 d’abril)

• «Districtes industrials i innovació», en col·laboració amb l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, per Vittorio 
Galletto (26 de maig)

• Junta general de socis i sòcies (16 de juny)

• «Joan Sardà, possiblement el millor economista espanyol del segle XX», per 
Jacint Ros Hombravella (16 de juny)

• «Avantatges i inconvenients econòmics de la independència de Catalunya», 
per Germà Bel i Queralt, Francesc Granell Trías i Guillem López 
Casasnovas (15 de setembre)

• «L’economia d’un futur estat català», per Marta Espasa Queralt (6 
d’octubre)

• Commemoració del Dia Mundial de l’Alimentació, amb homenatge 
a Jordi Peix i Massip, en col·laboració amb la Institució Catalana 
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d’Estudis Agraris, el Col·legi Oficial de Pèrits Agrícoles i Enginyers 
Agrònoms de Catalunya, i la Fundació Privada Banc dels Aliments 
(16 d’octubre)

• «Noves mesures del risc a efectes de solvència a les companyies asseguradores», 
per Jaume Bellés i Sampera (27 d’octubre)

• «El capital al segle XXI, de Thomas Piketty», per Joan Ramon Rovira i 
Homs (17 de novembre)

• «Informació econòmica als mitjans i presa de decisions d’inversió», per 
Joaquim Perramon Ayza i Josep Prats Orriols (1 de desembre)

• «Premi Nobel d’Economia 2014: Jean Tirole i la seva aportació a la teoria 
econòmica», per Xavier Freixas Dargallo (15 de desembre)

Junta de Govern:

President   Eduard Arruga i Valeri

Vicepresident  Joan Ramon Rovira i Homs

Secretari   Antoni Montserrat i Solé

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Lourdes Benería i Farré

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Josep Maria Surís i Jordà

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech
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Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 7.000 Conferències 4.587

Aportació 
Fund. «la Caixa» 12.000 Publicacions 1.037

Aportació 
Mútua de Propietaris 8.000 Premi Ferran  

Armengol i Tubau 6.000

Aportació IEC 4.500 Administració 6.441

- - Altres despeses 181

Ingressos 31.500 Despeses 18.246

Superàvit 13.254

Imatge de Jordi Peix i Massip.
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Any 2015

Activitats/conferències:

• Exposició de «Tesis doctorals sobre ciència econòmica escrites en llengua 
catalana», en col·laboració amb la Facultat d’Economia i Empresa, 
de la Universitat de Barcelona, i el seu Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació (del 19 de gener al 20 d’abril)

• «Transició energètica. Anàlisi i solucions», per Carles Riba Romeva (19 
de gener)

• «Crisi econòmica i crisi ecològica: cap a on anar», per Jordi Roca Jusmet 
(2 de febrer)

• «La sortida del laberint: el camí per superar la crisi creant llocs de treball 
decents», en col·laboració amb la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, per Miquel Puig i Raposo (9 de febrer)

• «Barcelona i l’aigua», en col·laboració amb el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, per Joan Gaya i Fuertes (26 de febrer)

• «Conflictes ètnics i desigualtats socials», per Joan Maria Esteban 
Marquillas (16 de març)

• Celebració del primer centenari de la creació de la càtedra de Política 
Econòmica, en col·laboració amb la Facultat d’Economia i Empresa, 
de la Universitat de Barcelona, per Antonio Sánchez Andrés (13 
d’abril)

• «Banca pública i pimes», per Josep González i Sala, Guillem López 
Casasnovas i Josep Ramon Sanromà Celma (21 d’abril)

• «Lideratge empresarial», per Àngel Pes Guixà (25 de maig)

• Junta general de socis i sòcies (21 de setembre)



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

108

• «Ramon Trías Fargas a la universitat, a la societat i a l’IEC», per Antoni 
Montserrat i Solé (21 de setembre)

• «Les contribucions de John F. Nash a l’economia i a la matemàtica», per 
Jordi Massó i Xavier Cabré (9 de novembre)

Junta de Govern:

President   Eduard Arruga i Valeri

Vicepresident  Joan Ramon Rovira i Homs

Secretari   Antoni Montserrat i Solé

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Lourdes Benería i Farré

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Josep Maria Surís i Jordà

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech
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Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 9.280 Conferències 3.897

Aportació 
Fund. «la Caixa» 12.000 Publicacions 1.028

Aportació IEC 4.430 Premi SCE 10.000

Altres ingressos 121 Premi Catalunya 
Econonomia 10.000

- - Administració 6.111

- - Altres despeses 253

Ingressos 25.831 Despeses 31.289

Dèficit 5.458

Imatge de La sortida del laberint 
 de Miquel Puig i Raposo.
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Any 2016

Activitats/conferències:

• «Pere Duran Farell i l’economia de Catalunya», per Pere A. Fábregas i 
Vidal (25 de gener)

• «L’economia catalana: reptes de futur», per Pere Aragonès i García (30 
de març)

• «Homenatge a Roman Perpinyà Grau», per Jordi Palafox (11 d’abril)

• «Joaquim Muns: una trajectòria internacionalista», per Francesc Granell 
Trías (18 d’abril)

• «Ecological economics and the case for degrowth», per Giorgos Kallis (2 
de maig)

• «Premi Nobel d’Economia 2015: Angus Deaton, economia al servei del 
benestar i la lluita contra la pobresa», per Xavier Ramos Morilla (24 de 
maig)

• «Sostenibilitat per a un planeta que s’escalfa», per Humbert G. Llavador 
i Joaquim Silvestre i Benach (20 de juny) 

• «Districtes industrials al segle XXI: de la continuïtat al canvi», per Rafael 
Boix Domènech (19 de setembre)

• «Catalanisme i Economia», en col·laboració amb el Centre d’Estudis 
Econòmics i Socials, per Oriol Amat i Salas, José Enrique Ruiz 
Domènec, Jordi Amat i Fusté, i Fèlix Riera Prado (10 d’octubre)

• Junta general de socis i sòcies (7 de novembre)

• «Desigualdades y mercado laboral: ¿el contrato único es la solución?», per 
Albert Recio Andreu (7 de novembre)
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• «Premi Nobel d’Economia 2016 a Oliver Hart i Bengt Holmström: Dret 
i economia: contractes eficients i incentius», per Francesc Xavier Mena i 
López (15 de desembre)

Junta de Govern:

President   Eduard Arruga i Valeri

Vicepresident  Joan Ramon Rovira i Homs

Secretari   Antoni Montserrat i Solé

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Lourdes Benería i Farré

Vocal   Alexandre Checchi i Lang

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Josep Maria Surís i Jordà

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Jordi Galí i Garreta 

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 8.040 Conferències 3.068

Aportació 
Fund. «la Caixa» 12.000 Publicacions 2.362

Aportació IEC 5.833 Administració 8.174

Altres ingressos 289 Altres despeses 109

Ingressos 26.162 Despeses 13.713

Superàvit 12.449
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Any 2017

Activitats/conferències:

• «Està el sistema financer europeu encara en risc?», per Xavier Freixas 
Dargallo (16 de gener)

• «Personalitat i aportacions del professor Fabià Estapé Rodríguez», per 
Jacint Ros Hombravella (6 de febrer)

• «Objectius de desenvolupament sostenible: progrés al segle XXI», per Àngel 
Pes Guixà (6 de març)

• «Sustainability for a Warming PLanet», per Humbert G. Llavador, John 
E. Roemer i Joaquim Silvestre i Benach (25 de maig)

• 1er Congrés de la Societat Catalana d’Economia, amb Andreu Mas-
Colell com a president del Comitè Científic, Antoni Montserrat i Solé 
com a president del Comitè organitzador, conferències plenàries a 
càrrec de Jean Tirole i de Pol Antràs, assistència de 215 economistes 
d’arreu del món, i presentació de 160 comunicacions científiques (26 
i 27 de maig)

• «Mariquita Tennant (tieta catalana de l’economista i estadístic irlandès 
Francis Ysidro Edgeworth)», per Lluís Barbé Duran (12 de juny)

• «El pensament econòmic de Kenneth J. Arrow (1921-2017)», per Josep 
Maria Vegara Carrió (18 de setembre)

• Junta general de socis i sòcies (23 d’octubre)

• «L’economia catalana, canvis recents i alguns reptes futurs», per Àngela 
Fernández Céspedes (23 d’octubre)

• «Els problemes de les Sparkassen alemanyes», per Antoni Serra i 
Ramoneda (13 de novembre)

• «Premio Nobel d’Economia 2017 a la Economía del Comportamiento: 
Richard H. Thaler», per Pedro Rey Biel (11 de desembre)



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

113

Junta de Govern:

President   Eduard Arruga i Valeri

Vicepresident  Joan Ramon Rovira i Homs

Secretari   Antoni Montserrat i Solé

Tresorer   Humbert Sanz i García

Vocal   Lourdes Benería i Farré

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Joaquim Perramon i Ayza

Vocal   Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal   Josep Maria Surís i Jordà

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Jordi Galí i Garreta

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 8.400 Conferències 5.105

Publicacions 10 Publicacions 1.495

Aportació 
Fund. «la Caixa» 12.000 Premi SCE 10.000

Aportació IEC 7.167 Administració 28.177

Inscripcions 1er CESC 42.855 Despeses 1er CESC 40.288

Altres ingressos 1.334 Altres despeses 363

Ingressos 71.766 Despeses 85.428

Dèficit 13.662
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Any 2018

Activitats/conferències:

• «Una lectura de l’assaig Economic possibilities for our grandchildren, de 
John Maynard Keynes», per Miquel Rubirola i Torrent (23 de gener)

• «Política de preus públics i eficàcia del sistema de beques a Catalunya», 
per José García Montalvo (7 de febrer)

• «Indicador d’igualtat de gènere de Catalunya: resultats 2017 i comparativa 
2005», per Carme Poveda Martínez (5 de març)

• «La Geografia Crítica i l’Economia Crítica a Catalunya», en col·laboració 
amb la Societat Catalana de Geografia, en homenatge a Carme Massana 
i Calvete, per Horacio Capel, Amador Ferrer, Oriol Nel·lo, Francesc 
Roca i Rosell, i Antoni Montserrat i Solé (12 de març)

• «Els treballs del futur», en col·laboració amb el Centre d’Estudis 
Econòmics i Socials, per Jordi Goula i Surinyac, Ignasi Rafel, Jordi 
Sala i Casarramona, i Carme Riera (10 d’abril)

• Presentació del llibre «Pàgines viscudes d’un economista català», escrit 
per Jacint Ros Hombravella, per l’autor, Joandomènec Ros, Eduard 
Arruga i Valeri, i Antoni Montserrat i Solé (16 d’abril)

• «La valoració de Cambó sobre la independència de Catalunya», per 
Alfons Almendros i Morcillo (14 de maig)

• Seminari «El Marx d’avui», amb sessions a càrrec d’Agustí Colom 
Cabau, Miren Etxezarreta, Antoni Montserrat i Solé, Antoni Puig, i 
Albert Recio (30 de maig)

• Presentació del llibre «Género, desarrollo y globalización», escrit per 
Lourdes Benería i Farré, Maria Floro, i Günseli Berik, per María Luisa 
Moltó Carbonell i Carme Poveda Martínez (11 de juny)



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

115

• «Visitando de nuevo a Germán Bernàcer, con tipus de interès 0», per 
Gumersindo Ruiz (17 de setembre)

• 1ra sessió de la commemoració del bicentenari de Karl Marx, per 
Joaquim Sempere, Marina Subirats, i Joan González (8 d’octubre)

• 2na sessió de la commemoració del bicentenari de Karl Marx, per 
Jaume Guillamet, Núria Benach, i Simon Mohun (15 d’octubre)

• Aquestes 2 sessions van ser estat organitzades per la Societat Catalana 
d’Economia, en col·laboració amb la Secció de Filosofia i Ciències 
Socials, de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Associació Catalana de 
Sociologia, la Societat Catalana de Comunicació, la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics, la Societat Catalana de Filosofia, i la Societat 
Catalana de Geografia  

• «El marxisme de Maurice Dobb», per Ramon Boixadera (13 de 
novembre)

• «El concepte d’Economia del Bé Comú», per Pere Guinjoan i Gabriel (19 
de novembre)

• Junta general de socis i sòcies (10 de desembre)

• «Premi Nobel d’Economia 2018 a William Nordhaus: l’economia del 
canvi climàtic», per Humbert G. Llavador (10 de desembre)

• 1er Winter Workshop of the Catalan Economic Society, amb Jordi 
Galí i Garreta com a president del Comitè Científic, assistència de 120 
economistes d’arreu del món, i presentació de 25 ponències impartides 
per economistes catalans de fora de l’Estat espanyol (21 de desembre)
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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 García

Vocal   Lourdes Benería i Farré 

Vocal   Jordi Galí i Garreta

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Elisenda Paluzie Hernández

Vocal   Joaquim Perramon i Ayza

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Andreu Mas-Colell

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 8.440 Conferències 4.085

Publicacions 17 Publicacions 3.026

Aportació 
Fund. «la Caixa» 12.000 Premi Catalunya 

Economia 10.000

Aportació 
Mútua de Propietaris 8.000 Administració 6.300

Aportació 
Banco Santander 20.000 Altres despeses 154

Aportació IEC 1.090 - -

Altres ingressos 4.000 - -

Ingressos 53.547 Despeses 23.565

Superàvit 29.982



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

117

Any 2019

Activitats/conferències: 

• «Premi Nobel d’Economia 2018 a Paul Romer: innovació i creixement 
econòmic», per Jordi Caballé Vilella (21 de gener)

• Presentació del llibre «Diàlegs amb El Capital, de Marx», per l’autor, 
Antoni Puig Solé (29 de gener)

• Presentació del llibre «Les cendres de Prometeu», per l’autor, Joaquim 
Sempere (12 de febrer) 

• Acte d’homenatge a Josep Jané i Solà (18 de febrer)

• «Balanç crític i personal del pensament econòmic de Marx», per Alfons 
Barceló (12 de març) 

• «Infraestructures i gestió de mobilitat: reflexions sobre l’impacte en el 
territori, ambiental i social», per Àlvar Garola Crespo (18 de març)

• Exposició de «5 segles de llibres d’economistes catalans (del segle XV 
fins al 1970)», a la seu de l’IEC, gràcies a la col·laboració del Centre 
de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, de la Facultat 
d’Economia i Empresa, de la Universitat de Barcelona (8 d’abril a 25 
de maig)

• 2on Congrés de la Societat Catalana d’Economia, amb Xavier Vives i 
Torrents com a president del Comitè Científic, Ada Ferrer i Carbonell 
com a presidenta del Comitè organitzador, conferències plenàries a 
càrrec de Drew Fudenberg i Jordi Galí i Garreta, assistència de 160 
economistes d’arreu del món, i presentació de 125 comunicacions 
científiques (24 i 25 de maig)

