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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA 

 Curs 2020-2021 

 
 
CONFERÈNCIES 
 

21 de setembre de 2020:. Presentació del diccionari d’economistes catalans 

 

23 de novembre de 2020: Presentació de l’obra guardonada amb el XVI Premi Catalunya 
d’Economia 2019 “El Banc de Barcelona 1874-1920: Decadència i fallida” a càrrec de Carles 
Sudrià i Triay i Iolanda Blasco Martel, ambdós professors de la Universitat de Barcelona. 

 

21 de desembre 2020: Conferència sobre les “Aportacions a la teoria de les subhastes” a càrrec 
de Xavier Vives Torrents, catedràtic de l’IESE Business School i membre de l’IEC amb motiu de la 
concessió del Premi Nòbel d’Economia 

 

19 de gener de 2021: “Aportacions sraffianes al problema marxià de la transformació” a càrrec 
de Vicenç Meléndez, de la Universitat de Munic, 

 

3 de febrer de 2021: Presentació de l’estudi sobre “L’impacte de la COVID-19 sobre la 
desigualtat” a càrrec d’Oriol Aspachs, director d’Estudis de CaixaBank Research. 

 

9 de març de 2021: Conferència sobre “Next Generation, una oportunitat històrica” a càrrec de 
Miquel Puig Raposo, coordinador del Comité Assessor de la Generalitat pels Fons Next 
Generation (CONEXT) 

 

22 de març de 2021: Acte en homenatge d’Ignasi Farreres i Bochaca 

Organitzat  amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Centre d’Estudis Econòmics i Socials 
amb nombroses intervencions de personalitats rellevants. 

 

26 d’abril de 2021: Conferència sobre “Idees per a la transició ferroviària a Catalunya” a càrrec 
de Santiago Montero Homs i Carles Viader Soler. 

 

10 de maig de 2021: Conferència sobre “Les aportacions de la SCE a la recerca en ciència 
econòmica i economia catalana” a càrrec d’Antoni Montserrat Solé 
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8 de juny de 2021: Conferència sobre «L’economia no és circular; és entròpica. 50 anys de la 
publicació de Nicholas Georgescu-Roegen The entropy law and the economic process» a càrrec 
de Joan Martínez-Alier, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). 

 

16 de juny de 2021: La teoria monetària de Marx. Una valoració des del Marxisme i el        
Postkeynesianisme. A càrrec de Ponents: Agustí Colom, professor de Teoria Econòmica de la UB, 
i   Josep Lluís Notivoli, economista que desenvolupa la seva tasca a l’empresa pública. 

 

GRUPS DE TREBALL 

 

Creació d’un Grup de treball sobre Economia ecològica i política ambiental que estarà 
dirigit pel professor Joan Martínez-Alier, catedràtic d'Economia i història econòmica i 
investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (ICTA-UAB). S'hi han incorporat 35 socis. 

 

Destaquem que el grup de treball d’economia catalana ha creat el blog “5centims.cat” 
amb l’objectiu general de generar coneixement i debat al voltant de qüestions 
econòmiques amb impacte sobre la societat catalana. El blog s’allotja al lloc web de la 
SCE i també s’hi pot accedir directament. Des de la seva creació el 25 febrer s’han 
publicat un total de 61 entrades que han versat sobre temes molt diversos tots ells 
relacionats amb problemàtiques que afecten l’economia del nostre país. 

 

Pel que fa al Grup de treball d’economia marxista ha continuat la seva activitat destacant 
les sessions del 19 de gener, del 10 de març i del 16 de juny de 2021.  

 

PROJECTES DE RECERCA 

Amb una dotació de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, el 2020 es va iniciar un Projecte de 
recerca sobre l’evolució de les temàtiques de les tesis doctorals en economia, geografia i 
sociologia a les Universitats de la xarxa Vives entre el 1990 i el 2019. Actualment s’està 
completant la fase de buidatge de la informació disponible digitalitzada corresponent al període 
2000-2019. Coordina Xavier Farriols. 
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PUBLICACIONS 

Diccionari d’Economistes Catalans (Eduard Arruga i Valeri, dir) 

Anuari. Volum 24 

Grans Economistes Catalans. Volum: 2 : Moragas, Cambó, Estapé i Muns (Coordinació: Joaquim 
Perramon) 

Edició digital del llibre de Miquel Vidal i Guardiola publicat a Montevideo el 1945 amb el 
títol "Informe sobre la Conferència Internacional de Bretton Woods". Aquesta edició és 
la primera del nou apartat de "Textos retrobats" que s'ha inclòs a la web de la societat. 

 

XARXES SOCIALS 

Amb l’objectiu de posar-se al dia en l’ús dels mitjans digitals s’han creat les xarxes socials  Twitter 
i LinkedIn – Societat Catalana d’Economia. Amb aquests nous recursos s’espera poder aproximar 
als socis i a la ciutadania en general les activitats, publicacions i altra informació d’interès, així 
com generar un debat constructiu i augmentar la notorietat de l’entitat.  

 

PREMIS 

Els premis convocats per al present Curs acadèmic, XII Premi Societat Catalana d’Economia i I  
Premi Miquel Biada i Bunyol, han estat adjudicats dins el curs següent.  

 

JUNTA DE GOVERN 

Composició a 31 de juliol de 2021 

 

President    Eduard Arruga i Valeri 

Vicepresidència   Joan Ramon Rovira i Homs 

Secretaria          Xavier Farriols i Solà 

Tresoreria   Joaquim Perramon Ayza  

Vocalies   Dolors Berga Colom  

Jordi Caballé Vilella  

Ada Ferrer i Carbonell 

    Jordi Galí i Garreta                                            

                                                          Elisabet Viladecans Marsal                                        

Vocalia adjunta          Josep Franch Bellmunt 

Delegat de l’IEC    Andreu Mas-Colell 
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Corresponsal a Madrid   Josep Maria Nus i Badia 

Corresponsal a Suïssa      Xavier Castañer i Folch 

 
SECRETARIA 

 
Sra. Maite Sánchez: 
Telèfon 935 529 192 
sce@iec.cat 

 

NÚMERO DE SOCIS I SÒCIES 

 

Membres ordinaris  250 ( 27 altes i 22.baixes) 

 

REUNIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 

 

21 de setembre 2020 

23 de novembre 2020 (seguida de la reunió ordinària de Junta General) 

18 de gener de 2021 

8 de febrer de 2021 

29 de març de 2021 

14 de juny de 2021 

 

 

       Barcelona, 22 de desembre de 2021 


