
 

 

Memòria d’Activitats de la Societat Catalana d’Economia 

 15 de juny de 2011 a 28 d’ octubre de 2012 

Conferències 

 

“Los retos de la Gran Recesión en España” (conferència de cloenda del cicle sobre “Les reformes per a sortir de la 

crisi”), a càrrec de José Luis Malo de Molina Martin Montalvo, director general del Servei d’Estudis del Banco de 

España. 15 de juny de 2011.  

 

“La crisis y la pedagogia econòmica” (conferència inaugural del curs 2011-2012), a càrrec d’ Alfred Pastor Bodmer, 

professor de l’ IESE Business School, Universidad de Navarra. 17 d’ octubre de 2011. 

 

“Sistemes d’ atenció de llarga durada per a la cobertura i el finançament de les situacions de dependència; 

assegurança privada i hipoteca inversa”, a càrrec de Daniel Blay Berrueta, professor de la Universitat de Barcelona. 

14 de novembre de 2011. 

 

“Espanya, capital París”, a càrrec de Germà Bel i Queralt, catedràtic de la Universitat de Barcelona. Conferència 

pronunciada a la Sala Jujol de l’ edifici La Pedrera, seu de l’ Obra Social de CatalunyaCaixa, a Barcelona. 29 de 

novembre de 2011. 

 

“Les contribucions de Thomas Sargent i Christopher Sims: expectatives, política monetària i fiscal”, a càrrec d’ 

Albert Marcet, professor d’ investigació a l’ ICREA, Institut d’ Anàlisi Econòmica, i de la Barcelona Graduate 

School of Economics (càtedra AXA), dins del cicle “Els Premis Nobel de l’ Any 2011”, que organitza l’ Institut d’ 

Estudis Catalans. 12 de desembre de 2011. 

 

“Desendeutament i creixement econòmic” (conferència inaugural del cicle “Desendeutament i vectors de creixement 

a l’ economia catalana”), a càrrec de Joan-Ramon Rovira i Homs, cap del Gabinet d’ Estudis Econòmics de la 

Cambra de Comerç de Barcelona. 23 de gener de 2012. 

 

“Crisi del finançament i de la gestió municipals: fets i comportaments”, a càrrec de Joaquim Solé Vilanova, catedràtic 

d’ Hisenda Pública i director del màster Hisenda autonòmica i local, de la Universitat de Barcelona. 27 de febrer de 

2012. 

 

“Desendeutament i altres reequilibris”, a càrrec de Joan Tugores Ques, catedràtic d’ Economia a la Universitat de 

Barcelona. 20 de març de 2012. 

 

“La reforma de les caixes d’ estalvi; una visió crítica”, a càrrec d’ Antoni Serra Ramoneda, catedràtic emèrit de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 16 d’ abril de 2012. 

 

“Economia, geopolítica i governança mundial en el segle XXI”, a càrrec de Francesc Raventós i Torras, economista i 

autor del llibre “Un futur incert”. 31 de maig de 2012. 

 



 

Programa de recerca 

L’ Institut d’ Estudis Catalans ha concedit a la nostra Societat una subvenció per a desenvolupar, durant el trienni 

2012-2014, un programa de recerca sobre “Aportacions dels economistes catalans en l’ àmbit de la recerca”, que 

dirigeix el nostre consoci Antoni Montserrat i Solé.  

 

Publicacions 

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

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

En curs de publicació: Anuari 21, cobrint els cursos 2007-2008 i 2008-2009 

 

Premis 

X Premi Ferran Armengol i Tubau, per a la millor obra, treball, tesi, estudi, sobre les assegurances i la cobertura de 

risc, des de la perspectiva econòmica, jurídica, històrica o financera, publicat o inèdit. Atorgat a Daniel Blay Berrueta 

pel seu treball sobre “Sistemes d’ atenció de llarga durada`per a la cobertura i el finançament de les situacions de 

dependència: assegurança privada i hipoteca inversa”, lliurat el 14 de novembre de 2011.  

 

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. Atorgat a Germà Bel i Queralt, pel seu llibre “Espanya, capital París”, 

lliurat el 29 de novembre de 2011a la Sala Jujol de l’ edifici La Pedrera, a Barcelona, seu de l’ Obra Social de 

CatalunyaCaixa.  

 

Junta de Govern 

President: Eduard Arruga i Valeri  

Vicepresident: Joan-Ramon Rovira i Homs (provisional, des de 17 de setembre de 2012) 

Secretari: Xavier Cuadras Morató (fins 29 de novembre de 2011) 

                Antoni Montserrat i Solé (provisional, des de 17 de setembre de 2012) 

Tresorer: Humbert Sanz i Garcia 

Vocals: 

Alexandre Checchi i Lang (provisional, des de 27 de febrer de 2012)  

Josep Mª Carrau i Ramon (fins 18 d’ octubre de 2011) 

Guillem López Casasnovas (fins 25 de juliol de 2011) 

Àngels Roqueta Rodríguez 

Ernest Sena i Calabuig 

Josep Mª Surís i Jordà 

Delegats: 

Institut d’Estudis Catalans:  Joaquim Muns i Albuixech 

Brussel·les: Victor Pou i Serradell 

Londres: 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 

15 de juny de  2011 

17 d’ octubre de 2011 

23 de gener de 2012 

27 de febrer de 2012 

16 d’ abril de 2012 

4 de juliol de 2012 

17 de setembre de 2012  

 

Adreça electrònica 

sce@iec.cat 

 

Web 

http://sce.iec.cat 
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