• «L’economia catalana al segle XXI. Evolució i perspectives», per Joan 
Ramon Rovira i Homs (17 de juny)
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• «Reflexions fiscals», per Andreu Mas-Colell (16 de setembre)

• «Constitució i reforma agrària de la República: Mariano Ruiz-Funes, 
jurista a la cort, la política i l’exili», en col·laboració amb la Institució 
Catalana d’Estudis Agraris, amb assistència de la filla i 2 nets de 
Mariano Ruiz-Funes, per Joan de la Creu Mier Albert (9 d’octubre)

• «El bosc privat: temps financer i temps forestal (revisió de la metodologia 
d’anàlisi econòmica i financera de l’explotació forestal i les seves implicacions 
en la política forestal)», en col·laboració amb la Institució Catalana 
d’Estudis Agraris, per Joaquim Perramon Ayza (16 d’octubre)

• Junta general de socis i sòcies (21 d’octubre)

• «Exclusionary Practices. The economics of monopolisation and abuse of 
dominance», per Massimo Motta i Chiara Fumagalli (21 d’octubre)

• «Reflexions sobre l’organització geogràfica de l’Estat», per Jaume Ventura 
(11 de novembre)

• «L’economia catalana: una visió plurisecular», per Albert Carreras de 
Odriozola i Andreu Mas-Colell (10 de desembre)

• 2on Winter Workshop of the Catalan Economic Society, amb 
Enriqueta Aragonès, Jaume Ventura, i Elisabet Viladecans Marsal com 
a membres del Comitè organitzador, assistència de 70 economistes 
d’arreu del món, presentació de 5 ponències impartides per professors 
de diverses universitats de fora de l’Estat espanyol, i resposta per part 
de professors d’universitats de Catalunya (20 de desembre) 
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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 García

Vocal   Lourdes Benería i Farré 

Vocal   Xavier Farriols i Solà

Vocal   Jordi Galí i Garreta

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Joaquim Perramon i Ayza

Vocal adjunt  Josep Franch Bellmunt

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Andreu Mas-Colell

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 8.280 Conferències 2.158

Publicacions 85 Publicacions 3.544

Aportació 
Fund. «la Caixa» 12.000 Premi SCE 10.000

Aportació IEC 7.041 Premi Ferran 
Armengol i Tubau 6.000

Inscripcions 2on CESC 26.704 Despeses 2on CESC 20.335

Altres ingressos 2.826 Administració 18.490

- - Altres despeses 2.635

Ingressos 56.936 Despeses 63.162

Dèficit 6.226
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Any 2020

Activitats/conferències:

• «Abjihit Banerjee, Esther Duflo i Michael Kremer: Premis Nobel 
d’Economia 2019 per la lluita contra la pobresa amb rigor científic», per 
Mònica Martínez-Bravo (27 de gener)

• «Francesc Moragas i Barret (1868-1935). Orígens, abast i fonaments de 
la seva gran obra personal: la Caixa de Pensions i altres entitats de previsió 
social», amb assistència de representants de la Fundació Bancària Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, i d’altres entitats fundadores de 
la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros (Ateneu Barcelonès, 
Foment del Treball Nacional, Institut Agrícola Català de Sant Isidre, 
i Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País), per Pere Puig i 
Bastard (17 de febrer)

• «La crítica de l’economia política en Fichte i Hegel», per Salvi Turró i 
Tomàs (2 de març)

• Presentació del llibre «Història del pensament econòmic», per l’autor, 
Josep Maria Vegara i Carrió (9 de març)

• «Demà serà un altre dia. Una vida fent economia ecològica i ecologia 
política», per Joan Martínez Alier (11 de maig)

• «Financerització de l’economia global», per Sergi Cutillas (19 de maig)

• «En memòria de Jacint Ros Hombravella», en col·laboració amb el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb intervencions de Valentí 
Pich Rosell, Eduard Arruga i Valeri, Anton Gasol i Magriñà, Antoni 
Montserrat i Solé, Francesc Raventós i Torras, Jordi Bacaria i Colom, 
Joan Clavera i Monjonell, Xavier Farriols i Solà, Joan Colom i Naval, 
i Emèrit Bono Martínez (21 de maig)
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• Presentació del llibre «Independència política i la qüestió monetària: 
una comparació dels casos del Quebec, Escòcia i Catalunya», per l’autor, 
Xavier Cuadras Morató (25 de maig)

• «La mobilitat ferroviària en un nou model de ciutat metropolitana. El cas 
del Besòs», per Santiago Montero i Homs, Carme Ribas Seix, Màrius 
Rubiralta i Alcañiz, i Roger Hoyos García (21 de juliol)

• Presentació del «Diccionari d’Economistes Catalans», que recull la 
ressenya de 310 autors (ja desapareguts) de terres de llengua i cultura 
catalanes, que han tractat o escrit d’economia o d’economia catalana, 
per Eduard Arruga i Valeri (21 de setembre)

• «El Banc de Barcelona 1874-1920: decadència i fallida», per Carles 
Sudrià i Triay i Yolanda Blasco Martel (23 de novembre)

• La Revista Econòmica de Catalunya, del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya atorga el Premi Joan Sardà i Dexeus 2020 al millor llibre 
d’Economia i Empresa de l’any al Diccionari d’Economistes Catalans (3 
de desembre)

• Junta general de socis i sòcies (21 de desembre)

• «El Premi Nobel d’Economia 2020 atorgat a Paul R. Milgrom i Robert 
B. Wilson: aportacions a la teoria de les subhastes», per Xavier Vives i 
Torrents (21 de desembre)

Imatge de la publicació Political 
independence and the monetary 

question de Xavier Cuadras Morató.
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Col·lecció Institut d’Estudis de l’Autogovern I 9

Political independence  
and the monetary question  
A comparison of the cases 
of Quebec, Scotland and 
Catalonia

Xavier Cuadras-Morató

9

Xavier Cuadras Morató
Associate Professor of Economics in the Department of Eco-
nomics and Business at the Universitat Pompeu Fabra (UPF) in 
Barcelona (currently on leave). He holds a Degree in Economics 
and Business from the Universitat de Barcelona and a Ph. D. in 
Economics from the University of York (United Kingdom). He has 
held visiting positions in the University of Pennsylvania and the 
University of Rochester. He has published research papers in in-
ternational journals on diverse subjects (among others monetary 
theory and history, health economics, education and the labor 
market, and political economy). His most recent research is on 
the economic causes and consequences of the political conflict 
between Catalonia and Spain. In May 2019 he was appointed 
Director of the Statistical Institute of Catalonia (Idescat).

The creation of a state is a decision of a political nature with many important 
economic implications. Some of these have to do with one of the most tran
scendental decisions the economic authorities of the new country must take, 
the organisation of its monetary system. In the short run, this might affect the 
viability of the new state during the transition process and, in the long run, it 
will shape its economic governance and prosperity prospects. This book presents 
a systematic analysis of the issue of the monetary arrangements in a new country 
after its hypothetical independence for three cases: Quebec, Scotland and Cata
lonia. The analysis adopts a comparative approach, relying on arguments from 
both modern macroeconomic theory and the study of historical cases. This helps 
make the conclusions more general and systematic.
 The book first presents a brief survey of the most relevant macroeco
nomic literature on the issue of the determination of monetary regimes which 
covers the existing theories on optimal currency areas, currency crises and opti
mal choice of exchange rate regimes. Then, a detailed catalogue of all the possible 
monetary arrangements for the new countries is described at length, offering 
insights into historical episodes which may be of interest. This part covers all 
aspects concerning the choice of currency and exchange rate regime and the 
organisation of monetary policy of the new state. Finally, the book proposes 
five economic criteria to assess the desirability of the monetary regimes the new 
countries could adopt. These criteria are based on the minimisation of transition 
and transaction costs and the analysis of the adequacy of monetary, fiscal and 
financial stability policies under each of the proposed regimes. The book con
cludes by evaluating the prospective costs and benefits of alternative monetary 
arrangements in the light of these criteria for the cases of Quebec, Scotland and 
Catalonia.

TÍTOLS DE LA COL•LECCIÓ

1 Nous governs locals: regeneració política  
i estabilitat pressupostària 

 Alfredo Galán Galán (coord.)

2 Why Languages Matter to People: 
Communication, identity and justice  
in western democracies. The case of 
mixed societies

 Elvira Riera Gil

3 El desenvolupament de l’autogovern 
en matèria de territori, paisatge, litoral 
i urbanisme

 Joan Manuel Trayter Jiménez (dir.)

4 Transparencia y rendición de 
cuentas de las relaciones de cooperación 
intergubernamental en el Estado 
autonómico

 María Jesús García Morales

5 The Catalan Process: Sovereignty,  
Self-Determination and Democracy  
in the 21st Century

 Peter A. Kraus & Joan Vergés Gifra (eds.)

6 Resoldre les demandes 
d’autodeterminació. Hi té un paper el 
Tribunal Internacional de Justícia?

 Andrew K. Coleman

7 La recentralización de competencias 
en materia de protección del medio 
ambiente

 Lucía Casado Casado

8 Anàlisi de la presència i construcció 
del relat del context sociopolític 
de Catalunya (2010-2015) a la premsa 
internacional

 Carles Pont Sorribes
 Cristina Perales-García (eds.) ISBN 978-84-393-9981-0

9 7 8 8 4 3 9 3 9 9 8 1 0
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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 García

Vocal   Xavier Farriols i Solà

Vocal   Ada Ferrer i Carbonell

Vocal   Jordi Galí i Garreta

Vocal   Jaume Padrós i Enamorado

Vocal   Joaquim Perramon Ayza

Vocal adjunt  Josep Franch Bellmunt

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat de l’IEC  Andreu Mas-Colell

Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 8.600 Conferències 3.500

Publicacions 823 Publicacions 20.566

Aportació IEC 2.250 Premi Catalunya 
Economia 10.000

- - Administració 2.060

- - Altres despeses 248

Ingressos 11.673 Despeses 36.374

Dèficit 24.701
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Any 2021

Activitats/conferències:

• «Aportacions sraffianes al problema marxià de la transformació», per 
Vicenç Meléndez (19 de gener)

• Presentació de l’estudi «L’impacte de la Covid-19 sobre la desigualtat», 
per Oriol Aspachs (3 de febrer)

• «Next Generation, una oportunitat històrica», per Miquel Puig i Raposo 
(9 de març)

• Posada en marxa del blog d’economia catalana «5centims.cat», 
promogut per Modest Guinjoan i Ferré, i Xavier Cuadras Morató, 
publicant setmanalment 2 articles científics sobre l’economia catalana 
(www.5centims.cat) (16 de març)

• Homenatge a Ignasi Farreres i Bochaca, en col·laboració amb el 
Centre d’Estudis Econòmics i Socials, i el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, amb intervencions de Conxita Ginestà i Nus, Isidre Fainé 
i Casas, Anton Gasol i Magriñà, Joan Maria Solà i Franquesa, Josep 
Maria Álvarez i Suárez, Josep González i Sala, Alfred Pastor i Bodmer, 
Josep Sánchez i Llibre, Josep Antoni Duran i Lleida, Jordi Casas i 
Bedos, Antoni Castells i Oliveres, Jordi Pujol i Soley, Armand Puig 
i Tàrrech, Maria José Pujol i Rojo, Victor Farreres i Milanini, i Lluís 
Alegre i Selga (22 de març)

• «Idees per a la transició ferroviària a Catalunya», per Santiago Montero 
i Homs, i Carles Viader i Soler (26 d’abril)

• «Les aportacions de la Societat Catalana d’Economia a la recerca en 
ciència econòmica i en economia catalana», per Antoni Montserrat i 
Solé (10 de maig)
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• «L’economia no és circular; és entròpica. 50 anys de la publicació de 
Nicholas Georgescu-Roegen, The entropy law and the economic process», 
per Joan Martínez Alier (8 de juny)

• «La teoria monetària de Marx. Una valoració des del Marxisme i del 
Postkeynesianisme», per José Luis Notivoli Belio i Agustí Colom Cabau 
(16 de juny)

• Exposició sobre «Dones economistes«, consistent en 22 panells, glossant 
dones economistes (10 d’economistes estrangeres, prestats pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i 12 d’economistes catalanes —que ha 
elaborat la Societat Catalana d’Economia, partint del «Diccionari 
d’Economistes Catalans»—), al claustre de la Casa de Convalescència, 
a Barcelona (21 de setembre a 21 d’octubre)

• «Un nou Bretton Woods després de la pandèmia?», per Joan Tugores 
Ques (21 de setembre)

• «Oferta, demanda i la proporció de l’equilibri de l’economia global», per 
Daniel Latorre (5 d’octubre)

• «A path to effective climate policy: implications for Spain and Catalonia», 
per Jeroen van den Bergh (19 d’octubre)

• «Dinàmica econòmica i impacte de la capitalitat», en col·laboració amb 
l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, per Francisco 
Pérez García i Ernest Reig Martínez (16 de novembre)

• «Mercat de treball i territori a Catalunya», en col·laboració amb la 
Institució Catalana d’Estudis Agraris», per Lluís Franco i Sala (23 de 
novembre)

• «Límites: ¿Por qué Malthus se equivocó?», per Giorgos Kallis (25 de 
novembre)

• Junta general de socis i sòcies (22 de desembre)



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

125

• «Housing Bubbles: Origins and Consequences», per Sergi Basco Mascaró 
(22 de desembre)

Junta de Govern:

President   Eduard Arruga i Valeri

Vicepresident  Joan Ramon Rovira i Homs

Secretari   Xavier Farriols i Solà

Tresorer   Joaquim Perramon Ayza

Vocal    Dolors Berga Colom

Vocal   Jordi Caballé Vilella

Vocal   Ada Ferrer i Carbonell

Vocal   Jordi Galí i Garreta

Vocal   Elisabet Viladecans Marsal

Vocal adjunt  Josep Franch Bellmunt

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat a Suïssa  Xavier Castañer Folch

Delegat de l’IEC  Andreu Mas-Colell
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Ingressos i despeses (en euros):

Quotes 9.120 Conferències 1.970

Publicacions 429 Publicacions 1.017

Aportació IEC 2.986 Premi Ferran 
Armengol i Tubau 8.000

- - Administració 7.640

- - Altres despeses 1.132

Ingressos 12.535 Despeses 19.759

Dèficit 7.224

Fotografia de la visita del Dr. Oriol Amat, rector de la UPF, a la exposició de 
panells Dones Economistes.
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Any 2022 (primer semestre)

Activitats/conferències:

• «Ideas para la transición ferroviaria en Catalunya; movilidad, urbanismo 
y vivienda», per Santiago Montero Homs i Carles Viader Soler» (13 
de gener)

