
 

Memòria d’Activitats de la Societat Catalana d’Economia 

 29 d’ octubre del 2012 a 20 d’ octubre del 2013 

Conferències 

“Apunts per a una nova Guia de Keynes (i implicacions per a la situació econòmica actual)”, a càrrec de Jordi Galí Garreta, membre 

de l’ IEC i professor del CREI, la UPF i la Barcelona GSE. 29 d’ octubre del 2012. 

 

“Sense Espanya: els efectes econòmics d’ un boicot comercial a les empreses catalanes”, a càrrec de Xavier Cuadras Morató i de 

Modest Guinjoan, professors del Departament d’ Economia i Empresa de la UPF i autors del llibre “Sense Espanya: Balanç 

econòmic de la independència”. 19 de novembre del 2012. 

 

“La teoria de les assignacions estables i la pràctica del disseny de mercats”, a càrrec de Jordi Massó, professor d’ economia  a la 

Universitat Autònoma de Barcelona, dins el cicle “Els Premis Nobel de l’ any 2012”, que organitza l’ Institut d’ Estudis Catalans. 

20 de desembre del 2012. L’ anomenat Premi Nobel d’ Economia fou atorgat l’ any 2012 a Alvin E. Roth i a Lloyd S. Shapley. 

 

“Arquitectura financera; el sabater i el banquer”, a càrrec d’ Antoni Gasol Magriñà, doctor en economia i autor del llibre 

“Arquitectura financera internacional i europea”. 28 de gener del 2013. 

 

“Ernest Lluch i els seus estudis sobre economia”, a càrrec de Francesc Artal, doctor en economia i membre del Patronat i de la 

Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch, en col·laboració amb  aquesta Fundació, com a conferència inaugural del cicle 

“Aportacions dels economistes catalans a la recerca”. 5 de març del 2013. 

 

“Mirant més enllà de la crisi”, a càrrec de Salvador Alemany i Mas, president d’ Abertis Infraestructuras i del Consell Assessor per a 

la Reactivació Econòmica i el Creixement. 4 d’ abril del 2013. 

 

“L’ evolució de la crisi econòmica i l’ Economia Social de Mercat”, a càrrec de Eugenio M. Recio, professor honorari d’ ESADE i 

de Lluís Franco, professor de l’ àrea de política econòmica de la UB, amb motiu de la presentació del número especial de la revista 

“Diàlegs” sobre ESM, en col·laboració amb el Centre d’ Estudis Econòmics i Socials. 8 d’ abril del 2013. 

 

“Entorn de l’ Atles de la industrialització de Catalunya, 1750-2010”, a càrrec de Jordi Nadal Oller, catedràtic emèrit de la UB, de 

Carles Sudrià Triay, catedràtic d’ universitat a la UB, i de Josep M. Benaul Berenguer, professor titular d’ universitat a la UB. 6 de 

maig del 2013. 

 

“Viabilitat econòmica d’ una Catalunya-estat”, a càrrec de Núria Bosch Roca, catedràtica d’ Hisenda Pública de la UB. 27 de maig 

del 2013.  

 

Programa de recerca 

La nostra Societat està desenvolupant, 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 20, cobrint els cursos 2005-2006 i 2006-2007 

En impremta: Anuari 21, cobrint els cursos 2007-2008 i 2008-2009 

En preparació: Anuari 22, cobrint els cursos 2009-2010 i 2010-2011 

 



 

Premis 

XIX Premi IEC d’ Economia Josep A. Vandellós, al millor treball d’ investigació o d’ assaig sobre economia. El Jurat el va declarar 

no atorgat.  

 

XI Premi Ferran Armengol i Tubau, per 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. Es convocarà durant el curs acadèmic 2013-2014 i es 

lliurarà el darrer trimestre del 2014.  

 

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:            Alexandre Checchi i Lang   

         Víctor Pou i Serradell  

         Àngels Roqueta Rodríguez  

         Ernest Sena i Calabuig  

         Josep Mª Surís i Jordà 

Delegats i Corresponents: 

Institut d’Estudis Catalans:  Joaquim Muns i Albuixech 

Brussel·les: Víctor Pou i Serradell 

Londres: Josep Mª  Nus i Badia 

 

Número de socis i sòcies 

Membres ordinaris       239 

Membres honoraris          2 

Membres emèrits             2 

Membres patrocinadors   2 

 

Reunions de la Junta de Govern 

29 d’ octubre del 2012 

20 de desembre del 2012 

5 de març del 2013 

27 de maig del 2013 

16 de setembre del 2013 

 

 Adreça electrònica 

sce@iec.cat 
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