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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA 

 Curs 2021-2022 

 
 
CONFERÈNCIES 
 
21 de setembre de 2021: Un nou Bretton Woods després de la pandèmia?, impartida per Joan 
Tugores Quer, catedràtic d’economia i exrector de la Universitat de Barcelona. 

19 d’octubre de 2021: A path to effective climate policy: Implications for Spain and Catalonia, a 
càrrec de Jeroen van den Bergh, professor de recerca ICREA a l’ICTA-UAB des del 2007 i 
catedràtic del Departament d’Economia Mediambiental de la Universitat Lliure d’Amsterdam. 

16 de novembre: Dinàmica econòmica i impacte de la capitalitat, a càrrec de Francisco Pérez, 
catedràtic emèrit de la Universitat de València i director d’investigació de l’IVIE, i Ernest Reig, 
catedràtic emèrit de la Universitat de València i investigador de l’IVIE. 

23 de novembre, acte conjunt amb la ICEA: Mercat de treball i territori a Catalunya, per part de 
Lluís Franco, professor titular d’economia aplicada de la UB i president del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya (2014-2020). 

25 de novembre: Límites. Por qué Malthus se equivocó?, a càrrec de Giorgos Kallis, professor 
ICREA a l’ICTA-UAB i, prèviament, Marie Curie International Fellow al Grup d’Energia i Recursos 
de la Universitat de Califòrnia, a Berkeley. 

22 de desembre: Housing bubbles: origins and consequences, impartida per Sergi Basco,  
professor agregat del Departament d’Economia a la Universitat de Barcelona i autor de l’obra 
del mateix títol guardonada amb el XII Premi SCE. 

13 de gener: Ideas para la transición ferroviaria en Cataluña. Movilidad, urbanismo y vivienda, 
a càrrec dels enginyers Santiago Montero Homs i Carles Viader Soler, autors de l’obra del mateix 
títol, guardonada amb el I Premi Miquel Biada i Bunyol. 

25 de gener: Transició energètica. Què és urgent? Què és important?, a càrrec de Francesc 
Reventós i Puigjaner, doctor enginyer per l’Institut Politècnic de Grenoble i professor de física i 
tecnologia nuclear a la UPC. 

2 de febrer: Dificulta a la transició ecològica l’ús del PIB com a indicador del benestar econòmic?, 
a càrrec de Jordi Roca i Jusmet, catedràtic d’economia de la UB i director de la Revista de 
Economía Crítica. Acte conjunt amb el grup promotor de les Converses Digitals Energia i Societat. 

17 de febrer: Un Nobel para los experimentos naturales, a càrrec de Libertad González, 
professora d’economia a la Universitat Pompeu Fabra i doctora per la Universitat de 
Northwestern. 

28 de febrer: Hacia un nuevo marco sobre los valores de la naturaleza: una reflexión desde IPBES, 
a càrrec d’Unai Pascual, doctor en economia ecològica per la Universitat de York, investigador 
de la Fundació Basca per a la Ciència i professor al Centre Basc per al Canvi Climàtic. 
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16 de març: El problema de la transformació en l’economia política de Marx, impartida per Josep 
Maria Vegara, doctor enginyer industrial, catedràtic emèrit de teoria econòmica de la UAB i 
diplomat pel Centre d’Estudis de Programes Econòmics de París. 

21 d’abril: Sèniors a l’economia, amb la participació de Lluís Alegre, president del Centre 
d’Estudis Econòmics i Socials (CEES); Maite Soler, presidenta de la Comissió d’Economia Social 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Pau Miret, sociòleg del Centre d’Estudis Demogràfics 
de la UAB, i Isabel Sierra, coordinadora dels grups de treball organitzats. Acte conjunt amb el 
CEES. 

28 d’abril: celebració de la publicació de l’article número 100 del blog 5centims.cat, amb la 
participació de Joan Ramon Rovira, Xavier Cuadras Morató, Lídia Farré, Oriol Aspachs, Ada 
Ferrer, Modest Guinjoan i Ramon Aymerich. 

10 de maig: El sector públic en l’era del descens energètic i el canvi climàtic, a càrrec de Vicent 
Cucarella Tormo, síndic major de comptes de la Comunitat Valenciana, secretari general 
d’EURORAI (Organització Europea d’Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic) i 
president d’ASOCEX (Associació d’Òrgans de Control Extern Autonòmic). 

25 de maig: La importància de les fundacions a la Catalunya del segle XXI, a càrrec de Pere-A. 
Fàbregas, historiador i president de la Coordinadora Catalana de Fundacions. 
 
2 de juny: acte conjunt de la Societat Catalana de Biologia i la Societat Catalana d’Economia amb 
les següents intervencions. Per part de la SCB, el professor d’ecologia de la Universitat de 
Barcelona i membre del Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC), Jofre Carnicer, amb 
una conferència sobre Canvi climàtic, adaptació, mitigació i ecologia global: un repte sense 
precedents. I per part de la SCE, el president del grup de treball d’Economia Ecològica i Política 
Ambiental, Joan Martínez-Alier, catedràtic i investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), que va presentar el seu llibre 
Land, water, air and freedom. 
 
  
EXPOSICIONS 

21 de setembre de 2022: inauguració per part de Jaume Giró, conseller d’Economia i Hisenda, 
de l’exposició «Dones economistes» al claustre de la Casa de Convalescència, formada per vint-
i-sis plafons que glossen les biografies de dones economistes (onze d’economistes estrangeres 
―cedides pel Col·legi d’Economistes de Catalunya― i quinze d’economistes catalanes, que ha 
elaborat la SCE partint del Diccionari d’economistes catalans, editat just fa un any per la 
Societat). 

