Altres activitats de la Societat
Premi Societat Catalana d’Economia
De caràcter biennal, premia la millor obra, treball o
estudi en general, publicat o inèdit, sobre temes
d’economia. L’objectiu del Premi és reconèixer i estimular els esforços per a una investigació d’alta qualitat
en l’àmbit dels Països Catalans. El Premi només recaurà
en persones adscrites a institucions de l’àmbit dels
Països Catalans; els treballs es poden redactar en
qualsevol llengua. Les darreres obres premiades són
les següents:2004: «El sistema elèctric espanyol des
de la perspectiva industrial», d’Ignasi Nieto i Joaquim
Solà
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2006: «Economía y política de la privatización local», de Germà Bel i Queralt

Crisi i recuperació:
reformes pendents

2008: «Monetary Policy, Inflation and the Business
Cycle», de Jordi Galí

Premi Catalunya d’Economia
De caràcter biennal, premia la millor obra, treball o
estudi en general sobre l’economia dels Països Catalans.
L’objectiu del Premi és reconèixer i estimular els
esforços per a una investigació d’alta qualitat. El Premi
pot recaure tant en persones de dins com de fora dels
Països Catalans; els treballs es poden redactar en
qualsevol llengua. Les darreres obres premiades són
les següents:

Del gener a juny del 2010

2005: «Estratègies de les àrees metropolitanes
europees davant de l’ampliació de la Unió Europea», de Xavier Vives i Lluís Torrens
2007: «La situació de la innovació a Catalunya»,
de Lionel Artige, Isabel Busom, Walter GarcíaFontes, Inés Macho Stadler, Xavier Martinez-Giralt i
Rosella Nicolini
2009: «Markets and linguistic diversity», de Ramon
Caminal

Premi Ferran Armengol i Tubau
De caràcter triennal, premia la millor obra, treball,
tesi o estudi, publicat o inèdit, sobre les assegurances
i la cobertura de risc des de la perspectiva econòmica,
jurídica, històrica o financera. Patrocinat per la
Fundació Armengol i Mir, la Mútua de Propietaris, el
Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de
Catalunya i el Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Més informació
Societat Catalana d’Economia
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme 47 – 08001 Barcelona
Tel. 932 701 180 - Fax 932 701 180
http://sce.iec.cat/
e-mail: sce@iec.cat

Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
Barcelona

Presentació
La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut
d’Estudis Catalans, es proposa desenvolupar, aquest
any, un nou cicle de sis conferències sobre els canvis
més importants a què s’enfronten les economies,
des d’una perspectiva a mitjà o a llarg termini.
Per a aquest cicle, hem adoptat la denominació
deliberadament genèrica de Crisi i recuperació: reformes pendents. Pretenem abordar l’anàlisi i el
debat d’alguns dels canvis i de les reformes que la
nostra economia té pendents, els quals són
precisament objecte d’una intensa discussió entre
experts i acadèmics del nostre país.
Sembla que hi ha un cert consens -tot i que de
vegades potser hi és només entre els experts i els
estudiosos- sobre el fet que per a aconseguir una
recuperació sòlida i una consolidació del creixement
i de la competitivitat de Catalunya, caldrà avançar
amb decisió en el terreny de determinades reformes estructurals i en la millora a fons de certes
polítiques públiques. Un grau d’aprofitament més
alt del capital humà; la gestió eficient de les escoles
i les universitats; la millora de la qualitat del sistema educatiu; els canvis en les regulacions que afecten la flexibilitat i l’eficiència dels mercats de
treball; una gestió més eficaç de les infraestructures
i dels serveis públics; la preservació de la solidesa
dels sistemes de pensions; la competitivitat de les
empreses, i el manteniment dels equilibris
pressupostaris més bàsics són objecte avui en dia
d’un debat intens, i ho continuaran sent
previsiblement durant un cert temps.
Una bona part d’aquestes qüestions han estat
escollides per la Junta de Govern de la nostra
Societat i proposades perquè els conferenciants les
prenguin en consideració en el cicle que
desenvolupem entre els mesos de gener i juny de
l’any 2010.
A continuació, us proposem el contingut temàtic i
la data de celebració del cicle de conferències, així
com els noms dels prestigiosos conferenciants que
han tingut l’amabilitat d’acceptar la invitació
corresponent

Programa
Dilluns 18 de gener de 2010
Les reformes de l’economia: una perspectiva
macroeconòmica
ANTONI ARGANDOÑA, professor de l’IESE Business
School

Dilluns 8 de febrer de 2010
Competitivitat a Catalunya
XAVIER VIVES, professor de l’IESE Business School

Dimarts 23 de març de 2010
Els reptes de l’economia espanyola
RAFAEL DOMÉNECH, economista en cap per a Espanya i
Europa del Servei d’Estudis del BBVA

Dimecres 14 d’abril de 2010
La necessària reforma del sistema espanyol de
pensions
CÉSAR MOLINAS, soci fundador de la consultora Multa
Paucis

Maig de 2010
El sector de la construcció dins de les
perspectives de la sortida de la crisi*
JOSÉ GARCÍA-MONTALVO, catedràtic de la Universitat
Pompeu Fabra

Dimarts 8 de juny de 2010
Perspectives de la política educativa i de la
formació del capital humà a Catalunya
Conferència de clausura a càrrec de l’Honorable
Senyor ERNEST MARAGALL, conseller d’Educació de la
Generalitat de Catalunya

* Títol provisional

Les sessions començaran a les set del vespre i
tindran una durada d’una hora i mitja. Després
de la intervenció dels ponents hi haurà
aproximadament trenta o quaranta minuts per al
debat, tal com és costum en els actes que
organitza la Societat.
Les conferències es duran a terme a l’Institut
d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona). La sala en què tindrà lloc cada
conferència s’anunciarà amb antelació.
L’assistència a les conferències és lliure i gratuïta.
Després de les conferències, els socis i les sòcies
que ho desitgin podran anar a sopar i conversar
amb els conferenciants i els membres de la Junta
de Govern en un restaurant proper (despeses no
excessives i compartides).

