
 

Memòria d’Activitats de la Societat Catalana d’Economia 

 17 de juny del 2014 al 21 de setembre del 2015 

 

Conferències 

 

Debat acadèmic d’ inauguració del curs 2014-15 de la Societat Catalana d’ Economia: “Avantatges i 

inconvenients econòmics de la independència de Catalunya”, amb la participació de Germà Bel i 

Queralt, Francesc Granell i Trías, i Guillem López i Casasnovas. Barcelona, 15 de setembre del 2014.   

 

Conferència sobre “L’ economia d’ un futur Estat català”, a càrrec de Marta Espasa Queralt. Barcelona, 

6 d’ octubre del 2014. 

 

Commemoració del Dia Mundial de l’ Alimentació, amb homenatge a Jordi Peix i Massip. En 

col·laboració amb la Institució Catalana d’ Estudis Agraris i el Col·legi Oficial de Pèrits Agrícoles i 

Enginyers Agrònoms de Catalunya. Barcelona, 16 d’ octubre del 2014. 

 

Lliurament de l’ XI Premi Ferran Armengol i Tubau, sobre assegurances, a Jaume Belles i Sampera, pel 

seu treball “Noves mesures del risc a efectes de solvència a les companyies d’ assegurances”. 

Barcelona, 27 d’ octubre del 2014.   

 

Conferència sobre “El capital al segle XXI”, a càrrec de Joan-Ramon Rovira Homs. Barcelona, 17 de 

novembre del 2014. 

 

Taula rodona sobre “Informació econòmica als mitjans i presa de decisions d’ inversió”, a càrrec de 

Joaquim Maria Perramon Ayza  i Josep Prats Orriols. Barcelona, 1 de desembre del 2014. 

 

Conferència del Cicle Els Premis Nobel 2014, sobre “Jean Tirole i la seva aportació a la teoria 

econòmica”, a càrrec de Xavier Freixas Dargallo. Barcelona, 15 de desembre del 2014. 

 

Conferència sobre “Transició energètica: anàlisi i solucions”, a càrrec de Carles Riba i Romeva. 

Barcelona, 19 de gener del 2015. 

 

Conferència sobre “Crisi econòmica i crisi ecològica: cap a on anar”, a càrrec de Jordi Roca i Jusmet. 

Barcelona, 2 de febrer del 2015. 

 

Lliurament del IX Premi Societat Catalana d’ Economia 2014, a Miquel Puig i Raposo, per la seva obra 

“La sortida del laberint; el camí per superar la crisi creant llocs de treball decents”, publicada per 

Edicions 62, dins de la col·lecció “Llibres a l’ abast”. En col·laboració amb la Fundació Bancària Caixa 

d’ Estalvis i Pensions de Barcelona (Obra Social “la Caixa”). Barcelona (Palau Macaya), 9 de febrer del 

2015. 

 

Conferència sobre “Barcelona i l’ aigua”, a càrrec de Joan Gaya i Fuertes. En col·laboració amb el 

Centre d’ Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Barcelona, 26 de febrer del 2015. 

 

Conferència sobre “Conflictes ètnics i desigualtats socials”, a càrrec de Joan Maria Esteban Marquillas. 

Barcelona, 16 de març del 2015. 

 

 

 

 



 

Celebració del primer Centenari de la creació de la Càtedra de Política Econòmica, amb conferència 

d’Antonio Sánchez Andrés. En col·laboració amb la Facultat d’ Economia i Empresa de la Universitat 

de Barcelona. Barcelona, 13 d’ abril del 2015. 

 

Taula rodona sobre “Banca pública i Petita i Mitjana Empresa”, amb participació de Josep González i 

Sala (Pimec), Guillem López i Casasnovas (Banco de España) i Josep-Ramon Sanromà i Celma (ICF). 

Barcelona, 21 abril 2015. 

 

Conferència sobre “Lideratge empresarial”, a càrrec d’ Àngel Pes Guixà. Barcelona, 25 de maig del 

2015. 

 

Altres activitats 

 

Inauguració de l’ 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 Centre de 

Recursos per a l’ Aprenentatge i la Investigació. Barcelona, 19 de gener del 2015. L’ exposició ha estat 

oberta als interessats fins el 20 d’abril del 2015. 