• Exposició de panells sobre «Dones economistes», a les Facultats 
d’Economia i Empresa, de les Universitats de Girona (febrer), Pompeu 
Fabra (març), Barcelona (abril), i Autònoma de Barcelona (maig), 
amb la col·laboració del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i de les 
Universitats i Facultats esmentades

• «David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, Premio Nobel de Economía 
2021 a la experimentación», per Libertad Rodríguez (17 de febrer)

• Participació en la «Viquimarató dones», organitzada pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya (10 de març)

• «El problema de la transformació dels valors de les mercaderies en preus, 
en l’economia política de Karl Marx», per Josep Maria Vegara i Carrió 
(16 de març)

• Presentació dels resultats del treball «Sèniors a l’economia», amb la 
col·laboració del Centre d’Estudis Demogràfics, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, del Centre d’Estudis Econòmics i Socials, 
i del Col·legi d’Economistes de Catalunya, per Lluís Alegre i Selga, 
Eduard Arruga i Valeri, Pau Miret, Isabel Sierra, i Maite Soler Cera 
(21 d’abril)

• Celebració de la publicació de l’article número 100 del blog «5centims.
cat», amb participació de Xavier Cuadras Morató, Modest Guinjoan i 
Ferré, entre altres (28 d’abril)
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• «El sector públic en l’era del descens energètic i el canvi climàtic», amb 
la col·laboració de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de 
València, per Vicent Cucarella (10 de maig)

• «La importància de les fundacions a la Catalunya del segle XXI», amb la 
col·laboració de la Coordinadora Catalana de Fundacions, per Pere-A. 
Fábregas i Vidal (25 de maig)

• «Tractament interdisciplinari de les actuacions contra el canvi climàtic», 
en acte conjunt amb la Societat Catalana de Biologia, per Jofre 
Carnicer i Joan Martinez Alier (2 de juny)

Junta de Govern:

President:  Eduard Arruga i Valeri

Vicepresident  Joan Ramon Rovira i Homs

Secretari   Xavier Farriols i Solà

Tresorer   Joaquim Perramon Ayza

Vocal   Dolors Berga Colom

Vocal   Jordi Caballé Vilella

Vocal   Ada Ferrer i Carbonell

Vocal   Jordi Galí i Garreta

Vocal   Elisabet Viladecans Marsal

Vocal adjunt  Josep Franch Bellmunt 

Delegat a Andalusia José Vallés Ferrer (des del 7 març 2022)

Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia

Delegat a Suïssa  Xavier Castañer Folch

Delegat de l’IEC  Andreu Mas-Colell
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PREMIS

Premi CAtAlunyA d’eConomiA

Instituït l’any 1991 per la Societat Catalana d’Economia, atorgant-lo a la 
millor obra sobre l’economia de terres de llengua i cultura catalanes, redactada 
en català, espanyol, anglès, francès, o italià.

Fins el 2011 ha estat patrocinat per Caixa Catalunya, i després per l’Obra 
Social «la Caixa». 

1991 Pere Lleonart i Llibre, per «El potencial del sistema de ciutats de 
Catalunya» i «Les potencialitats dels centres industrials de tercer nivell»

1992 James K. J. Thomson, per «A Distinctive Industrialization: Cotton in 
Barcelona, 1728-1832»

1993 Pere Riera i Micaló, per «La metodologia cost-benefici. Una aplicació 
als cinturons de Ronda de Barcelona»

1994 Josep Oliver i Alonso, per «Estimació de la renda familiar disponible 
per càpita de Barcelona, els seus districtes i els 27 municipis de la 
Corporació Metropolitana de Barcelona» i «El PIB de la Ciutat de 
Barcelona 1993 i previsions per a 1994»

1995 Santi Ponce i Vivet, per «Transformacions agrícoles i canvi social a la 
Catalunya rural: el cas de la comarca d’Osona»
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1997 Ernest Reig Martínez, per «Capitalización y crecimiento de la 
economía catalana, 1955-1995»

1999 Antoni Riera i Font, per «Cap un nou model d’elecció discreta en les 
bases del mètode del cost de viatge. Aplicació als espais naturals protegits 
de l’illa de Mallorca»

2001 Francesc Valls Junyent, per «El paper de les exportacions vitícoles en 
la configuració de les relacions exterior de l’economia catalana, 1672-
1869»

2003 Carles Manera Erbina, per «Història del creixement econòmic a 
Mallorca (1700-2000)»

2005  Xavier Vives i Lluis Torrents, per «Estratègies de les àrees metropolitanes 
europees davant l’ampliació de la Unió Europea»

2007 Lionel Artige, Isabel Busom, Walter García-Fontes, Inés Macho 
Stadler, Xavier Martínez-Giralt i Rosella Nicolini, per «La situació 
de la innovació a Catalunya»

2009 Ramon Caminal Echeverría, per «Markets and linguistic diversity»

2011 Germà Bel i Queralt, per «Espanya, capital Paris»

2015 Elisenda Paluzie i Hernández, per «Podem! Les claus de la viabilitat 
econòmica de la Catalunya independent»

2017 José García Montalvo, per «Política de preus públics i eficàcia del 
sistema de beques a Catalunya»

2019 Yolanda Blasco-Martel i Carles Sudrià i Triay, per «El Banc de 
Barcelona 1874-1920: decadència i fallida»
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Premi SoCietAt CAtAlAnA d’eConomiA

Instituït l’any 1996 per la Societat Catalana d’Economia, atorgant-lo a la 
millor obra sobre temes d’economia, realitzada dins de l’àmbit de terres de 
llengua i cultura catalanes, redactada en català, espanyol, anglès, francès, o italià.

Fins el 2010 ha estat patrocinat per Caixa Catalunya, i després per l’Obra 
Social «la Caixa».

1996 Joan Maria Esteban i Marquillas, i Xavier Vives i Torrents, per 
«Crecimiento y convergencia regional en España y Europa»

1998 Jordi Canals i Margalef, per «Universal Banking. International 
Comparisons and Theoretical Perspectives»

2000 Guillem López Casasnovas i Esther Martínez García, per «La 
balança fiscal de Catalunya amb el govern central»

2002 Joan Mogas Amorós, per «Mètodes de preferències declarades en la 
valoració d’atributs ambientals. Una aplicació de l’experiment d’elecció 
i del mètode d’ordenació contingent als boscos de Catalunya»

2004 Ignasi Nieto i Joaquim Solà, per «El sistema elèctric espanyol des de la 
perspectiva industrial»

2006 Germà Bel i Queralt, per «Economía y política de la privatización 
local»

2008 Jordi Galí i Garreta, per «Monetary policy, inflation and the business 
cycle» 

2010 Francisco Pérez García, per «El desarrollo del arco mediterráneo 
español. Trayectoria y perspectivas»

2014 Miquel Puig i Raposo, per «La sortida del laberint»
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2016 Humbert G. Llavador, Joaquim Silvestre i Benach, i John E. Roemer, 
per «Sustainability for a Warming Planet»

2018 Massimo Motta, Chiara Fumagalli i Claudio Calcagno, per 
«Exclusionary practices. The economics of monopolisation and abuse of 
dominance»

2020 Sergi Basco Mascaró, per «Housing Bubbles: Origins and Consequences»

Premi FerrAn Armengol i tubAu

Instituït l’any 1974 en memòria dels esposos Ferran Armengol i Tubau i 
Carme Mir, pels seus hereus, en formar la Fundació Armengol i Mir, atorgant-lo a 
la millor obra, treball, tesi o estudi —publicat o inèdit— sobre les assegurances i 
la previsió social, des de la perspectiva econòmica, jurídica, històrica o financera, 
redactada en català, espanyol, anglès, francès o italià.

Fins el 2008 ha estat patrocinat per la Fundació Armengol i Mir, i després 
per la Mútua de Propietaris, amb la col·laboració del Consell de Col·legis de 
Mediadors d’Assegurances de Catalunya, i el Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

1974 Arcadi García Sanz i Maria Teresa Ferré i Mallol, per «Assegurances i 
canvis marítims medievals a Barcelona» 

1978 Osvald Cardona, per «Vocabulari català d’assegurances»

1982 María Concepción Hill Prados, per «Els clubs de protecció i 
indemnització en el camp de l’assegurança marítima»

1999 Ramon Morral Soldevila, per «El seguro de crédito. Especial referencia 
a la delimitación del riesgo»

2002 Montserrat Guillén i Mercedes Ayuso, per «Detecció del frau en 
l’assegurança de l’automòbil»
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2005 Antoni Bosch-Domènech i Joaquim Silvestre i Benach, per 
«Reflections on Gains and Losses, Experimental Evidence on Risk 
Aversion and Attraction. Do the Wealthy Risk More Money? Does Risk 
Aversion or Attraction Depend on Income?»

2008 Miguel Santolino Prieto, per «Mètodes economètrics per a la valoració 
qualitativa i quantitativa del dany corporal a l’assegurança de 
l’automòbil»

2011 Daniel Blay Berrueta, per «Sistemes d’atenció de llarga durada per a la 
cobertura i el finançament de les situacions de dependència: assegurança 
privada i hipoteca inversa»

2014 Jaume Bellés i Sampera, per «Noves mesures del risc a efectes de 
solvència a les companyies d’assegurances»

2018 Lluís Bermúdez Morata i Dimitris Karlis, per «Tarifació d’assegurances 
amb múltiples garanties correlacionades»

Premi miquel biAdA i bunyol

Instituït l’any 2021 i patrocinat per la Societat Catalana d’Economia, 
atorgant-lo a la millor obra sobre infraestructures, redactada en català, espanyol, 
anglès, francès, o italià.

2021 Santiago Montero i Homs, i Carles Viader i Soler, per «Idees per a la 
transició ferroviària: actuacions a curt i mig termini» 
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Imatge del llibre de Germà Bel España, capital París.

Imatge de Podem! Les claus de la viabilitat econòmica de la 
Catalunya independent d’Elisenda Paluzie.
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CONGRESSOS

• 1er Congrés de la Societat Catalana d’Economia, amb Andreu Mas-
Colell com a president del Comitè Científic, Antoni Montserrat i Solé 
com a president del Comitè organitzador, conferències plenàries a 
càrrec de Jean Tirole i de Pol Antràs, assistència de 215 economistes 
d’arreu del món, i presentació de 160 comunicacions científiques (26 
i 27 de maig de 2017)

• 1er Winter Workshop of the Catalan Economic Society, amb Jordi 
Galí i Garreta com a president del Comitè Científic, assistència de 120 
economistes d’arreu del món, i presentació de 25 ponències impartides 
per economistes catalans de fora de l’Estat espanyol (21 de desembre 
de 2018)

• 2on Congrés de la Societat Catalana d’Economia, amb Xavier Vives 
i Torrents com a president del Comitè Científic, Ada Ferrer i Carbonell 
com a presidenta del Comitè organitzador, conferències plenàries a 
càrrec de Drew Fudenberg i Jordi Galí i Garreta, assistència de 160 
economistes d’arreu del món, i presentació de 125 comunicacions 
científiques (24 i 25 de maig de 2019)

• 2on Winter Workshop of the Catalan Economic Society, amb 
Enriqueta Aragonès, Jaume Ventura, i Elisabet Viladecans Marsal com 
a membres del Comitè organitzador, assistència de 70 economistes 
d’arreu del món, presentació de 5 ponències impartides per professors 
de diverses universitats de fora de l’Estat espanyol, i resposta per part 
de professors d’universitats de Catalunya (20 de desembre de 2019) 



Imatge de la portada de Diccionari d’Economistes Catalans.
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PUBLICACIONS

AnuAriS

1. Anuari de la Secció d’Economia de l’SCEJES   1979

2. Anuari de la Secció d’Economia de l’SCEJES   1981

3. Anuari de la Secció d’Economia de l’SCEJES   1983

4. Anuari de la Secció d’Economia de l’SCEJES   1985

5. Anuari de la Secció d’Economia de l’SCEJES   1986

6. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   1987

7. Anuari de la Societat Catalana d’Economia    1989

8. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   1991

9. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   1992

10. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   1993

11. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   1994

12. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   1995

13. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   1996

14. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   1998

15. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   1999

16. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   2000

17. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   2001
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18. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   2004 

19. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   2011

20. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   2012

21. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   2015

22. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   2016

23. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   2020

24. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   2020

25. Anuari de la Societat Catalana d’Economia   2021

quAdernS de reCerCA

1. «Evolució recent i línies de reforma de l’Impost sobre la Renda», per Jordi 
Canals i Margalef, 1986

2. «Record de Josep Marull Gou» edició a càrrec de Josep C. Vergés i Vallès, 
2000

3. «Laureà Figuerola i la pesseta», coordinat per Josep Jané i Solà, 2003

4. «El frau a l’assegurança de l’automòbil. Tècniques de detecció i control», 
per Mercedes Ayuso i Montserrat Guillén, 2003

5. «L’aversió i l’atracció al risc i les seves conseqüències teòriques i pràctiques: 
evidència experimental», per Antoni Bosch-Domènech i Joaquim 
Silvestre i Benach, 2007

6. «Record d’Artur Saurí del Río», coordinat per Eduard Arruga i Valeri, i 
Víctor Martín i Sánchez, 2010

7. «Grans economistes catalans (1): Figuerola, Vandellós, Sardà, Trías, 
i Lluch», coordinat per Antoni Montserrat i Solé i Natàlia Espelta i 
Morral, 2017
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8. «Grans economistes catalans (2):Moragas, Cambó, Estapé, i Muns», 
coordinat per Joaquim Perramon i Ayza, 2021 

textoS retrobAtS

1. «Informe sobre la conferència internacional de Bretton Woods», de Miquel 
Vidal i Guardiola, 1945, amb introducció d’Àlex Barnils i Vidal, i 
articles d’Alfons Almendros, Francesc Artal i Vidal, Frederic Ribas, i 
Joan Tugores i Ques, 2021

2. «Estudi econòmic i social de la classe mitjana», de Manuel Reventós i 
Bordoy, 1936, premi Rafael Patxot i Jubert, inèdit, 2022

AltreS doCumentS

• «Aportacions a la recerca i al debat en economia a Catalunya», recollint 
les ponències de la Jornada Acadèmica i Commemorativa de la 
Societat Catalana d’Economia, celebrada el 5 de juny de 2007, com 
contribució de la SCE a la celebració dels primers 100 anys de l’IEC, 
2009

• «1st Catalan Economic Society Conference: Book of Abstracts», 2017

• «Homenatge al professor i col·lega Jacint Ros Hombravella, amb motiu 
dels seus vuitanta-quatre anys i mig», editat en col·laboració amb el 
Consejo General de Colegios de Economistas de España i el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, 2019

• «Bicentenari de Marx a l’Institut d’Estudis Catalans», editat per la Secció 
de Filosofia i Ciències Socials, de l’Institut d’Estudis Catalans, 2020

