
 

 

Memòria d’Activitats de la Societat Catalana d’Economia 

 21 d’ octubre del 2013 a 16 de juny del 2014 

 

Conferències 

 

«La reemergència econòmica d’ Àsia-Pacífic: com afecta les empreses, els professionals i els 

ciutadans en general», conferència inaugural del curs 2013-13, a càrrec de Jaume Giné i Daví, 

professor de la Facultat de Dret d’ ESADE i secretari general de Casa Àsia. Barcelona, 21 d’octubre 

del 2013. 

 

«Josep A. Vandellós: estadístic, economista i demògraf català», a càrrec de Jordi Pascual i Escutia, 

professor jubilat d’ Història del pensament econòmic de la Universitat de Barcelona, dins del cicle 

“Aportacions dels economistes catalans a la recerca”, com a contribució de la nostra Societat a l’ 

Any Internacional de l’ Estadística, amb la col·laboració del Centre d’ Estudis Demogràfics, i de la 

Societat Catalana de Matemàtiques, Barcelona, 18 de novembre del 2013. 

 

«Amb bombolles o sense bombolles ? Aquesta és la qüestió», dins del cicle “Els Premis Nobel de l’ 

any 2013”, a càrrec de José García Montalvo, catedràtic d’ Economia de la Universitat Pompeu 

Fabra i de l’ ICREA – Acadèmia, sobre l’ anomenat Premi Nobel d’ Economia, atorgat a Eugene 

Francis Fama, Lars Peter Hansen, i Robert James Shiller. Barcelona, 16 de desembre del 2013. 

 

«Tenim la política ferroviària adient al territori i la població ?», a càrrec de Santiago Montero i 

Homs, enginyer industrial, membre de la Junta de l’ Associació d’ Enginyers Industrials de 

Catalunya, i autor del llibre “Ferrocarril. El mitjà de transport del segle XXI”. Barcelona, 20 de 

gener del 2014. 

 



«El Premi Nobel d’ Economia 2013», a càrrec de Francisco J. Climent, professor del Departament 

d’ Economia Financera i Actuarial de la Universitat de València. València, 3 de febrer del 2014 (a 

càrrec directament de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l' Institut d' Estudis Catalans). 

 

«L’ economia catalana abans i després del 1714. Continuïtat i canvi », a càrrec de Jaume Torras i 

Elías, catedràtic emèrit d’ Història i Institucions Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra, com 

a contribució de la nostra Societat a la celebració del Tricentenari dels fets del 1714, amb la 

col·laboració de la Societat Catalana d’ Estudis Històrics. Barcelona, 3 de març del 2014. 

 

«Cohesió social a Catalunya», a càrrec d’ Antonio Manresa Sánchez, catedràtic d’ Economia de la 

Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Centre d’ Estudis Econòmics i Socials. 

Barcelona, 27 de març del 2014. 

 

«Bombolles especulatives», a càrrec de Jaume Ventura Fontanet, investigador del CREi, catedràtic 

de la Universitat Pompeu Fabra, i Research Professor de la Barcelona Graduate School of 

Economics, amb la col·laboració del Centre de Recerca en Economia Internacional. Barcelona, 28 

d’ abril del 2014. 

 

«Districtes industrials i innovació», a càrrec de Vittorio Galletto, doctor en economia i cap de l’ 

Àrea d’ Economia i Territori de l’ IERMB, amb la col·laboració de l’ Institut d’ Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona. Barcelona, 26 de maig del 2014. 

 

«Joan Sardà, potser el millor economista espanyol del segle XX», a càrrec de Jacint Ros 

Hombravella, professor jubilat d’ Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, dins del cicle 

“Aportacions dels economistes catalans a la recerca”. Barcelona, 16 de juny del 2014.  

 

 

 



Programes 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. Compta amb una petita subvenció de la Secretaria Científica de l’ Institut 

d’ Estudis Catalans. Interessats en ésser-hi esmentats, podeu enviar la ressenya dels vostres treballs 

científics a sce@iec.cat. 

 

Així com també està realitzant un treball sobre «Entitats i institucions de les terres de llengua i 

cultura catalanes que promouen, realitzen o divulguen recerca en matèria de ciència econòmica o 

sobre economia catalana», que realitza el nostre consoci i President Eduard Arruga i Valeri. 

Compta amb una reduïda subvenció de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’ Institut d’ 

Estudis Catalans.  

 

Igualment, en el blog de la Societat (http://sce.iec.cat) publiquem articles científics dels nostres 

socis o sòcies, per a major difusió del coneixement científic en matèria de ciència econòmica o d’ 

economia catalana. 

 

Publicacions 

Anuari 20, cobrint els cursos 2005-2006 i 2006-2007 (ja distribuït) 

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

En preparació: Anuari 22, cobrint els cursos 2009-2010 i 2010-2011, i un nou volum de la 

col·lecció Quaderns de recerca, incloent les conferències ja donades dins del cicle« Aportacions 

dels economistes catalans a la recerca».  

 

Premis 

XIX Premi IEC d’ Economia Josep A. Vandellós, al millor treball, inèdit i redactat en català, d’ 

investigació o d’ assaig sobre economia. Premi patrocinat per l’ Institut d’ Estudis Catalans. El Jurat 

el va declarar no atorgat.  



XI Premi Ferran Armengol i Tubau, 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. 

Premi patrocinat per la Mútua de Propietaris. El termini de presentació de candidatures acabà el 30 

d’ abril del 2014. Es lliurarà el darrer trimestre del 2014. 

 

IX Premi Societat Catalana d’ Economia, a la millor obra, treball o estudi en general sobre temes d’ 

economia, realitzat dins de l’ àmbit de terres de llengua i cultura catalanes. Amb la col·laboració de 

l’ Obra Social “la Caixa”. Presentació de candidatures fins el 30 de setembre del 2014. 

 

XIV Premi Catalunya d’ Economia, a la millor obra, treball o estudi en general sobre l’ economia de 

terres de llengua i cultura catalanes, publicat o inèdit, redactat en català, espanyol, anglès, francès, o 

italià. Es convocarà en el primer trimestre del 2015. 

 

XX Premi IEC Josep A. Vandellós, al millor treball, inèdit i redactat en català, d’ investigació o d’ 

assaig sobre economia. Premi patrocinat per l’Institut d’ Estudis Catalans. Es convocarà en el 

primer trimestre del 2016.  

 

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:             Lourdes Beneria i Farré 

Alexandre Checchi i Lang 

 Jaume Padrós i Enamorado 

 Àngels Roqueta Rodríguez  

             Josep Mª Surís i Jordà 

 



Delegats i Corresponents: 

Institut d’Estudis Catalans:  Joaquim Muns i Albuixech 

Madrid: Josep Mª  Nus i Badia 

 

Número de socis i sòcies 

Membres ordinaris       229 dels quals 5 són honoraris, 1 patrocinador i un col·laborador. 

 

Reunions de la Junta de Govern 

21 d’ octubre del 2013 

3 de febrer del 2014 

3 de març del 2014 

28 d’ abril del 2014 

16 de juny del 2014 

 

 Secretaria 

Sra. Maite Sánchez 

A/e:   sce@iec.cat 

Telèfon: 935 529 102 

 

Web 

 http://sce.iec.cat 

 


