
 

Memòria d’activitats de la Societat Catalana d’Economia 

 18 de setembre del 2017 al 10 de desembre del 2018 

 

Conferències 

- Inauguració del curs 2017-2018 de la Societat Catalana d' Economia:  "El pensament econòmic de 

Kenneth J. Arrow (1921-2017)", a càrrec de Josep Maria Vegara Carrió. Barcelona, 18 de setembre 

del 2017. 

- "L' economia catalana, canvis recents i alguns reptes futurs", a càrrec d' Àngela Fernández 

Céspedes. Barcelona, 23 d' octubre del 2017. 

- Presentació del llibre "Les caixes d' estalvi alemanyes" , a càrrec de l' autor, Antoni Serra 

Ramoneda. Barcelona, 13 de novembre del 2017. 

- "Richard H. Thaler", guardonat amb l' anomenat Premi Nobel d' Economia 2017, a càrrec de 

Pedro Rey Biel. Barcelona, 11 de desembre del 2017. 

- "Economic possibilities for our Grandchildren", a càrrec de Miquel Rubirola i Torrent. Barcelona, 

23 de gener del 2018. 

- "Polítiques públiques i investigació econòmica", a càrrec de José García Montalvo. Barcelona, 7 

de febrer del 2018. 

- "Indicador d' igualtat de gènere a Catalunya", a càrrec de Carme Poveda Martínez. Barcelona, 5 

de març del 2018. 

- Presentació del llibre "Memòries d' un economista català", a càrrec de l' autor, Jacint Ros 

Hombravella. Barcelona, 16 d' abril del 2018. 

- "La valoració de Cambó sobre la independència de Catalunya", a càrrec d' Alfons Almendros 

Morcillo. Barcelona, 14 de maig del 2018. 

- Presentació del llibre "Género, desarrollo y globalización", a càrrec de l’autora, Lourdes Beneria i 

Farré, i María Luisa Moltó Carbonell, i Carme Poveda Martínez. Barcelona, 11 de juny del 2018. 

 

- Inauguració del curs 2018-2019 de la Societat Catalana d' Economia: "Visitando de nuevo a 



Germán Bernácer", a càrrec de Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla. Barcelona, 17 de setembre del 

2018. 

- "El concepte d' economia del bé comú", a càrrec de Pere Guinjoan Gabriel. Barcelona, 19 de 

novembre del 2018. 

- "William Nordhaus i l' economia del canvi climàtic", a càrrec d' Humbert Llavador. Barcelona, 10 

de desembre del 2018. 

 

 Programes de recerca 

- El Grup de treball sobre Pensament econòmic català, que composen els nostres consocis Eduard 

Arruga i Valeri, Francesc Artal i Vidal, Antoni Montserrat i Solé, Pere Puig i Bastard, i  Francesc 

Roca i Rosell, està acabant un "Diccionari d' economistes catalans". Amb la col·laboració de Grupo 

Santander.  

- El Grup de treball sobre economia marxista ha celebrat, durant el periode considerat, 4 sessions 

obertes de treball: 30 maig, 8 octubre, 15 octubre i 13 novembre. Les sessions del 8 i 15 d’octubre 

van consistir en Jornades de commemoració del Bicentenari del naixement de Marx amb 

participació de ponents proposats per l’Associació Catalana de Sociologia, la Societat Catalana de 

Filosofia, la Societat Catalana de Comunicació, la Societat Catalana de Goegrafia i la mateixa 

Societat Catalana d’Economia, amb el support de la Secció de Filosofia i Ciències Socials i amb 

presència del President de l’IEC. 

Hem presentat un projecte per a un vocabulari sobre criptomonedes i cadenes d’encriptació en 

col·laboració amb el Termcat, pendent d’avaluació per l’IEC. 

- També està preparant 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”  el nostre consoci i President 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. També notícies de premis rebuts  i informacions rellevants sobre els nostres 

socis. 



També a través del nostre blog existeix una xarxa internacional  de professors i professionals que es 

poden comunicar entre ells, amb el corresponent Mapa Expats 

Publicacions 

En preparació: 

 ja lliurats als serveis de publicacions de l’IEC 

- Anuari 23, cobrint els cursos compresos entre 2013-2014 i 2016-2017 

-Homenatge al Professor Ros Hombravella en el seu 84 i mig aniversari,  en col·laboració amb el 

Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Consell General de Col·legis d’Economistes. 