• «Diccionari d’Economistes Catalans», que recull la ressenya de 310 
autors (ja desapareguts) de terres de llengua i cultura catalanes, que 
han tractat o escrit d’economia o d’economia catalana, 2020
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• Blog «5centims.cat, una visió analítica de l’economia catalana», posat en 
marxa al març del 2021, amb l’objectiu d’estimular, difondre i apropar 
el debat econòmic actual a la ciutadania i als actors institucionals i 
polítics; publica 2 entrades setmanals

• «Les aportacions de la SCE a la recerca en ciència econòmica i economia 
catalana», per Antoni Montserrat i Solé, Anuari de la Societat Catalana 
d’Economia, volum 25, 2021, pàgina 87

• «Panells de dones economistes catalanes», panells informatius verticals 
enrotllables, en els que, en pocs paràgrafs, s’assenyalen dades bàsiques 
professionals i aportacions a l’economia —en general o catalana—
de diverses dones economistes catalanes (ja desaparegudes); aquests 
panells són, o poden ser, exhibits a centres de recerca o universitats, 
2021

Imatge de Grans economistes catalans (2): 
Moragas, Cambó, Estapé i Muns.
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PRESIDENTS

De la Secció d’Economia de l’SCEJES:

Salvador Millet i Bel 
(primer president)

Josep Maria Muntaner i Pascual 
(2 febrer 1979 - 10 juny 1985)

Antoni Serra i Ramoneda 
(10 juny 1985 - 30 juny 1987)

Joaquim Muns i Albuixech 
(30 juny 1987 - 9 novembre 1994)

De la Societat Catalana d’Economia:
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Josep Jané i Solà 
(9 novembre 1994 - 30 abril 2001)

Pere Puig i Bastard 
(30 abril 2001 - 2 desembre 2010)

Eduard Arruga i Valeri 
(des del 2 desembre 2010)
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SOCIS I SÒCIES A 30 JUNY 2022

Per ordre alfabètic

Josep Ainaud i Escudero

Miquel Alenyà i Fuster

Giacomo d’Alisa

Alfons Almendros i Morcillo

Emili Amat Pérez

Oriol Amat i Salas

Pol Antràs Puchal

Josep Mania Antúnez i Xaus

Enric Arderiu i Gras

Antonio Argandoña Rámiz

Josep Armadàs i Villalonga

Josep Arqué i Carré

Montserrat Arqué i Ferrari

Eduard Arruga i Valeri

Francesc Artal i Vidal

Ramon Auset Martí

Lluís Barbé Duran

Salvador Barberà Sánchez

Jaume Baró i Queralt

Sergi Basco Mascaró

Germà Bel i Queralt

Lourdes Benería i Farré

Dolors Berga Colom

Raúl Blanco Díaz

Mariona Boixareu i Cortina

Máximo Borrell i Vidal

Júlia Bosch Jou

Adrià Bronchal Rueda

Josep Maria Brunet i Mauri

Joan Buscà Ambrós

Jordi Caballé Vilella

Ignasi Camí i Casellas

Ramon Caminal Echeverria

Joan Anton Camuñas Feijoo

Jordi Canals i Margalef

Lluís Cantarell i Rocamora

Josep Maria Carrau i Ramon

Albert Carreras de Odriozola

Josep Maria Carreras i Puigdengolas

Joan Baptista Casas i Onteniente

Ramon Cases Pallarés

Xavier Castañer i Folch

Antoni Castells i Oliveres

Joan Castells Trius

Joan Cavallé i Miranda

Alexandre Checchi i Lang 
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Emili Coll i Collet

Agustí Colom Cabau

Joan Colom i Naval

Rafael Conte Oliveros

Miquel Correa Secall

Anton Costas Comesaña

Joan Carles Costas i Terrones

Francesc Cribillers i Riera

Xavier Cuadras Morató 

Llibert Cuatrecasas i Membrado

Salvador Curcoll i Gallemí

Susana Domingo Pérez

Josep Edo i Puertas

Joan Elías i Boada

Joan Maria Esteban i Marquillas

Pere A. Fàbregas i Vidal

Josep Farguell i Magnet

Emili Farré-Escofet i París

Xavier Farriols Danés

Xavier Farriols i Solà

Josep Maria Felip i Sardà

Àngela Fernández Céspedes

Enric Fernández Martínez

Ada Ferrer i Carbonell

Xavier Ferrer i Junqué

Modest Fluvià i Font

Enriqueta Fontquerni i Ribé

Josep Franch i Bellmunt

Xavier Freixas Dargallo

Jordi Galí i Garreta

Gerard García Esteve

Francesc García-Milà i Palaudàries

Martí García Pons

Maria Dolors García i Sánchez

Jaume García Villar

Àlvar Garola Crespo

Anton Gasol i Magriñà

Enric Genescà i Garrigosa

Eugeni Giral i Quintana

Andreu Gispert i Llavet

Renan Goetz

Iván González Ferreiro

Jordi Goula i Surinyac

Enric Grabulosa Perpiñà

Josep Grifoll i Guasch

Jordi Gual Solé

Modest Guinjoan i Ferré

Pere Guinjoan i Gabriel

Joan Hortalà i Arau

Maria del Mar Isla Pera

Ferran Jansana i Muñoz

Francesc Joan i Vendrell

Mireia Jofre Bonet

Josep Maria Jordà Lloret

Giorgos Kallis

Carles Kinder i Espinosa

Jaume Lanaspa Gatnau

Daniel Latorre Masanes
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Omar Licandro

Antoni Lladó i Gomà-Camps

Humbert G. Llavador

Josep Maria Lloveras i Soler

Xavier López Andrés

Guillem López Casasnovas

Jordi Madern i Mas

Josep Magnet i Burch

Carles Manera Erbina

Antoni Manresa Sánchez

Aurèlia Mañé Estrada

Pasqual Maragall i Mira

Hug March Corbella

Josep de Marfà Vila

Jesús Marín Solano

Joan Martínez Alier

Esther Martínez García

Roldán Martínez López

Joan Mas Cantí

Andreu Mas-Colell

Adrià Masnou Calpe

Jordi Massó Carreras

Francesc Xavier Mena López

Alfred Mer i Tarrida

Joan de Déu Mier i Albert

Salvador Milà Solsona

Josep Miralpeix i Casas

Joan Mogas i Amorós

Francesc de Borja Moll i Marquès

Santiago Montero i Homs

Joan Montllor i Serrats

Antoni Montserrat i Solé

Ana Moragues Faus

Ramon Morell i Rosell

Massimo Motta

David Murano i Casanovas

José Luis Notivoli Belio

Josep Maria Nus i Badia

Josep Maria Ojea i Vega

Ester Oliveras Sobrevias

Josep Lluís Oller i Ariño

Vicens Oller i Company

Esteve Oró i Rigual

Juan Miguel Ortiz Reparaz

Vicente Ortún Rubio

Emilio Padilla Rosa

Jaume Padrós i Enamorado

Jesús Palau Montañana

Elisenda Paluzie i Hernández

Clàudia Parera Blanch

Martí Parellada i Sabata

Jordi Pascual i Escutia

Antoni Pascual i Ruaix

Alfred Pastor i Bodmer

Mariano Payà Vizcaíno

Joaquim Perramon Ayza

Àngel Pes i Guixà

Amadeu Petitbó Juan
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José Luis Peydró Alcalde

Josep Piqué i Camps

Joan Àngel Pitart i Martí

Jordi Pons i Novell

Víctor Pou i Serradell

Carme Poveda Martínez

Pere Puig i Bastard

Joan Ignasi Puigdollers i Noblom

Joan Ràfols Esteve

Xavier Ramírez

Raúl Ramos Lobo

Xavier Ramos Morilla

Josep Maria Raventós i Santamaría

Francesc Raventós i Torras

Francesc Reventós Puigjaner

Joan Ribas Tur

Joan Enric Ricart i Costa

Jordi Rivera i Saganta

Melcior Rivera i Sarobe

Jordi Roca Jusmet

Francesc Roca i Rosell

David Rodríguez

Joan Manel Roig Prados

Roger Romagosa Ponce

Àngels Roqueta i Rodríguez

Josep Maria Roura Comas

Joan Ramon Rovira i Homs

Guillem Rovira i Jacquet

Montserrat Rubiol Farriol

Miquel Rubirola Torrent

Joan Francesc Rull i Cartañà

Jordi Sala i Casarramona

Vicente Salas Fumás

Eduard Sallés i Archs

Joan Antoni Salmurri i Trinxet

Josep Lluís Sans i Pascual

Andreu Sansó Rosselló

Humbert Sanz i García

Lluís Saurí i Romero

Xavier Segura i Porta

Ricard Seix Rubiol

Ernest Sena i Calabuig

Manel Serra i Pardàs

Antoni Serra i Ramoneda

Narcís Serra i Serra

Ferran Sicart i Ortí

Joaquim Silvestre i Benach

Pere Sitjà i Miquel

Joan Maria Solà i Franquesa

Joaquim Solà i Solà

Francesc Solé i Parellada

Joaquim Solé i Vilanova

Josep Soler Albertí

Jacint Soler i Padró

Mercè Soler i Roig

Eduard Suari-Andreu

Maria Antònia Tarrazón Rodón

Jordi Teixidó Figueras
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Borja Teixidor i de Ventós

Enric Tello Aragay

Montserrat Termes Rifé

Josep Terradellas i Cirera

Jaume Terribas i Alamego

Bernd Theilen

James K.J. Thomson

Daniel Tirado Fabregat

Miquel Tort i Asencio

Ramon Tremosa i Balcells

Maria Teresa Tribó

Joan Trullén i Thomas

Antonio María Turiel Martínez

Sergi Urzay Gómez

Judit Vall Castelló

José Vallés Ferrer

Jeroen Van den Bergh

Josep Maria Vegara i Carrió

Gemma Vélez Sabater

Joaquim Vergés Jaime

Elisabet Viladecans Marsal

Montserrat Viladrich Grau

Joan Vilaplana i Trilles

Josep Vilarasau i Salat

Xavier Vives i Torrents

Enric Vivó i Pascual

Àngels Xabadía Palmada

Ramon Xifré Oliva

Antonio Zabalza Martí

Per ordre d’adscripció

1977

Francesc Solé i Parellada

Jaume Padrós i Enamorado

Alexandre Checchi i Lang

Antoni Castells i Oliveres

Josep Grifoll i Guasch

Andreu Gispert i Llavet

Josep Maria Brunet i Mauri

Jordi Goula i Surinyach

Francesc Raventós i Torras

Joan Vilaplana i Trilles

Narcís Serra i Serra

Joan Maria Solà i Franquesa

Lluís Cantarell i Rocamora

Francesc de Borja Moll i Marquès

Antoni Montserrat i Solé

1978

Emili Farré-Escofet i París

Ramon Morell i Rosell

Humbert Sanz i García

Joan Hortalà i Arau

Anton Gasol i Magriñà

Jaume Terribas i Alamego

Josep Maria Carrau i Ramon

Pere Puig i Bastard

Àngel Pes i Guixà

Joan Ignasi Puigdollers i Noblom
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Xavier Segura i Porta

Xavier Farriols i Solà

Josep Maria Carreras i Puigdengolas

Melcior Rivera i Sarobe

Miquel Rubirola Torrent

1979

Josep Arqué i Carré

Ignasi Camí i Casellas

Vicens Oller i Company

Eugeni Giral Quintana

Joan Baptista Casas i Onteniente

Víctor Pou i Serradell

Josep Maria Vegara i Carrió

Miquel Alenyà i Fuster

Jordi Pascual i Escutia

Salvador Curcoll i Gallemí

Mariona Boixareu i Cortina

1980

Amadeu Petitbó i Juan

Carles Kinder i Espinosa

Martí Parellada i Sabata

Miquel Tort i Asencio

Josep Edo i Puertas

Josep Piqué i Camps

Joan Colom i Naval

Montserrat Arqué i Ferrari

Eduard Arruga i Valeri

Joan Elías i Boada

Joan Mas Cantí

1981

Joan Martínez Alier

Enric Arderiu i Gras

Pasqual Maragall i Mira

Pere A. Fábregas i Vidal

Josep Maria Ojea i Vega

Josep Maria Nus i Badia

Pere Guinjoan i Gabriel

Francesc Joan i Vendrell

Josep Terradellas i Cirera

1982

Josep Farguell i Magnet

Josep Maria Lloveras i Soler

Josep Miralpeix i Casas

Ferran Jansana i Muñoz

Maria Dolors García i Sánchez

1983

Francesc García-Milà i Palaudàries

Alfred Mer i Tarrida

Llibert Cuatrecasas i Membrado

Josep Maria Raventós i Santamaría

Modest Guinjoan i Ferré

1984

Antoni Serra i Ramoneda

Enriqueta Fontquerni i Ribé

Joan Antoni Salmurri i Trinxet

Josep Maria Antúnez i Xaus

Josep Maria Felip i Sardà

Antonio Argandoña Rámiz



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

149

Joan Maria Esteban i Marquillas

Joan Enric Ricart i Costa

Jordi Canals i Margalef

1985

Joan Trullén i Thomas

Joan Carles Costas i Terrones

Joaquim Solà i Solà

1986

Andreu Mas-Colell

Joan Mier i Albert

Oriol Amat i Salas

Alfred Pastor i Bodmer

Joaquim Solé i Vilanova

Pere Sitjà i Miquel

Josep Lluís Sans i Pascual

1987

Albert Carreras de Odriozola

Borja Teixidor i de Ventós

Xavier Vives i Torrents

Jordi Madern i Mas

1988

Antoni Lladó i Gomà-Camps

Mercè Soler i Roig

James K. J. Thomson

1989

Enric Genescà i Garrigosa

Josep Ainaud i Escudero

Joan Montllor i Serrats

1990

Maria del Mar Isla i Pera

Alfons Almendros i Morcillo

Enric Vivó i Pascual 

Susana Domingo i Pérez

1991

Xavier Castañer i Folch

Maria Antònia Tarrazón Rodón

1992

Guillem Rovira i Jacquet

Josep Magnet i Burch

Manel Serra i Pardàs

Vicente Salas Fumás

1993

Modest Fluvià i Font

Joan Cavallé i Miranda

Joaquim Silvestre i Benach

1994

Àngels Roqueta i Rodríguez

Josep Armadàs i Villalonga

Jordi Rivera i Saganta

1995

Antoni Pascual i Ruaix

Eduard Sallés i Archs

Joan Àngel Pitart i Martí

Josep Vilarasau i Salat

Xavier Ferrer i Junqué
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1996

Roldán Martínez López

Elisenda Paluzie i Hernández

1997

Josep Lluis Oller i Ariño

Ernest Sena i Calabuig

Màxim Borrell i Vidal

1998

Salvador Barberà Sánchez

Jacint Soler i Padró

Santiago Montero i Homs

Francesc Cribillers i Riera

1999

Francesc Xavier Mena i López

Guillem López Casasnovas

Ramon Tremosa i Balcells

2000

Jordi Gual Solé

Esther Martínez García

Jaume Lanaspa Gatnau

Antonio Zabalza Martí

Montserrat Rubiol Farriol

Ricard Seix Rubiol

2001

José Vallés Ferrer

Joan Castells Trius

Jesús Palau Montañana

Anton Costas Comesaña

2002

Jordi Pons i Novell

Joan Mogas i Amorós

2003

Joaquim Perramon i Ayza

Ferran Sicart i Ortí

Lluís Saurí i Romero

2004

Àngela Fernández Céspedes

Esteve Oró i Rigual

2005

Gemma Vélez Sabater

2006

Àlvar Garola Crespo

Lluís Barbé Durán

Josep Soler Albertí

2007

Germà Bel i Queralt

Emili Coll i Collet

Joaquim Vergés Jaime

2008

Joan Ràfols Esteve

Joan Anton Camuñas Feijoo

2009

Jordi Galí i Garreta

Ramon Caminal Echeverría
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2010