Itinerari de l’exposició: 

2 de febrer de 2022: Universitat de Girona (UdG). 

3 de març de 2022: Universitat Pompeu Fabra (UPF). 

30 de març de 2022: Universitat de Barcelona (UB). 

4 de maig 2022: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
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GRUPS DE TREBALL 

Els grups de treball sobre Economia Ecològica i Política Ambiental, Economia Marxista i 
Economia Catalana, aquest darrer per mitjà del blog 5centims.cat, han continuat la seva activitat 
amb normalitat.  

El Grup d’Economia Marxista s’ha reunit en dues ocasions, el 3 de maig i el 21 de juny, per a 
comentar treballs dels seus membres. Des del 7 de març el coordinador n’és Josep Lluís Notivoli 
Belio, en substitució d’Antoni Montserrat. 

El GEEPA s’ha mantingut actiu proposant diversos actes amb conferències sobre la problemàtica 
del canvi climàtic i les seves repercussions. Les conferències s’han fet normalment per a tota la 
Societat. 

Al seu torn, al blog del Grup d’Economia Catalana s’han publicat durant el curs un total de 
setanta-cinc entrades que han versat sobre temes molt diversos, tots ells relacionats amb 
problemàtiques que afecten l’economia del nostre país. 

 

PUBLICACIONS 

Anuari. Volum 25 

Edició digital i en paper del treball inèdit de Manuel Reventós Bordoy Estudi econòmic i social 
de la classe mitjana, que va resultar guanyador del Premi Patxot 1935. Aquest s’ha inclòs a 
l’apartat «Textos retrobats» del web de la Societat. 

Edició digital i en paper del llibre elaborat pel president de la SCE, Eduard Arruga i Valeri, Societat 
Catalana d’Economia. 70 anys al servei de la recerca en ciència econòmica i economia catalana. 
1951-2021. 

 

XARXES SOCIALS 

El projecte més destacat d’aquest període ha estat el canvi de la pàgina web de la Societat 
Catalana d’Economia, que ha suposat els canvis següents: 

 Canvi del domini: el domini antic blogs.iec.cat/sce ha donat pas a un domini de pàgina 
web sce.iec.cat. Aquest canvi ha permès posicionar millor el web als cercadors i 
desvincular-lo del format de blog. 

 Canvi de la plantilla: la plantilla antiga ha donat pas a una de més visual, interactiva i 
ordenada. El web compta ara amb un menú clar i visual, un carrusel de notícies i 
diferents activitats, una agenda amb les properes activitats i un recull de les activitats 
realitzades fins al moment, tot això a la pàgina principal.  

 Reformulació del contingut: el procés de canvi de pàgina web s’ha realitzat fent una 
reflexió prèvia respecte al contingut que calia mantenir, l’ordenació d’aquest en el web 
i el seu format, sempre pensant a facilitar la navegació entre les pàgines i l’experiència 
dels usuaris del web. Així, el menú i l’arbre de contingut segueixen l’estructura definida 
al document aprovat per la Junta: Proposta de desenvolupament del web. 
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PREMIS 

Els premis convocats per al present curs acadèmic, el XIII Premi d’Assegurances Ferran Armengol 
i Tubau i el XVII Premi Catalunya d’Economia 2022, han estat adjudicats dins el curs següent en 
reunions del Jurat celebrades el 22 de setembre de 2022 i el 10 d’octubre de 2022, 
respectivament.  

L’obra premiada en el Premi d’Assegurances ha estat El sector assegurador espanyol i les seves 
inversions, 1984-2015, de la qual és autor Ferran Camprubí i Baiges. 

I l’obra premiada en el Premi Catalunya ha estat Three Essay in Human Capital Formation. From 
Colonial Institutions in the Americas to early Catalan Industrialization, d’Èric Gómez Aznar. 

 

JUNTA DE GOVERN 

Composició a 31 de juliol de 2022: 

President:   Eduard Arruga i Valeri 

Vicepresident:   Joan Ramon Rovira i Homs 

Secretari:   Xavier Farriols i Solà 

Tresorer:   Joaquim Perramon Ayza  

Vocals:    Dolors Berga Colom  

Jordi Caballé Vilella  

Ada Ferrer i Carbonell 

    Jordi Galí i Garreta 

Elisabet Viladecans Marsal 

Vocal adjunt:   Josep Franch Bellmunt 

Corresponsal a Andalusia: Josep Vallés i Ferrer 

Corresponsal a Madrid:  Josep Maria Nus i Badia 

Corresponsal a Suïssa:  Xavier Castañer i Folch 

Delegat de l’IEC:  Andreu Mas-Colell 

 

Gestora del pla de comunicació: Laura Sallent i Cucurella 

 

SECRETARIA 

Sra. Maite Sánchez 

Telèfon: 935 529 192 
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A/e: sce@iec.cat 

 

NÚMERO DE SOCIS I SÒCIES 

Membres ordinaris: 252 (10 altes i 9 baixes) 

 

REUNIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 

21 d’octubre de 2021 

22 de desembre de 2021 (seguida de la reunió ordinària de Junta General) 

7 de març de 2022 

25 de maig de 2022 

16 de juny de 2022 

29 de setembre de 2022 

17 de novembre de 2022 

 

 

       Barcelona, 22 de desembre de 2022 


