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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