Xavier Cuadras Morató

2011

Vicente Ortún Rubio

2012

Joan Ramon Rovira i Homs

Lourdes Beneria Farré

Francesc Artal i Vidal

Josep Maria Roura Comas

2013

Jordi Massó Carreras

2014

Enric Grabulosa Perpiñà

Francesc Roca i Rosell

Antoni Manresa Sánchez

2015

Aurèlia Mañé Estrada 

Xavier Freixas Dargallo

Maria Teresa Tribó

2016

Mariano Payá Vizcaíno

Joan Francesc Rull i Cartañà

Carme Poveda Martínez

Emili Amat Pérez

Ramon Cases Pallarés

Josep Franch i Bellmunt

Raúl Blanco Díaz

Juan Miguel Ortiz Reparaz

Jesús Marín Solano

Bernd Theilen

Daniel Tirado Fabregat

Rafael Conte Oliveros

Ada Ferrer i Carbonell

Raúl Ramos Lobo

Xavier López Andrés

2017

Enric Fernández Martínez

Judit Vall Castelló

Mireia Jofre Bonet

Carles Manera Erbina

Joan Manuel Roig Prados

Omar Licandro

2018

José Luis Notivoli Belio

Ramon Auset Martí

2019

Elisabet Viladecans Marsal

Dolors Berga Colom

José Luis Peydró Alcalde

Ramon Xifré Oliva

Andreu Sansó Rosselló

Humbert G. Llavador

Pol Antràs Puchal

Adrià Masnou Calpe

Joan Ribas Tur
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Massimo Motta

Iván González Ferreiro

2020

Montserrat Viladrich Grau

Eduard Suari-Andreu

Josep de Marfà Vila

Jordi Caballé Vilella

Adrià Bronchal Rueda

Xavier Ramírez

Josep Maria Jordà Lloret

David Murano i Casanovas

Jaume Baró i Queralt

Xavier Ramos Morilla

Joan Buscà Ambrós

2021

David Rodríguez

Júlia Bosch Jou

Jaume García Villar

Daniel Latorre Masanes

Jordi Roca Jusmet

Enric Tello Aragay

Jordi Teixidó Figueras

Renan Goetz

Giacomo d’Alisa

Hug March Corbella

Àngels Xabadía Palmada

Xavier Farriols Danes

Jeroen van den Bergh

Jordi Sala Casarramona

Salvador Milà Solsona

Gerard García Esteve

Emilio Padilla Rosa

Giorgos Kallis

Antonio María Turiel Martínez

Ana Moragues Faus

Agustí Colom Cabau

Martí García Pons

Francesc Reventós Puigjaner

Ester Oliveras Sobrevías

Roger Romagosa Ponce

2022 (primer semestre):

Sergi Basco Mascaró

Sergi Urzay Gómez

Clàudia Parera Blanch

Montserrat Termes Rifé

Miquel Correa Secall
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ANTICS MEMBRES 

Joaquim Abadal i Montal

Josep Maria Ainaud de Lasarte

Ramon Alabert i Pau

Santiago Albertí i Gubern

Jaume Albornà i Montserrat

Jordi Alcover García-Tornel

Frederic Alfonso i Orfila

Alfons Almendros i Morcillo

Casimir Alsina Ribé

Claudi Ametlla

Josep Angrill i Miravent

Carme Ansotegui Olcoz

Pere Aramón i Serra

Pere Aramón i Stein

Ferran Aranda i Braulio

Lluís Argemí i d’Abadal

Jaume Argerich i Torruella

Alícia Arrufat i Julián

Antoni de Pàdua Artés i Ferrer

Esteve Avellán i Aulet

Josep Balcells i Junyent

Josep Ballbé i Carrera

Clara Barreneche i Plaza

Xavier Bartoll i Roca

Jordi Bassedas i Ardèvol

Agustí Bassols i Parés

Manuel Basté i Durán

Benjamí Bastida i Vila

Anna Bayona Font

Lluc Beltrán i Flórez

Ferran J. Benazet i Lluís

Josep Benet i Morell

Eduard Berenguer i Comas

Josep Jordi Bergós i Tejero

Eugènia Bieto Caubet

Joan Bilbao i Bergés

Emili Maria Boix i Selva

Francesc Bonet i Armengol

Marià Bordàs i Piferrer

Maria Mercè Boronat i Blanch

Joan Borràs i Estany

Antoni Maria Borrell i Solar

Francesc Bosch i Font

Jordi Brandts i Bernad

Josep Maria Bricall i Masip

Jordi Brunet i Mangrané

Francesc Busquets i Farràs

Francesc Cabana i Vancells

Carles Calleja i Xifré

Xavier Calsamiglia i Blancafort
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Joaquim de Camps i Arboix

Carles Camps i García

Anton Canyelles i Balcells

Joan Capdevila i Salvà

Manuel Cardeña i Coma

Eduard Cardona i Romeu

Jaume Carner i Suñol

Joaquim Carreras i Artau

Josep Carles Carreras i Callejo

Jordi Carulla i Font

Francesc Carulla i Gratacós

Octavi Carulla i Soler

Josep Casajuana i Gibert

Muriel Casals i Couturier

Francesc Xavier Casals i Estragué

Jordi Casanovas i Ardèvol

Salvador Casanovas i Martí

Ignasi Casanovas i Parella

Francesc Casany i Batlle

Francesc Casares i Potau

Jordi Casas i Salat-Fossas

Lluís Casassas i Simó

Albert Castellanos

Xavier Castells i Fontboté

Dolors Castilla i Pérez

Jaume Castro i Moragues

Alfonso Cebrián Díaz

Josep Cercós i Martínez

Lluís Cirera i Bergadà

Alexandre Cirici i Pellicer

Xavier Civit i Fons

Joan Clavera i Monjonell

Miquel Coll i Alentorn

Josep Coll i Bertran

Lluís Comas i Aràjol

Carles Comas i Giralt

Francesc Constans i Ros

Joan Cornudella i Feixa

Mercè Costa i Cuberta

Joan Costa i Font

Francesc Costabella i Papiol

Jordi Cots i Moner

Xavier Cruañas i Matas

Joan Josep Cuesta i Torres

Josep Maria Cullell i Nadal

Pere Cuxart i Bartolí

Joan de Déu Dexeus i Trías de Bes

Eugeni Domingo i Solans

César Duch Martorell

Lluis Duran i Ventosa

Mariona Duran i Sala

Pere Escorsa i Castells

Josep Espar i Ticó

Miquel Espinosa

Fabià Estapé Rodríguez

Rafael Estartús i Carbó

Eusebi Estebanell i Comas

Miren Etxezarreta



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

155

Víctor Fabregat i Muñoz

Isidre Fainé Casas

Josep Maria Farrán i Cera

Ignasi Farreres i Bochaca

Inmaculada Fernández Retuerto

Joaquim Ferran

Enric Ferran i Roger

Josep Ferré i Oriol

Josep Maria Ferré Trenzano

Francesc Ferrer i Gironès

Joan Ferrer i Mayol

Bruna Ferrer i Pumarola

Pere Figuera i Serra

Jaume Filella i Ferrer

Joan Filella i Ferrer

Josep Fité i Benet

Ramon Folch i Camarasa

Eduard Fondevila i Roca

Daniel Font i Cardona

Jordi Fontdecaba

Joaquim Gallart i Reixach

Pere Ganigué i Casanovas

Bonaventura Garcés i Brusés

José Antonio García-Durán de Lara

Heliodor García i Marcet

Anna Maria Garriga i Tarré

Llorenç Gascón Fernández

Carles Alfred Gasòliba i Böhm

Rosa Maria Gelpí

Josep Gener i Tarrés

Demetri Giménez i Aligué

Josep Girona i Casagran

Antoni de Gispert i Brosa

Enric Gispert i Fabrés

Josep Gomà i Roger

Francesc Xavier Gómez i Naches

Antoni Goxens i Duch

Maria Àngels Goxens i Orensanz

Narcís Grabuleda i Prim

Francesc Granell i Trías

Antoni Gratacós i Bau

Pere Grau i Valls

Salvador Guasch i Figueres

Josep Maria Guiu i Martí

Salvador Guix i Lamesa

Leonci Hernández i Albert

Joan Hernández i Roig

Francesc Homs i Ferret

Marc Ibáñez Díaz

Josep Jané i Solà

Enric Jardí i Casany

Josep Maria Jiménez i Bonastre

Maria Àngels Julivert i Amargos

José Manuel Lara i Bosch

Pere Lleonart i Llibre

Xavier Llinàs i Audet

Francisco Javier Llovera i Sáez

Joaquim Lloveras i Roig
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Ernest Lluch i Martín

Narcís López i Batllori

Josep Maria Loza i Xuriach

Joaquim Maluquer i Sostres

Joan Josep Marca i Torrents

Joaquim Margalef i Llaveria

Ferran Martí i Reverter

Víctor Martín i Sánchez

Santiago Martínez i Saurí

Josep Marull i Gou

Carles-Eugeni Mascareñas i Portusach

Francesc Maspons i Anglasell

Carme Massana Calvete

Lluis Masset i Balaguer

Joan Mateo i López

Joan Mateu i Ballester

Ernest Mestres i Martínez

Salvador Meya i Rodella

Salvador Millet i Bel

Francesca Minguella i Rubió

Frederic Miralles i Mira

Manuel Miserachs

Juan Molina Vivas

Josep Molins i Codina

Joaquim Monells i Figa

Vicente Morales López del Castillo

Andreu Morillas i Antolín

Joaquim Muns i Albuixech

Josep Maria Muntaner i Pascual

Carles Muñoz i Espinalt

Manuel Nadal i Abella

Jordi Nadal i Oller

Pere Narbona i Coll

Ferran Navinés i Badal

Ramon Noguer i Comet

Josep Oliva i Llausàs

Marcel Olivé i Domínguez

Josep Oliver i Alonso

Arcadi Oliveres i Boadella

Vicens Oller i Company

Jordi Olleta i Tañà

Esteve Oroval i Planas

Joan B. Ortega i Galán

Daniel Ortiz i Llargués

Carles Ossorio i Capella

Enric Panadès i Casanovas

Martí Papaseit i Biel

David Parcerisas i Vázquez

Antoni Parés

Alexandre Pedrós i Abelló

Albert Pelach i Pàniker

Bonaventura Pellissé i Prats

Joan Perucho i Gutiérrez

Jordi Petit i Fontserè

Jaume Picas i Guiu

Jordi Piella i Bové

Antoni Piferrer i Sabater

Joan Pigem i Noguer
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Josep Maria Piñol i Font

Joan S. Plana i Güell

Jordi Planasdemunt i Gubert

Maria del Carme Plaza i Arnaiz

Josep Maria Pons i Gazzineo

Joaquim Porcar i Alarcón

Isidre Prat i Montràs 

Alfred Prat i Suárez

Guillem Preckler

Albert Puig i Gómez

Pere Puig i Quintana

Pere Pujadas i Llorens

Lluís Pujol i Amich

Jordi Pujol i Soley

Ernest Raguer i Suñer

Frederic Rahola i d’Espona

Josep Raurich i Puigdevall

Joan Raventós i Carner

Josep Lluis Raymond i Barà

Xavier Renau i Manén

Esteve Renom i Pulit

Elena del Rey

Frederic Ribas i Massana

Antoni Riera Font

Pere Riera i Micaló

Jordi Rigual i Martínez

Eduard Ripoll i Perelló

Oriol Rius i Camps

Josep Maria del Rivero i Zardoya

Albert Rivillo i Solé

Joan Baptista Roca i Caball

Ramon Maria Roca i Sastre

Leopold Rodés i Garriga

Ferran Rodríguez i García

Pau Roig i Giralt

Joan Roig i Plans

Ramon Romaguera i Amat

Rafael Romero i Fernández

Jacint Ros i Hombravella

Albert de Rovira i Mola

Esteve Sabater i Gili

Josep Lluís Sagarra i Zacarini

Mercè Sala i Schnorkowski

Josep Sales i Boguñà

Josep Antoni Salmurri i Trinxet

Joan Sansa i Caminal

Montserrat Sansalvadó i Tribó

Mercè Santacana i Altimiras

Francesc Santacana i Martorell

Francesc Sardà i Cortés

Joan Sardà i Dexeus

Joan Sardà i Ferrer

Jordi Sarsanedas i Vives

Artur Saurí del Río

Joan Seguí i Falgar

Frederic Segura i Roda

Ricard Seix i Creus

Francesc Serra i Cantarell
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Maurici Serrahima i Bofill

Miguel Siguan i Soler

Mireia Sitjas Montaner

Lluís Solans i Arnau

Maria Solé i Mañé

Ramon Solé i Vilanova

Antoni Soy i Casals

Ulrich Stock

Francesc Suárez i Guinjoan

Rafael Suñol i Trepat

Josep Maria Surís i Jordà

Joan Tarrida i Roselló

Manuel Thió i Rodés

Adolf Todó i Rovira

Josep Tornabell i Carrió

Josep Maria Torralba i Martínez

Lluis Torras i Solé

José Manuel de la Torre y de Miguel

Julià Torres i Español

Jaume Trasobares i Marín

Joan Triadú i Font

Ramon Trías Fargas

Joaquim Trigo i Portela

Salvador Tudela i Tornos

Edmon Vallès i Perdrix

Xavier Vela i Parés

Manuel Vela Pastor

Antoni Ventura i Ribal

Josep C. Vergés i Vallès

Isabel Vidal i Martínez

Antoni Vidal i Pagès

Pere Viñolas Serra

Maria Teresa Virgili i Bonet

Donald Welsch i Vilaseca
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Annex 1. «La primera etapa de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 
Econòmics i Socials», per Josep Maria Ainaud de Lasarte, Anuari 
de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, vo-
lum 1, Barcelona, 1979, pàgines 15-17
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Annex 2. «90 anys d’estudis d’economia a Catalunya (1907-1997) i les 
perspectives a les portes del segle XXI», per Jordi Pascual i Escutia, 
Anuari de la Societat Catalana d’Economia, volum 14, Barcelona, 
1998, pàgines 134-139 
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Annex 3. «Una incursió en els nostres orígens i en la nostra història», per 
Pere Puig i Bastard, Anuari de la Societat Catalana d’Economia, 
volum 20, Barcelona, 2012, pàgines 187-190
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Una incursió en els nostres orígens i en la nostra història
Pere Puig, president de la Societat Catalana d’Economia

Abstract

Pere Puig gives a lecture in order to commemorate the creation of the Premi Catalunya
d’Economia (Catalunya Award in Economics) and the Premi Societat Catalana d’Economia
(Catalan Society of Economics Award) appreciating that this has been possible thanks to both the
IEC and Caixa Catalunya. This commeorative and academic conference expects to pay tribute to
those who were the creators of these two awards: president professors Joaquim Muns and Josep
Jané. Pere Puig also explains the path of these awards in the course of the years and its impact
and contribution to knowledge and economic science.