A més: 

- un nou volum de la col·lecció Quaderns de recerca, incloent algunes de les conferències ja 

donades dins del cicle « Aportacions dels economistes catalans a la recerca». 

- Breu història de la Societat Catalana d’Economia i els seus precedents.  

- Diccionari d' economistes catalans . Amb la col·laboració de Grupo Santander. 

 

Premis 

- XV Premi Catalunya d’ Economia 2017, 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. Amb la col·laboració de la Fundació Bancària Caixa d' Estalvis i Pensions 

de Barcelona (Obra Social "la Caixa"). El Jurat del Premi acordà atorgar-lo a José García Montalvo, 

pel seu treball sobre "Política de preus públics i eficàcia del sistema de beques a Catalunya". 

- XI Premi Societat Catalana d’ Economia 2018, 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 la Fundació Bancària Caixa d' Estalvis i Pensions de Barcelona (Obra Social "la 

Caixa"). El termini de presentació de candidatures s' ha acabat el darrer 30 de novembre. La Junta 

de Govern de la Societat, constituïda en Comitè ad hoc, decidirà properament quines són les 

candidatures escollides per a ésser presentades al Jurat del Premi. Es preveu la concessió en el 

primer semestre del 2019.  

- XII Premi Ferran Armengol i Tubau 2018, a la millor obra, treball, teso o estudi sobre les 



assegurances, des de les perspectives econòmica, jurídica, històrica, financera o social, publicat en 

els anys 2016, 2016, 2017 o 2018, o inèdit. Amb el patrocini de la Mútua de Propietaris, i la 

col·laboració del Consell de Col·legis de Mediadors d' Assegurances de Catalunya i el Col·legi d' 

Actuaris de Catalunya. El termini de presentació de candidatures s' ha acabat el darrer 30 de 

novembre. La Junta de Govern de la Societat, constituida en Comitè ad hoc, decidirà properament 

quines són les candidatures escollides per a ésser presentades al Jurat del Premi. Es preveu la 

concessió en el primer semestre del 2019. 

- XVI Premi Catalunya d' Economia 2019, a la millor obra, treball o estudi en general sobre l' 

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

francès o italià. Amb la col·laboració de la Fundació Bancària Caixa d' Estalvis i Pensions de 

Barcelona (Obra Social "la Caixa"). Es preveu convocar-lo durant el primer trimestre del 2019.  

 

- XXI Premi IEC 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. Es convocarà en el 

primer trimestre del 2020.  

- Participació en el Jurat dels Premis a l' Excel·lència Financera, que convoca l' Institut d' Estudis 

Financers, de la Generalitat de Catalunya.  

 

2on Congrés de la Societat Catalana d' Economia (2nd Catalan Economic Society Conference) 

- Tindrà lloc  lloc els dies 24 i 25 de maig del 2019, celebrant les sessions en diferents Sales de la 

seu de l' Institut d' Estudis Catalans (Casa de Convalescència de l' antic Hospital de la Santa Creu), 

a Barcelona. 

- Xavier Vives i Ada Ferrer han acceptat les Presidències del Comitè Científic i del Comitè    

Organitzador, respectivament. 

 

Obert el Call for papers i decidits els keynote speakers.Informació a l’enllaç al blog de la SCE. 

 

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 

  Jordi Galí i Garreta 

  Jaume Padrós i Enamorado 

  Elisenda Paluzie i Hernández 

  Joaquim Maria Perramon i xxx 

  Xavier Farriols (adjunt) 

Delegats i Corresponents: 

Institut d’Estudis Catalans: Andreu Mas-Colell 

Madrid: Josep Mª  Nus i Badia 

 

Número de socis i sòcies 

239 

Reunions de la Junta de Govern 

23 octubre 2017 (seguida de la reunió de la Junta General) 

13 novembre 2017 

15 gener 2018 

16 abril 2018 

11 juny 2018 

13 novembre 2018 

10 desembre 2018 (seguida de la reunió de la Junta General) 

 

Grups de treball 

- Economia catalana 

- Economia crítica i de gènere 



- Economia financera 

- Economia industrial 

- Pensament econòmic català 

-Economia marxista 

 

Apunteu-vos-hi a: sce@iec.cat 

 

 Secretaria 

Sra. Maite Sánchez 

A/e:   sce@iec.cat 

Telèfon: 935 529 102 

Web: http://sce.iec.cat 


