
Memòria d’Activitats de la Societat Catalana d’Economia 

 1 de setembre de 2010 a 15 de juny de 2011 

Conferències 

 

“Els estralls de la crisi econòmica global (2007-2010): Lliçons i conseqüències”, a 

càrrec del professor Francesc Xavier Mena, catedràtic d’ Economia d’ ESADE 

(Universitat Ramon Llull). 9 de novembre de 2010. 

 

“El desenvolupament de l’ arc mediterrani espanyol, trajectòria i perspectives”, a càrrec 

del professor  Francisco Pérez, director de l’ obra guardonada amb el 8è Premi Societat 

Catalana d’ Economia 2010. València, 24 de novembre de 2010. 

 

“Premi Nobel d’ Economia 2010, atorgat a Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, i 

Christopheer A. Pissarides, per llurs treballs sobre el mercat laboral, a càrrec del 

professor Joan Tugores i Ques, catedràtic d’ Economia a la Universitat de Barcelona. 22 

de desembre de 2010. 

  

“La crisi del deute a Europa”, conferència inaugural del cicle “Les reformes per a sortir 

de la crisi”, a càrrec del professor Jordi Galí Garreta, catedràtic de la Universitat 

Pompeu Fabra i director del Centre de Recerca en Economia Internacional. 27 de gener 

de 2011 

 

“La reforma de la sanitat: la bossa i la vida. Aportacions de l’economia a l’abordatge 

dels problemes sanitaris”, a càrrec del professor Vicente Ortún Rubio, degà de la 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra. 23 de 

febrer de 2011. 

 

“La reforma de les pensions”, a càrrec del professor Sergi Jiménez Martín, professor de 

la Universitat Pompeu Fabra. 31 de març de 2011. 

 

“La reforma del sistema bancari espanyol”, a càrrec del professor Vicente Salas Fumás, 

catedràtic de la Universidad de Zaragoza i conseller executiu del Banco de España. 11 

de maig de 2011. 

 



 

 

“Los retos de la Gran Recesión en España” (conferència de clausura del cicle), a càrrec 

del professor José Luis Malo de Molina, director general del Servei d’Estudis del Banco 

de España. 15 de juny de 2011.  

 

Publicacions 

 

En curs de publicació: 

Anuari 19, cobrint els cursos 2003-2004 i 2004-2005 

Anuari 20, cobrint els cursos 2005-2006 i 2006-2007 

 

Premis 

 

X Premi Ferran Armengol i Tubau, per a la millor obra, treball, tesi, estudi, sobre lesd 

assegurances i la cobertura de risc, des de la perspectiva econòmica, jurídica, històrica o 

financera, publicat o inèdit. 

  

 

XIII Premi Catalunya d’Economia 2011, per a la millor obra, treball o estudi en general 

sobre l’ economia de terres de llengua i cultura catalanes, publicat o inèdit. 

 

Junta de Govern 

President: Eduard Arruga i Valeri (des del 2 desembre 2010) 

Secretari: Xavier Cuadras Morató (des del 8 febrer 2011) 

Tresorer: Humbert Sanz i Garcia 

Vocals:.  

Josep Mª Carrau i Ramon 

Guillem López Casasnovas (des del 2 desembre 2010) 

Àngels Roqueta Rodríguez 

Ernest Sena i Calabuig 

Josep Mª Surís i Jordà 

 

 



 

Delegats: 

Institut d’Estudis Catalans:  Joaquim Muns i Albuixech 

Brussel·les: Víctor Pou Serradell 

Madrid: Josep Mª  Nus i Badia 

 

Número de socis 

Membres Ordinaris   237 

Membres Honoraris      4 

Membres patrocinadors  3 

Membres emèrits 3 

 

Reunions de la Junta de Govern: 20 d’ octubre de 2010, 9 de novembre, 21 de 

desembre, 11 de gener de 2011, 8 de febrer, 15 de març, 12 d’abril i 24 de maig de 2011 

 



 

 