Resum

Pere Puig pronuncia una conferència per commemorar la creació del Premi Catalunya
d’Economia i el Premi Societat Catalana d’Economia, bo i agraint que això hagi estat possible
tant gràcies a l’IEC com a Caixa Catalunya. Aquesta jornada commemorativa i acadèmica pre-
tén retre homenatge als qui foren els creadors d’aquests dos premis: els presidents professors
Joaquim Muns i Josep Jané. Pere Puig explica, a més, la trajectòria d’aquests premis al llarg dels
anys i la seva repercussió i contribució en el coneixement i la ciència econòmica.

Permeteu-me que saludi ben cordialment, i en primer lloc, tant el president de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC), el senyor Salvador Giner, com el president de Caixa Catalunya, el se-
nyor Narcís Serra, que avui ens acompanyen i a qui molt agraïm la seva presència en aquest acte
acadèmic i commemoratiu. Una salutació i un agraïment que faig extensius, de tot cor, a tots els
ponents, a la Junta de la Societat Catalana d’Economia (SCE) i als organitzadors, i també a tots
els qui sou aquí amb nosaltres i heu decidit participar en les diverses sessions de la present jornada.

Com a president de la SCE, a mi em toca ara dirigir-vos unes paraules. Com us podeu imagi-
nar, aquestes no poden ser més que de joia i d’agraïment, en un acte que, en primer lloc, té un ca-
ràcter eminentment festiu. Una joia i un agraïment que espero que són compartits per tots vosal-
tres i per moltes de les persones que avui no es troben aquí, però que ens han manifestat que
voldrien haver-nos pogut acompanyar.

Aquesta jornada, en què commemorem la creació de dos premis d’economia de la nostra
Societat —el Premi Catalunya d’Economia, aparegut l’any 1991, i el Premi Societat Catalana
d’Economia, creat l’any 1996—, ens ofereix, més enllà de ser el motiu que ens ha portat a aple-
gar-nos en aquesta bonica Sala Pere Coromines, una ocasió important de reflexió acadèmica. Ens
permet, en certa manera, establir un balanç i, a més, intercanviar diversos coneixements i expe-
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riències al voltant dels temes suscitats pel conjunt dels bons treballs guardonats al seu moment.
A la vegada, però, constitueix una oportunitat que ens porta a celebrar el que jo m’atreviria a qua-
lificar de festa extraordinària al voltant d’unes iniciatives que mereixen reconeixement.

Penso que és raonable manifestar-vos públicament, en veu alta, la nostra satisfacció per l’iti-
nerari recorregut fins aquí. A la vegada, cal afegir-hi la nostra convicció que, comptant amb el
mateix entusiasme i, no cal dir-ho, amb els importants ajuts rebuts, estem segurs de poder conti-
nuar endavant en l’itinerari recorregut pel que fa als dos premis que avui commemorem. Deixeu-
me manifestar, en nom de tothom, el nostre profund reconeixement pels ajuts i per les expressions
de suport rebuts. En primer lloc, sens dubte, ens hem de dirigir a l’IEC, l’entitat que avui ens acull
en l’esplèndid marc del seu centenari. En segon lloc, i de manera molt especial, dirigeixo el nos-
tre agraïment a Caixa Catalunya per l’important i generós patrocini que ens ha atorgat —i que ens
continua atorgant. Aquesta entitat financera, com tots sabeu, és la que ha anat patrocinant els dos
premis des del moment de la seva creació. Una entitat que avui és representada pel seu president,
economista i membre de la SCE, el senyor Narcís Serra, que ens acompanya en aquest acte.

Permeteu-me tornar a expressar el meu agraïment, per la seva presència entre nosaltres, al
nostre president, el senyor Salvador Giner. Ell deté actualment la màxima representació de la ins-
titució que avui ens acull, una institució de què nosaltres formem part com a societat filial des de
fa molts anys i amb la qual hem compartit en el passat i avui compartim —potser més que mai—
uns fets i uns esdeveniments molt notables.

Precisament la constatació de la vinculació creixent de la nostra Societat en el conjunt de la
vida acadèmica de l’IEC i el fet mateix de la nostra presència en el programa d’actes de la cele-
bració del seu primer centenari han estat el que m’ha portat a tractar de revisar i de plantejar-vos
un repàs mínim —potser fins i tot esquemàtic— de quins han estat alguns fets bàsics de la història
de la nostra Societat dins del conjunt d’aquella institució científica. No seran més que algunes
pinzellades sobre una part de la llarga tasca feta. Procuraré destacar-ne, en particular, quins han
estat els orígens i quins els veritables protagonistes de la creació i la posada en marxa efectives
dels dos premis que avui commemorem.

L’any 1968 fou creada, dins de l’IEC, la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS), com a
desdoblament de l’antiga Secció de Ciències, amb la missió d’estudiar la filosofia, el dret, l’eco-
nomia, la sociologia, la geografia humana i algunes altres disciplines afins, segons ens indica
l’Anuari de la SCEJES de 1977-1978.

Entre els membres de la dita SFCS, a més del seu president, el conegut jurista senyor Ramon
Faus i Esteve, figuraven com a membres numeraris els economistes Joan Sardà i Dexeus (1968) i
Ramon Trias Fargas (1968), i com a membres adjunts, els economistes Josep M. Muntaner Pascual
(1979) i CarlesA. Gasòliba i Böhm (1979), aquest darrer amb funcions de secretari de la Secció.

Si hom consulta, però, unes pagines més endavant, el mateix Anuari de la SCEJES del curs
acadèmic 1977-1978, s’assabenta que, a partir de l’any 1913 i fins a l’any 1979, l’IEC ja havia
anat creant tot un seguit de fins a tretze societats filials del mateix IEC, dependents d’una o
d’algunes de les seves seccions, per tal de possibilitar la incorporació d’estudiosos —es diu lite-
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ralment— a les empreses o les tasques científiques que pretenia desenvolupar la institució es-
mentada.

L’any 1951 (concretament el 13 d’octubre) ja hi apareix esmentada la SCEJES (la setena en
ordre cronològic dins d’una llista en què figuren en els primers llocs la Societat Catalana de
Biologia (1913), la Institució d’Història Natural (1915), la Societat Catalana de Filosofia (1923),
la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques (1931), la Societat Cata-
lana de Geografia (1935) i la Societat Catalana d’Estudis Històrics (1946).

A la darreria de l’any 1977 hom constituí, per fi, una comissió gestora per a engegar de nou
un conjunt d’activitats de la Secció d’Economia que s’havia de crear dins de la dita SCEJES amb
l’objectiu d’agrupar «tots els economistes de llengua catalana que treballen en l’estudi i la re-
cerca de l’economia, en qualsevol de les seves branques, amb un especial interès en les temàti-
ques econòmiques relatives als Països Catalans».

En el Ple de la Junta General de la Secció de l’any 1979 s’aprovà la següent Junta de Govern de
la Secció d’Economia de la SCEJES (la qual, de fet, constitueix la primera Junta de Govern de la
Secció que havia de deixar pas a la creació del que avui és la nostra pròpia entitat, la Societat
Catalana d’Economia). En foren membres: com a president, Josep M. Muntaner Pascual (1979-
1983); com a secretari, Carles Gasòliba i Böhm (1979-1980); com a tresorer, Carles Camps i García
(1979-1980); com a vocals, Humbert Sanz i García, Francesc Homs i Ferret, Juan Molina Vivas,
Alexandre Checchi Lang i Frederic Ribas i Massana, i com a delegat de l’IEC, Ramon Faus i Esteve.

Foren encara presidents i vicepresident de la Secció d’Economia de la SCEJES durant els sis
anys compresos entre el 1979 i el 1985, a més del mateix J. M. Muntaner,Antoni Serra Ramoneda
i Joaquim Muns i Albuixech. Com a secretaris i tresorers, hi actuaren al llarg d’aquest període
Joan Ignasi Puigdollers i Noblom, Francesc Homs, Carles Camps i, per fi, Humbert Sanz. Hi ac-
tuà com a delegat de l’IEC el senyor Ramon Faus i Esteve.

El dia 9 de juliol de 1986 (en el VI Ple anual) s’aprovaren els nous Estatuts de la nova SCE i
més tard (el 30 de juny de 1987), avui fa pràcticament vint anys, se n’aprovà també el Reglament.
La presidència i la vicepresidència de la SCE en aquesta etapa foren compartides per Antoni
Serra Ramoneda i Joaquim Muns Albuixech. Tant el Reglament com els Estatuts diuen: «La
Societat Catalana d’Economia, filial de l’IEC i adscrita a la Secció de Filosofia i de Ciències
Socials, és una societat acadèmica, creada per fomentar l’estudi i la recerca econòmica i procurar-
ne la difusió, i el seu àmbit natural de projecció s’estén a les terres de llengua i cultura catalanes».

Una junta renovada en el IX Ple anual de 20 de desembre de 1989 fou ja presidida per
Joaquim Muns i Albuixech (1987-1993) i com a vicepresident hi figurà Josep Jané Solà (1989-
1993). A partir de l’any 1993, Josep Jané passà a ser el nou president fins al 15 de març del 2001.
Josep Vergés fou el secretari d’aquestes diverses juntes fins a la seva renúncia l’any 2005, en què
EduardArruga i Valeri passà a ocupar el seu lloc. Humbert Sanz continua essent-ne l’actual treso-
rer. Hi actuaren en aquesta etapa com a delegats de l’IEC, primer, el senyor Carles Gasòliba i,
més tard, el senyor Lluís Figa i Faura. Avui dia qui ocupa aquest lloc és el nostre amic i antic pre-
sident, el senyor Joaquim Muns Albuixech.

189

SCE ANUARI 20_2.qxp:19  18/6/12  17:35  Página 189



Societat Catalana d’Economia 
70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i en economia catalana (1951-2021)

174

En la nova etapa de la SCE que s’inicià l’any 1987, es van crear els dos premis que precisa-
ment avui celebrem. El primer fou el Premi Catalunya d’Economia, creat l’any 1991, quan la
nostra Societat era presidida per Joaquim Muns i Albuixech i n’era vicepresident Josep Jané;
Josep C. Vergés n’era el secretari. El segon fou el Premi Societat Catalana d’Economia, creat en
l’etapa de la presidència de Josep Jané, en la qual el vicepresident era Pere Puig i Bastard, i encara
secretari, Josep C. Vergés.

Amb un autèntic goig, avui ens trobem reunits tots plegats aquí per celebrar en una mateixa
jornada, commemorativa i acadèmica, un acte acadèmic en què pretenem retre un homenatge me-
rescut als qui foren els creadors dels dos premis esmentats, els presidents professors Joaquim
Muns i Josep Jané, que avui ens acompanyen i als qui —conjuntament amb ells— durant tants
anys s’han esforçat en aquesta tasca. Volem recordar sobretot els qui ens han anat prestant el seu
ajut i la seva comprensió per a fer possible que aquestes dues iniciatives, que avui ja tenen més de
quinze anys, continuïn essent una realitat. Seguirem mantenint aquests fruits —no en tingueu cap
dubte— i procurarem seguir estimulant tant la recerca com el debat acadèmic i professional, a
casa nostra, entre la gent dels més diferents àmbits que treballa en l’extens i encoratjador camp de
l’economia.

Deixeu-me acabar dient que us agraeixo —us agraïm tots els organitzadors— la vostra ama-
ble presència avui aquí entre nosaltres. Vagin també dirigits el nostre agraïment i la nostra reno-
vada felicitació als antics guardonats, als membres dels diferents jurats i als components de les
juntes anteriors de la nostra Societat. I també expresso el nostre reconeixement a les autoritats de
l’IEC, al president de Caixa Catalunya i als altres bons amics que heu decidit d’acompanyar-nos.

Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència i pel fet d’haver col·laborat a fer possible
una celebració per a nosaltres ben entranyable i certament important. El nostre agraïment més
cordial va dirigit també a tots els qui hi han aportat el seu esforç —ponents, organitzadors i perso-
nal de secretaria i manteniment de l’IEC— i que amb la seva contribució efectiva han fet possible
la realització efectiva d’aquesta jornada.

Molt agraït a tothom, un cop més. La meva petició a tots vosaltres ara —els assistents que són
a la sala i als ponents— és seguir contribuint amb la vostra participació activa a l’èxit de les parts
següents d’aquesta jornada.
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Annex 4. Estatuts de la Societat Catalana d’Economia
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Aquests Estatuts han estat aprovats per la Junta General de la Societat Catalana 
d'Economia el 17 de juliol de 1990. 
Ratificats pel Ple de l'Institut d'Estudis Catalans el 28 de juny de 1991. 

Article 1. D'acord amb l'article 8 dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Catalans, aprovats 
en el Ple Extraordinari del dia 25 d'abril de 1988, i d'acord amb els articles 58 al 65 del 
Reglament de règim interior de l'Institut d'Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 
de maig de 1988, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana d'Economia. 

Article 2. La Societat Catalana d'Economia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans 
adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat l'estudi i la recerca 
econòmica i en procura la difusió. Es regeix pels Estatuts i el Reglament de règim 
interior del 17 de juliol de 1990, i pels Estatuts (25.4.1988) i el Reglament de règim 
interior de l'Institut d'Estudis Catalans (27.5.1988). 

Article 3. El domicili de la Societat és el de l'Institut d'Estudis Catalans (antiga Casa de 
Convalescència, carrer del Carme, núm. 47, de la ciutat de Barcelona). 

Article 4. La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura 
catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada 
normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma 
general han d'ésser aprovades per la Junta de Govern. 

Article 5. Són òrgans de govern de la Societat: La Junta General i la Junta de Govern. 

