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Aportacions a la recerca i el debat en economia a Catalunya
Jornada acadèmica i commemorativa de la Societat Catalana d’Economia

PROGRAMA

15.30 h - Sala I
Recepció dels participants

15.45 h - Sala I
Presentació del programa
PERE PUIG, president de la Societat Catalana d’Economia
JOAN ELIAS, secretari del Premi Catalunya d’Economia
i del Premi de la Societat Catalana d’Economia

SESSIONS ACADÈMIQUES

16.00 h - 17.15 h Primera part

Sala I - Sessió 1

Estudis d’història econòmica sectorials a Catalunya

Estat de la recerca sobre els inicis de la industrialització
a Catalunya
JAMES THOMSON, Universitat de Sussex

Sobre el paper ambivalent de la vinya en el desenvolupament
econòmic contemporani a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània
FRANCESC VALLS, Universitat de Barcelona

President-moderador: CARLES SUDRIÀ, Universitat de Barcelona

Sala II - Sessió 2

El desenvolupament i la convergència regional a Europa
i Espanya

Recerca desenvolupada en el camp dels estudis de convergència
regional
J. M. ESTEBAN MARQUILLAS, Universitat Autònoma de Barcelona
i IAE-CSIC

Noves aportacions als estudis dels desequilibris regionals
ÁNGEL DE LA FUENTE, IAE-CSIC

President-moderador: JOSEP LLUÍS RAYMOND BARÀ, Universitat
de Barcelona

Sala III - Sessió 3

L’anàlisi cost-benefici en l’estudi de les infraestructures
en àrees urbanes

Estat de la recerca i de les aplicacions en estudis cost-benefici
en l’àmbit de les grans inversions en infraestructures
PERE RIERA, Universitat Autònoma de Barcelona

Estat de la recerca i els estudis sobre l’anàlisi de viabilitat
de les inversions en grans infraestructures
JOAN RAMON ROVIRA, COCIN de Barcelona

President-moderador: JOSEP M. MUNTANER PASCUAL, IEC

17.15 h - 17.30 h Pausa (cafè)

La Societat Catalana d’Economia us convida a participar a la
jornada acadèmica emmarcada dins els actes commemoratius
del primer centenari de l’Institut d’Estudis Catalans, per a cele-
brar la trajectòria seguida mitjançant l’atorgament del Premi
Catalunya d’Economia i el Premi de la Societat Catalana d’Eco-
nomia, que la nostra Societat organitza des de l’any 1991.

La part acadèmica de l’acte consistirà en sis sessions en les
quals els ponents, guardonats amb algun dels dos premis, acom-

panyats d’altres especialistes, faran un balanç de l’estat actual de
la investigació i el debat científics en cada una de les àrees pro-
posades. Les intervencions, que s’editaran en un llibre que patrocina
Caixa Catalunya, aniran seguides d’un col·loqui entre els assistents.

Finalment, l’acte es clourà amb una sessió commemorativa
solemne amb l’assistència dels guardonats amb algun dels dos
premis, de representants de les entitats que hi han donat suport
i de membres dels successius jurats.

17.30 h - 18.45 h Segona part

Sala I - Sessió 4

Desenvolupament de les ciutats i les grans àrees urbanes
de Catalunya

Globalització i geografia econòmica de les regions de la UE
XAVIER VIVES, IESE i ICREA-UPF

Els factors de canvi del model urbà de Catalunya: elements per
al debat
PERE LLEONART, Gabinet d’Estudis Econòmics

President-moderador: FRANCESC HOMS FERRET, Consultoria RJCE

Sala II - Sessió 5

El debat sobre les relacions financeres entre Catalunya
i Espanya

Els fluxos fiscals de Catalunya amb l’Administració de l’Estat:
dels estudis de la balança fiscal al debat sobre l’estat actual
del finançament autonòmic
GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS, Universitat Pompeu Fabra

Algunes consideracions sobre les balances fiscals
JACINT ROS HOMBRAVELLA, Universitat de Barcelona

President-moderador: ALEXANDRE PEDRÓS, Universitat de Barcelona

Sala III - Sessió 6

Estat actual dels estudis sobre els sectors regulats: el cas
de l’energia elèctrica

El sector elèctric espanyol
IGNASI NIETO, Ministeri d’Indústria

La regulació del sector d’energia elèctrica
JOAN BATALLA, Comissió Nacional de l’Energia

President-moderador: XAVIER MENA, ESADE

18.45 h - 19.15 h Pausa (cafè)

ACTE COMMEMORATIU SOLEMNE

19.15 h - Sala I

Salutació i benvinguda
PERE PUIG, president de la Societat Catalana d’Economia
SALVADOR GINER, president de l’IEC

Breu glossa històrica dels premis de la Societat Catalana
d’Economia
JOAQUIM MUNS, IEC i Universitat de Barcelona

Present i futur de la recerca en economia a Catalunya
ANDREU MAS-COLELL, IEC i Universitat Pompeu Fabra

Agraïments i clausura
PERE PUIG, president de la Societat Catalana d’Economia

20.30 h - Claustre del segon pis del recinte de l’IEC
Còctel commemoratiu

Socis:

Patrocinadors:

Col·laboradors:


