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La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, atorga des del 1991 el Premi Catalunya
d’Economia a la millor obra sobre economia catalana, i
des del 1996 el Premi Societat Catalana d’Economia a la
millor obra d’economia realitzada a les terres de llengua
i cultura catalanes. Aquests premis s’alternen biennalment. A partir del 1999 també s’atorga, triennalment, el
Premi Ferran Armengol i Tubau sobre assegurances.

Premi Catalunya d’Economia

Marqueu aquí si desitgeu rebre més informació de la Societat Catalana d’Economia

Envieu les nominacions, abans del 31 de juliol de 2019, a l’atenció de la Secretaria del Jurat del Premi Catalunya
d’Economia 2019 (Societat Catalana d’Economia, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) i/o a
l’adreça electrònica sce@iec.cat. Per a més informació, truqueu al telèfon 932 701 620.

Nom de qui nomina .....................................................................................................................
Càrrec .............................................................................................................................................
Adreça postal ................................................................................................................................
Codi postal i població .......................................................Telèfon .............................................
Correu electrònic ..........................................................................................................................

Nominació de l’obra ....................................................................................................................
Autor/a ...........................................................................................................................................
Mèrits de l’obra.............................................................................................................................
(Signatura)

NOMINACIÓ DE CANDIDATURES - XVI PREMI CATALUNYA D’ECONOMIA 2019

Els premis de la Societat Catalana d’Economia

El Premi Catalunya d’Economia, de caràcter biennal,
premia la millor obra, treball o estudi en general sobre
l’economia de Catalunya i/o demés terres de llengua i
cultura catalanes. L’objectiu del Premi és reconèixer i estimular els esforços per a una investigació d’alta qualitat
en aquest àmbit.

Guardonats amb el Premi Catalunya d’Economia
2017: José García Montalvo, per Política de preus públics i
eficàcia del sistema de beques a Catalunya
2015: Elisenda Paluzie, per Podem! les claus de la viabilitat
econòmica de la Catalunya independent
2011: Germà Bel, per Espanya, capital París
2009: Ramon Caminal, per Markets and linguistic diversity
2007: Isabel Busom, Inés Macho, Walter Garcia-Fontes,
Rosella Nicolini, Lionel Artige i Xavier Martinez Giralt,
per La capacitat innovadora de Catalunya: fets i reptes
2005: Xavier Vives i Lluís Torrens, per Estratègies de les
Àrees metropolitanes europees davant de l’ampliació de la
Unió Europea
2003: Carles Manera Erbina, per Història del creixement
econòmic a Mallorca 1700-2000
2001: Francesc Valls Junyent, per El paper de les exportacions vitícoles en la configuració de les relacions exteriors de
l’economia catalana 1672-1869
1999: Antoni Riera, per Cap un nou model d’elecció discreta
en les bases del mètode del cost de viatge. Aplicació als espais
naturals protegits de l’Illa de Mallorca
1997: Ernest Reig, per Capitalització i creixement de
l’economia catalana (1955-1995)
1995: Santi Ponce, per Transformacions agrícoles i canvi
social a la Catalunya rural. El cas de la comarca d’Osona
1994: Josep Oliver, per Estimació de la renda familiar
disponible per càpita de Barcelona, els seus districtes i els 27
municipis de la CMB i el PIB de la ciutat de Barcelona 1993 i
previsions per a 1994
1993: Pere Riera, per La metodologia cost benefici: Una
aplicació a les Rondes de Barcelona
1992: James Thomson, per A Distinctive industrialization,
cotton in Barcelona 1728-1832
1991: Pere Lleonart, per El potencial del sistema de ciutats
de Catalunya, i Les potencialitats dels centres industrials de
tercer nivell
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Barcelona, maig del 2019

Antoni Montserrat Solé
Secretari del Jurat i de la Societat Catalana d’ Economia

Les propostes que vulguin optar al Premi s’han
d’adreçar a la Secretaria del Jurat del XVI Premi Catalunya d’Economia 2019 (Societat Catalana d’Economia, Institut d’Estudis Catalans, Carme, 47, 08001 Barcelona), o a l’adreça electrònica sce@iec.cat abans de la
fi del mes de novembre del 2019.
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El Premi s’atorgarà durant el primer semestre del
2019. El lliurament es farà en un acte acadèmic que inclourà una conferència a càrrec de la persona o persones guardonades durant l’any acadèmic 2019-2020.
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Els membres del Jurat i/o de la Junta de Govern de
la Societat Catalana d’Economia no poden ser candidats al Premi mentre exerceixen aquesta funció.
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La dotació del Premi, que compta amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”, és de deu mil euros
(10.000 €). En el cas que el treball premiat sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà de la mateixa manera entre tots els autors i autores.
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El Jurat actua d’acord amb el procediment de votacions successives. En cadascuna d’elles, cada membre
del Jurat vota un nombre de candidatures igual que
les que resten menys una, i la menys votada a cada
ronda és eliminada, fins a arribar a la guanyadora. Els
possibles empats entre candidatures menys votades es
decideixen pel mateix procediment de votació o votacions successives de membres del Jurat.
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Parellada i Sabata, Carme Poveda Martínez, Elisabet
Viladecans-Marsal, i Antoni Montserrat i Solé (secretari). Les deliberacions del Jurat són secretes.

President:
Vicepresident:
Tresorer:
Secretari:

Vocals: Xavier Farriols i Solà
Jordi Galí i Garreta
Jaume Padrós i Enamorado
Joaquim Perramon Ayza

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

Eduard Arruga i Valeri
Joan Ramon Rovira i Homs
Humbert Sanz i García
Antoni Montserrat i Solé

JUNTA DE GOVERN DE LA SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA

Eduard Arruga i Valeri
President de la Societat Catalana d’Economia

Un cop seleccionades les candidatures que opten
al Premi, es constituirà el Jurat que l’ha d’adjudicar,
que estarà format pel president i el secretari de la Junta de Govern de la Societat, que actuarà de secretari
del Jurat, i cinc persones més de prestigi reconegut
en el camp de l’economia. D’acord amb aquest punt,
el Jurat del XVI Premi Catalunya d’Economia 2019 estarà constituït per Eduard Arruga i Valeri (president),
Núria Bosch i Roca, Enric Fernández i Martínez, Martí
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Totes les candidatures rebudes seran estudiades per
la Junta de Govern de la Societat, que, constituïda en comitè ad hoc, en seleccionarà un màxim de cinc, amb pronunciament sobre les candidatures no seleccionades.
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La candidatura al Premi pot ésser proposada pels
mateixos autors o autores, en nom seu o amb un pseudònim, o bé mitjançant propostes nominades per terceres persones. Una vegada rebuda la proposta, la Societat Catalana d’Economia sol·licitarà als candidats i
candidates documentació addicional.

3

L’obra o tesi doctoral pot ésser redactada en català,
espanyol, anglès, francès o italià, i el Premi es pot atorgar tant a persones de dins de Catalunya com de fora.
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La Societat Catalana d’Economia, entitat membre
de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca el Premi Catalunya d’Economia, per a la millor obra o tesi doctoral
sobre l’economia de Catalunya i/o les altres terres del
nostre comú patrimoni lingüístic i cultural, publicada
a partir de l’1 de gener del 2016. L’objectiu del Premi és
reconèixer i estimular els esforços per a la investigació
d’alta qualitat en aquest àmbit.
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