Article 6. La Junta General constitueix l'òrgan sobirà de la Societat i està formada per 
tots els socis que hi assisteixen. 

A més de les facultats generals de govern, són funcions de la Junta General: 

a) El nomenament dels vocals de la Junta de Govern. 

b) L'aprovació i modificació dels Estatuts i del Reglament. 

c) La dissolució i liquidació de la Societat. 

d) L'aprovació de la gestió de la Junta de Govern, de la memòria, dels estats 
financers, de les quotes i del programa d'activitats. 

e) Qualsevol altre assumpte que se sotmeti a la seva consideració. 

La Junta General podrà ésser ordinària i extraordinària. 

Anualment se celebrarà una junta ordinària cap al final o al començament del curs 
acadèmic. 
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La Junta General podrà reunir-se amb caràcter extraordinari sempre que ho estimi 
convenient el president, després d'informar-ne la Junta de Govern, i també a petició 
d'una cinquena part dels membres de la Societat. 

Article 7. La Junta de Govern és l'òrgan de gestió, representació i administració de la 
Societat, i actuarà com a òrgan executiu de la Junta General. 

La Junta de Govern estarà formada pel president, vicepresident, secretari, tresorer i tants 
vocals com determini el Reglament.  

Els membres de la Junta de Govern són elegits per la Junta General, i llur mandat tindrà 
una durada de quatre anys. 

La Junta de Govern renovarà la meitat dels membres cada dos anys. Els vocals podran 
ésser reelegits sempre que compleixin les condicions establertes. 

Les funcions dels membres de la Junta de Govern seran les habituals en els òrgans de 
direcció de les societats, especialment tot allò que sigui necessari per al compliment dels 
acords de la Junta General i per a la consecució de la finalitat i els objectius de la 
Societat. 

Funcions dels càrrecs de la Junta de Govern: 

1. President  
Correspon al president: 

a) La plena representació de la Societat. 

b) Presidir la Junta General i la Junta de Govern. 

c) Les altres funcions que li siguin delegades i totes aquelles facultats no 
atribuïdes expressament a la Junta General o a la Junta de Govern. 

d) Assistir amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de 
l'IEC, d'acord amb els Estatuts i el Reglament de l'Institut d'Estudis Catalans. 

e) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials. 

f) L'obligació d'informar la secció que correspongui, d'acord amb el delegat de 
l'IEC, de els activitats i funcionament de la Societat. 

2. Vicepresident  
Correspon al vicepresident  de substituir al president en casos d'absència per qualsevol 
causa, i també d'exercir totes les funcions que aquest li delegui. 

3. Secretari  
Correspon al secretari: 
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a) Redactar la memòria, tenir cura de l'edició de l'anuari, estendre l'acta de les 
reunions i ressenyar els actes que se celebrin. 

b) El registre de membres. Rebre les comunicacions i els escrits. 

c) La notificació obligatòria al Consell Permanent de l'IEC del programa 
mensual de llurs activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de les 
juntes de govern. 

d) En acabar cada curs, i per mitjà de la secció corresponent, trametran al 
secretari general de l'IEC la memòria anual. 

4. Tresorer   
Correspon al tresorer: 

a) Proposar l'import de les quotes i ocupar-se de la seva recaptació, i 
també d'altres fonts de finançament. 

b) Pagar els rebuts autoritzats pel secretari. 

c) Portar els llibres i presentar la liquidació del pressupost i la proposta de 
pressupost per a l'exercici següent. 

5. Vocals  
Els vocals de la Junta de Govern, a més de les funcions genèriques, exerceixen aquelles 
tasques que els encarrega especialment la Junta.  

Article 8. Un membre numerari o emèrit de l'IEC, elegit per la secció corresponent i 
ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l'IEC prop de la Junta de Govern i vetllarà per 
la qualitat científica de les publicacions i actes de la Societat. 

El delegat serà convocat a les reunions de la Junta de Govern de la Societat i actuarà 
com a nexe entre aquesta i l'IEC. 

Article 9. La Societat disposarà d'un comitè de publicacions format pel president o 
membre de la Junta de Govern en qui ho delegui i tres membres més de la Junta. Podrà 
comptar amb l'assistència de membres col·laboradors. 

Article 10. Condició de soci. Drets i deures. 

— Requisits:  
Podrà ésser membre ordinari de la Societat qualsevol persona física, amb capacitat 
jurídica i d'obrar, que sigui economista, d'acord amb les condicions que estableixen els 
col·legis professionals, i també aquelles persones que, malgrat que no se'ls consideri 
professionalment economistes, facin o hagin fet aportacions significatives en el camp de 
l'economia. 
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— Drets: 
Són drets dels membres de la Societat: 

a) Assistir a la Junta General amb veu i vot. 

b) Elegir els membres de la Junta de Govern i presentar-s'hi com a candidat. 

c) Assistir als actes i les activitats que organitzi la Societat. 

d) Rebre la informació i documentació elaborada per la Societat. 

e) Participar en les tasques de la Societat i gaudir de les facultats i prerrogatives 
que aquesta tingui reconegudes. 

— Deures: 
Són deures dels membres de la Societat: 

a) Complir el que disposen els Estatuts i el Reglament de la Societat. 

b) Exercir el seu dret a vot en la Junta General i observar les seves resolucions, i 
també les de la Junta de Govern, sense perjudici dels recursos pertinents. 

c) Col·laborar en la realització d'activitats que, orientades als objectius de la 
Societat, els siguin demanades per la Junta General o per la Junta de Govern. 

d) Pagar, dins el terme reglamentari, les quotes que siguin procedents. 

— Pèrdua de la condició de membre de la Societat. 
Es considera que un membre causa baixa de la Societat per: 

a) Defunció. 

b) Incapacitat legal. 

c) Renúncia voluntària comunicada. 

d) Separació o expulsió per causa d'una sanció disciplinària imposada per la 
Junta de Govern. 

e) Incompliment de les obligacions econòmiques. En aquest cas, amb 
requeriment previ de la Junta de Govern i mitjançant notificació expressa a 
l'interessat. 

Article 11. La Societat podrà organitzar els grups de treball, seccions i comissions que 
cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius. 

Article 12. Constitueixen recursos de la Societat: 
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Recursos ordinaris: l'import de les quotes dels socis i les aportacions de l'IEC. 

Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o 
particulars, els béns mobles o immobles de tota mena que per algun motiu passin a 
formar part de la Societat i qualsevol altre concepte que escaigui legalment. 

Article 13. Un Reglament interior, aprovat per la Junta General, regularà el 
funcionament de la Societat en allò que no estigui previst en els presents Estatuts. 

Article 14. La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta de Govern per 
unanimitat, o bé a petició d'una quarta part dels membres de la Societat.  L'acord serà 
pres en una junta general extraordinària, per les dues terceres parts dels assistents, però 
no tindrà efecte mentre un deu per cent de membres acordin continuar la Societat, i 
mentre no hagi estat informat i proposat a la secció corresponent, dictaminat 
favorablement pel Consell Permanent de l'IEC i aprovat pel Ple de l'IEC per majoria 
absoluta. 

Article 15. Aquests Estatus seran reformables en Junta General de socis convocada a 
aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot favorable de la 
majoria simple de membres de la Societat assistents i que sigui aprovada pel Ple de 
l'IEC. 

Article 16. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat 
passaran a integrar-se a l'IEC. 

Article 17. Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats 
favorablement pel Ple de l'Institut d'Estudis Catalans. 
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Reglament de règim interior 

Capítol I - De la Societat  

Secció 1a.- Disposicions generals 

Article 1r.- Nom, finalitat i regulació. 
1. La Societat Catalana d'Economia (en endavant Societat), filial de l'Institut d'Estudis 
Catalans, és una societat acadèmica, creada per fomentar l'estudi i la recerca econòmica 
i procurar-ne la difusió. Es regeix d'acord amb allò que estableixen els Estatuts i aquest 
Reglament, i, subsidiàriament, pels Estatuts de l'Institut d'Estudis Catalans i per la 
normativa dels òrgans col·legiats. 
2. La Societat depèn de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis 
Catalans. 

Art. 2n.- Domicili. La Societat té el domicili social a la seu oficial de l'Institut d'Estudis 
Catalans —antic Hospital de la Santa Creu— al carrer del Carme, número 47 de 
Barcelona. 

Art. 3r.- Àmbit d'actuació. Els seu àmbit natural de projecció s'estén a les terres de 
llengua i cultura catalanes. Per tant, podrà establir delegacions o representacions als 
Països Catalans. 
Amb una intenció d'intercanvi i de relació acadèmica, la Societat podrà establir 
relacions o acords amb altres institucions, dedicades a l'estudi i a la recerca de 
l'economia. 

Art. 4t.- Llengua. La llengua catalana és la pròpia de la Societat i, per tant, serà 
l'habitual a la Societat, sense exclusió d'altres llengües. 

Secció 2a.- Objectius i activitats 

Art. 5è.- Objectius. Constitueixen objectius bàsics de la Societat: 
a) Col·laborar amb l'IEC, sota el patronatge del qual és fundada la Societat, en la funció 
de promoure la investigació científica. 
b) Servir de fòrum acadèmic on els economistes catalans, els associats i els invitats, 
puguin exposar i debatre tots els temes relatius a la ciència econòmica que siguin 
d'interès per a la Societat. 
c) Agrupar els economistes dels Països Catalans que treballen en l'estudi i la recerca de 
l'economia, en qualsevol de les branques de la ciència econòmica. 
d) Establir contactes i estudiar fórmules adients de participació amb altres associacions 
acadèmiques d'economistes de fora de Catalunya. 
e) Vetllar perquè els seus components gaudeixin de la deguda llibertat, independència, 
garantia i consideració a l'hora d'exposar i debatre els seus treballs. 
f) Organitzar activitats acadèmiques de dissertació, de caràcter obert i fins i tot de 
caràcter interdisciplinari. 
g) Qualsevol altre que li sigui propi per raó de la naturalesa de la Societat. 

Reglament de règim interior
Aquest Reglament ha estat aprovat per la Junta General de la Societat 
Catalana d’Economia el 17 de juliol de 1990 i modificat per acords de la 
Junta General el 28 de gener de 1997 i el 22 de desembre de 2021.

Capítol I – De la Societat

Secció 1ª.- Disposicions generals
Art. 1r.- Nom, finalitat i regulació

1. La Societat Catalana d’Economia (en endavant, Societat), filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans, és una societat acadèmica, creada per fomentar l’estudi i 
la recerca econòmica i procurar-ne la difusió. Es regeix d’acord amb allò que 
estableixen els Estatuts i aquest Reglament, i, subsidiàriament, pels Estatuts 
de l’Institut d’Estudis Catalans i per la normativa dels òrgans col·legiats.

2. La Societat depèn de la Secció de filosofia i Ciències Socials de l’Institut 
d’Estudis Catalans.

Art. 2n.- Domicili

La Societat té el domicili social a la seu oficial  de l’Institut d’Estudis 
Catalans -antic Hospital de la Santa Creu- al carrer del Carme, número 47, 
de Barcelona.

Art. 3r.- Àmbit d’actuació

El seu àmbit natural de projecció s’estén a les terres de llengua i cultura 
catalanes. Per tant, podrà establir delegacions o representacions als Països 
Catalans.

Amb una intenció d’intercanvi i de relació acadèmica, la Societat podrà 
establir relacions o acords amb altres institucions, dedicades a l’estudi i a la 
recerca de l’economia.
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Art. 4t.- Llengua

La llengua catalana és la pròpia de la Societat i, per tant, serà l’habitual a la 
Societat, sense exclusió d’altres llengües.

Secció 2ª.- Objectius i activitats
Art. 5è.- Objectius

Constitueixen objectius bàsics de la Societat:

a) Col·laborar amb l’IEC, sota el patronatge del qual és fundada la Societat, 
en la funció de promoure la investigació científica.

b) Servir de fòrum acadèmic on els economistes catalans, els associats i 
els invitats, puguin exposar i debatre tots els temes relatius a la ciència 
econòmica que siguin d’interès per a la Societat.

c) Agrupar els economistes dels Països Catalans que treballen en l’estudi i la 
recerca de l’economia, en qualsevol de les branques de la ciència econòmica.

d) Establir contactes i estudiar fórmules adients de participació amb altres 
associacions acadèmiques d’economistes de fora de Catalunya.

e) Vetllar perquè els seus components gaudeixin de la deguda llibertat, 
independència, garantia i consideració a l’hora d’exposar i debatre els seus 
treballs.

f) Organitzar activitats acadèmiques de dissertació, de caràcter obert i fins i 
tot  de caràcter interdisciplinari.

g) Qualsevol altre que li sigui propi per raó de la naturalesa de la Societat.

Art. 6è.- Activitats

La Societat podrà decidir en cada moment la forma de realitzar els objectius 
plantejats i d’altres que es pugui proposar.

Tanmateix, es consideren activitats ordinàries de la Societat:

a) Actes acadèmics:

1. Sessions magistrals. Generalment amb motiu de la reunió anual de la 
Junta General.

2. Dissertacions periòdiques. Presentació metòdica d’un tema per un 
investigador.
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3. Sessions obertes. Dirigides, a més dels associats, al públic en general i, en 
particular, als economistes i estudiants que no són membres de la Societat.

4. Sessions conjuntes. Realitzades entre la Societat i d’altres filials o Seccions 
de l’IEC o d’altres institucions acadèmiques, sobre temes interdisciplinaris.

5. Seminaris de professors. Debats. Reunions internacionals.

b) Ple Anual

Es fa amb motiu de la celebració de la reunió anual de la Junta General.

c) Publicacions

Les publicacions de la Societat seran en català o la versió original, en el seu 
cas, o la transcripció completa o resumida.

1.Memòria de la Societat. Publicació anual que conté la reproducció o 
ressenya dels actes acadèmics realitzats, els estats financers de la Societat, 
la relació de membres i qualsevol altra informació que es consideri d’interès.

2. Altres publicacions. La Societat podrà iniciar qualsevol altra línia de 
publicacions (butlletins, documents de treball, tesis, etc.), com els Quaderns 
de recerca ja iniciats.

d) Premis

La Societat podrà convocar premis per a treballs d’investigació, recerca i 
divulgació de temes econòmics.

e) La Junta de Govern, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’un suficient 
número de membres de la Societat, podrà organitzar els Grups de treball 
que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius.

Els Grups de treball estaran composats exclusivament per socis o sòcies de 
la Societat, sense més limitació en el número de membres que l’adequat 
per al seu correcte funcionament. Un dels seus membres serà escollit 
democràticament com a President o Coordinador del Grup de treball.

Cada Grup de treball proposarà anualment a la Junta de Govern: el seu 
àmbit d’actuació, els seus objectius per al curs acadèmic, la relació de 
membres, les activitats que es preveu dur a terme, i els recursos necessaris 
al respecte. Igualment, presentarà anualment a la Junta de Govern un 
raport sobre la seva actuació durant el darrer curs acadèmic.

La Junta de Govern entendrà i decidirà sobre les relacions exteriors dels 
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Grups de treball, en particular en matèria de lligams de col·laboració 
amb altres Entitats -membres o no de l’Institut d’Estudis Catalans-, i de 
publicacions i de posades de manifest.

f) Qualsevol altra activitat pròpia de la naturalesa de la Societat.

Capítol II – Dels membres
Secció 1ª.- Incorporació

Art. 7è.- Requisits

1) Podrà ésser membre ordinari de la Societat qualsevol persona física amb 
capacitat jurídica i d’obrar que sigui economista, d’acord  amb les condicions 
que estableixen els col·legis professionals, i també aquelles persones que, 
malgrat no se’ls consideri professionalment economistes, facin o hagin fet 
aportacions significatives al camp de l’economia.

2) Les sol·licituds d’admissió, segons el formulari establert en cada 
moment, seran presentades al Secretari de la Junta de Govern, el qual 
notificarà l’admissió o la causa de la no acceptació, segons les disposicions 
reglamentàries.

3) Per tal de tenir la condició de membre cal satisfer la quota anual.

Art. 8è.- Denegació

La denegació d’una sol·licitud serà fonamentada en causes específiques 
contemplades en aquest Reglament.

Secció 2ª.- Drets i deures

Art. 9è.- Drets

Són drets dels membres de la Societat:

a)Assistir a les reunions de la Junta General amb veu i vot.

b) Elegir els membres de la Junta de Govern i presentar-se candidat a la 
mateixa.

c) Assistir als actes i activitats que organitzi la Societat.

d) Rebre la informació i documentació elaborada per la Societat.
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e) Participar en les tasques de la Societat i gaudir de les facultats i 
prerrogatives que se li reconeguin a la mateixa.

Art. 10è.- Deures

Són deures dels membres de la Societat:

a) Complir el que disposen els Estatuts i el Reglament de la Societat.

b) Exercir el seu dret a vot en la Junta General i observar les resolucions de 
la mateixa i de la Junta de Govern, sense perjudici dels recursos pertinents.

c) Col·laborar en la realització d’activitats que, orientades als objectius de 
la Societat, els siguin demanades per la Junta General o per la Junta de 
Govern.

d) Pagar, dins el termini reglamentari, les quotes que siguin procedents.

Secció 3ª.- Pèrdua de la condició de membre de la Societat 

Art. 11è.- Pèrdua de la condició de membre de la Societat

Es considera que un membre causa baixa de la Societat per:

a) Defunció.

b) Incapacitat legal.

c) Renúncia voluntària comunicada.

d) Separació o expulsió per causa d’una sanció disciplinària imposada per 
la Junta de Govern.

e) Incompliment de les obligacions econòmiques. En aquest cas, previ 
requeriment de la Junta de Govern i mitjançant notificació expressa a 
l’interessat.

Secció 4ª.- Rehabilitació

Art. 12è.- Rehabilitació

Em qualsevol moment es podrà rehabilitar la condició de membre de la 
Societat si així ho acorda la Junta de Govern a la Junta General.

Secció 5ª.- Membres d’honor i de mèrit

Art. 13è.- Membres d’honor
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La Junta de Govern, en acord pres per majoria absoluta, pot designar 
Membres d’Honor a persones catalanes, espanyoles o estrangeres, a fi 
de reconèixer els seus serveis eminents a la Societat o la seva tasca en el 
desenvolupament de la ciència econòmica.

Art. 14è.- Membres de mèrit

Igualment, la Junta de Govern podrà designar per majoria absoluta Membre 
de Mèrit aquell membre de la Societat que es trobi en la situació exposada 
en l’article anterior.

Aquestes designacions no comporten altres drets que els honorífics.

Secció 6ª.- Socis protectors  

Art. 15è.- Socis protectors

La Junta de Govern, per acord majoritari, podrà nomenar socis protectors a 
aquelles persones físiques o jurídiques que col·laboren amb la Societat de 
manera significativa, mitjançant aportacions econòmiques o d’altra mena.

Secció 7ª.- Socis col·laboradors

Art. 16è.- Socis col·laboradors

Amb la finalitat que els estudiants d’economia a nivell universitari o assimilat 
puguin participar plenament en totes les activitats de la Societat, s’estableix 
la figura de “soci col·laborador”, el qual gaudirà dels mateixos drets i deures 
que els altres membres, a excepció del dret a vot.

En atenció a les característiques pròpies dels estudiants la quota serà 
inferior a la normal.

Capítol III – Dels òrgans de Govern
Secció 1ª.- Dels òrgans de Govern

Art. 17è.- Òrgans de Govern

1. El govern, règim, administració i representació de la Societat correspon, 
d’acord amb les competències que estableix aquest Reglament.

- A la Junta General

- A la Junta de Govern
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2. Els òrgans de govern actuaran amb caràcter col·legiat i els membres 
exerciran sempre llurs funcions en benefici exclusiu de la Societat, amb 
plena independència.

Secció 2ª.- De la Junta General

Art. 18è.- La Junta General

1. La Junta General és l’òrgan de govern i decisió màxima. Representa els 
interessos generals de la Societat.

2. Constitueixen la Junta General la totalitat de membres de la Societat.

3. A més de les facultats generals de govern, són competència específica de 
la Junta General les funcions següents:

a) El nomenament dels membres de la Junta de Govern així com la seva 
renovació abans del compliment del seu mandat.

b) L’aprovació i modificació dels Estatuts i del Reglament.

c) La liquidació i dissolució de la Societat.

d) L’aprovació de la gestió de la Junta de Govern, de la Memòria, dels Estats 
Financers, del pressupost, de les quotes i del programa d’activitats.

e) Qualsevol altre assumpte que se sotmeti a la seva consideració.

4. La convocatòria de la Junta General es trametrà per escrit a tots els 
membres amb una antelació mínima de quinze dies. La convocatòria 
expressarà l’ordre del dia, la data, l’hora i el lloc, tant en 1ª. com en 2ª. 
convocatòria.  

5. La Junta General precisarà, per a la vàlida constitució en Primera 
convocatòria, l’assistència de la majoria de membres. La Segona convocatòria 
serà vàlida sigui quin sigui el nombre d’assistents.

Degudament acreditada la seva identitat, els membres podran utilitzar el 
vot per correu si aquest arriba a la seu abans de la celebració de la Junta 
General. No s’admetrà estar representar per un altre membre ni per tercera 
persona.

6. Els acords de la Junta General s’adoptaran per majoria simple de vots dels 
assistents. 
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En cas de dissolució de la Societat, en què es requerirà convocatòria  de 
Junta General extraordinària, per acord adoptat per unanimitat per la Junta 
de Govern, o bé a petició d’una quarta part dels membres de la Societat, la 
proposta de dissolució requerirà l’acord de dues tercers parts dels assistents.

Els acords adoptats vàlidament obliguen a tots els membres de la Societat.

7. La Junta General serà presidida pel President de la Societat o, en el seu 
cas, pel Vicepresident o pel Vocal de més edat.

Actuarà de Secretari la mateixa persona que ostenti aquest càrrec a la Junta 
de Govern.

8. La Junta General podrà ésser ordinària i extraordinària.

Se celebrarà una reunió anual ordinària cap a finals o començament del 
curs acadèmic.

La Junta General podrà ésser convocada amb caràcter extraordinari sempre 
que ho estimi convenient el President, després d’informar a la Junta de 
Govern, i també a petició d’una cinquena part dels membres de la Societat. 
Se celebrarà com les ordinàries però només podran tractar-s’hi aquells 
temes per a la resolució dels quals ha estat convocada.

Secció 3ª.- De la Junta de Govern

Art. 19è.- Competència i composició

La Societat serà regida i administrada per una Junta de Govern. És l’òrgan 
executiu de la Societat i el componen un President, un Vicepresident, un 
Secretari, un Tresorer i cinc Vocals.

La Junta de Govern podrà comptar amb l’assistència de Vocals adjunts per 
dur a terme la seva tasca. Aquests tindran dret a veu.

Si la Junta de Govern ho estima convenient podrà modificar-se la composició 
de la Junta de Govern quan es produeixi una renovació, la qual serà sotmesa 
a l’aprovació de la Junta General.

La Junta de Govern podrà comptar amb Delegats territorials per a 
representar la Societat fora de Catalunya. Aquests Delegats territorials, 
amb dret a veu a la Junta de Govern, seran aprovats per la Junta General. 
Els Delegats territorials hauran de ser membres de la Societat, i les seves 
principals funcions seran les de representar la Societat fora de Catalunya, i 
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de servir d’enllaç amb altres economistes catalans que estiguin treballant 
en el seu àmbit territorial, i/o amb economistes d’aquest àmbit territorial 
interessats en l’economia  de les terres de llengua i cultura catalanes.

Art. 20è.- Mandat

El mandat dels membres de la Junta de Govern serà de quatre anys. Els 
membres de la Junta de Govern podran  ser reelegits sempre que compleixin 
les condicions establertes.

La Junta de Govern serà renovada per meitat cada dos anys.

Art. 21è.- Vacants i substitucions

Les vacants que es puguin produir a la Junta de Govern en el transcurs del 
curs acadèmic, podran ésser cobertes a criteri de la Junta de Govern fins a 
la celebració de la propera Junta General.

La substitució de membres de la Junta de Govern es farà a criteri de la 
pròpia Junta de Govern.

Art. 22è.- Facultats

Les facultats dels membres de la Junta de Govern seran les habituals en els 
òrgans de direcció de les Societats i en concret:

a) Representar la Societat.

b) Resoldre l’admissió o incorporació a la Societat de nous membres.

c) Proposar l’import de les quotes, així com acceptar subvencions i 
donacions.

d) Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta de Govern.

e) Convocar les Juntes Generals.

f) Designar Comissions o Comitès de treball.

g) Preparar el programa d’activitats i el pressupost.

h) Acordar les diferents propostes que calgui presentar a la resolució de la 
Junta General.

i) I tot allò que sigui necessari per al compliment dels acords de la Junta 
General i per a la consecució de la finalitat i objectius de la Societat.
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Art. 23è.- Reunions

Per tal d’assolir els objectius de la Societat, la Junta de Govern es reunirà 
tantes vegades com creguin convenient la majoria dels membres i, en tot 
cas, sempre que sigui convocada pel President i com a mínim una vegada 
cada trimestre.

Els acord es prendran per majoria dels assistents i el President tindrà vot 
de qualitat.

Art. 24è.- Eleccions

1. La Junta de Govern trametrà la convocatòria d’eleccions a cadascun dels 
membres de la Societat amb la suficient antelació a la data de celebració. La 
convocatòria especificarà el lloc, data i període de votació.

2. Tots els membres de la Societat poden presentar-se com a candidats. 
Les candidatures poden ésser individuals quan es tracta de cobrir un càrrec 
determinat o bé conjuntes quan són diversos els càrrecs a cobrir. S’han de 
presentar a la seu de la Societat adreçades al President i amb una antelació 
mínima perquè pugui ésser comunicada als seus membres.

La Junta de Govern tindrà capacitat per presentar candidatures.

3. La votació serà directa, i secreta si així es desitja. La votació es podrà fer 
personalment o bé per correu. En aquest darrer cas només serà vàlida si es 
rep abans de l’escrutini.

4. La Mesa electoral la formaran el President  i el Secretari, o bé qui els 
substitueixi si de cas es presentaven a reelecció, i per un altre membre de 
la Societat d’entre els presents.

Els candidats podran designar interventors que s’incorporarien a la Mesa.

La nova Junta de Govern resultant prendrà possessió dels càrrecs una 
vegada celebrada la votació.

Art. 25è.- Funcions dels càrrecs de la Junta de Govern

1.President

Correspon al President:

a) La plena representació de la Societat davant qualsevol persona i entitat.
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b) Presidir la Junta General i la Junta de Govern i tots els Comitès o 
Comissions de treball als quals assisteixi. El seu vot serà de qualitat.

c) Les altres funcions que li siguin delegades i totes aquelles facultats no 
atribuïdes expressament a la Junta General o a la Junta de Govern.

d) Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció corresponent i als plens 
de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis 
Catalans.

e) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.

f) L’obligació d’informar, a la Secció que correspongui, d’acord amb el 
Delegat de l’IEC, de les activitats i funcionament de la Societat.

2. Vicepresident

Correspon al Vicepresident de substituir al President en casos d’absència 
per qualsevol causa, així com d’exercir totes les funcions que aquest li 
delegui.

3. Secretari

Correspon al Secretari:

a) Rebre les comunicacions, les sol·licituds i altres escrits adreçats a la 
Societat, els quals haurà de tramitar.

b) Portar el registre de membres de la Societat i publicar-ho periòdicament.

c) Redactar la Memòria i les actes de les reunions de la Junta General i de la 
Junta de Govern, així com ressenyar els actes que se celebrin.

Per al millor compliment de les seves funcions podrà assistir-se de personal 
administratiu contractat.

d) La notificació obligatòria al Consell Permanent de l’IEC del programa 
mensual de llurs activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de la 
Junta de Govern.

e) En acabar cada curs, i per mediació de la Secció corresponent, trametre 
al Secretari General de l’IEC la Memòria anual.
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4. Tresorer

Correspon al Tresorer:

a) Proposar l’import de les quotes i ocupar-se de la recaptació de les 
mateixes i d’altres fonts de finançament.

b) Pagar els rebuts autoritzats pel Secretari.

c) Portar els llibres i presentar la liquidació del pressupost i la proposta de 
pressupost per a l’exercici següent.

5. Vocals

Els Vocals de la Junta de Govern, a més de les funcions genèriques, exerceixen 
aquelles tasques que els encarrega especialment la Junta de Govern.

Capítol IV – Dels recursos econòmics de la Societat
Secció 1ª.- Recursos ordinaris i extraordinaris

Art. 26è.- Recursos ordinaris

Constitueixen recursos ordinaris de la Societat l’import de les quotes dels 
membres i les aportacions de l’IEC.

Art. 27è.- Recursos extraordinaris

Constitueixen recursos extraordinaris de la Societat les subvencions i els 
donatius concedits per entitats o particulars, els béns mobles o immobles 
de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat, i 
qualsevol altre concepte que escaigui legalment.
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Capítol V – De la dissolució
Secció 1ª.- Dissolució

Art. 28è.- Dissolució

1.La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta de Govern per 
unanimitat, o bé a petició d’una quarta part dels membres de la Societat. 
L’acord serà pres, si escau, en Junta General extraordinària per les dues 
terceres parts dels assistents.

2. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat 
passaran a integrar-se a l’IEC.

Disposició addicional 

Pel que fa  a tot el que no preveuen els Estatuts i el Reglament, són d’aplicació 
supletiva les normes de l’IEC.
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