 

Programes de recerca 

La nostra Societat està desenvolupant un programa de recerca sobre “Aportacions dels 

economistes catalans en l’ àmbit de la recerca”, que dirigeix el nostre consoci Antoni 

Montserrat i Solé.  

 

Així com un treball sobre “Entitats i institucions de les terres de llengua i cultura catalanes que 

promouen, realitzen o divulguen recerca en matèria de ciència econòmica o sobre economia 

catalana”, que realitza el nostre consoci Eduard Arruga i Valeri.  

 

Igualment, en el blog de la Societat (http://sce.iec.cat) publiquem articles científics dels nostres 

socis o sòcies, per a major difusió del coneixement científic en matèria de ciència econòmica o 

d’ economia catalana. 

 

Publicacions 

 

Anuari 21, cobrint els cursos 2007-2008 i 2008-2009  (ja distribuït). 

 

En preparació:  

Anuari 22, cobrint els cursos 2009-2010 a 2012-2013 

Un nou volum de la col·lecció Quaderns de recerca, dedicat a les figures de Laureà Figuerola, 

Josep Antoni Vandellós, Joan Sardà, Ramón Trías Fargas, i Ernest Lluch i Martín ( incloent les 

conferències donades dins del cicle “Aportacions dels economistes catalans a la recerca”).  

 

 

http://sce.iec.cat/


 

Premis 

 

XI Premi Ferran Armengol i Tubau, a la millor obra, treball, tesi, estudi, sobre les assegurances 

i la previsió social, des de la perspectiva econòmica, jurídica, històrica o financera, publicat o 

inèdit. Premi patrocinat per la Mútua de Propietaris. Atorgat a Jaume Belles i Sampera, pel seu 

treball “Noves mesures del risc a efectes de solvència a les companyies d’ assegurances”. 

Lliurat el 27 d’ octubre del 2014. 

 

IX Premi Societat Catalana d’ Economia, a la millor obra, treball o estudi en general sobre 

temes d’ economia, realitzat dins de l’ àmbit de terres de llengua i cultura catalanes. Amb la 

col·laboració de l’ Obra Social “la Caixa”. Atorgat a Miquel Puig i Raposo, per la seva obra “La 

sortida del laberint; el camí per superar la crisi creant llocs de treball decents”. Lliurat el 9 de 

febrer del 2015. 

 

XIV Premi Catalunya d’ Economia, a la millor obra, treball o estudi en general sobre l’ 

economia de terres de llengua i cultura catalanes, publicat o inèdit, redactat en català, espanyol, 

anglès, francès, o italià. El termini de presentació de candidatures acabà el 30 de juny del 2015. 

Es lliurarà en el transcurs del quart trimestre del 2015. 

 

XX Premi IEC d’ Economia Josep A. Vandellós, al millor treball, inèdit i redactat en català, d’ 

investigació o d’ assaig sobre economia. Premi patrocinat per l’ Institut d’ Estudis Catalans. El 

termini de presentació de candidatures acaba el proper 3 de desembre, a les 13 hores.  

 

X Premi Societat Catalana d’ Economia, a la millor obra, treball o estudi en general sobre temes 

d’ economia, realitzat dins de l’ àmbit de terres de llengua i cultura catalanes. Es convocarà el 

primer trimestre del 2016. 

 

Junta de Govern 

 

President:         Eduard Arruga i Valeri  

Vicepresident: Joan-Ramon Rovira i Homs  

Secretari:         Antoni Montserrat i Solé  

Tresorer:          Humbert Sanz i Garcia  

Vocals:             Lourdes Beneria i Farré 

 Alexandre Checchi i Lang 

 Jaume Padrós i Enamorado 



 Àngels Roqueta Rodríguez  

             Josep Mª Surís i Jordà 

Delegats i Corresponents: 

Institut d’Estudis Catalans:  Joaquim Muns i Albuixech 

Madrid: Josep Mª  Nus i Badia 

 

Número de socis i sòcies 

Membres ordinaris       239 

Membres honoraris          2 

 

Adreça electrònica 

sce@iec.cat 

 

Web 

http://sce.iec.cat 
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