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Presentació 

l  

Als nostres amics i seguidors 

La nostra associació, el Centre d’Estudis Econòmics i Socials, creix dia rere 
dia tant en nombre d’activitats com de socis actius que les duen a terme. 

Per això, i a fi de facilitar un més gran coneixement entre aquelles persones 
que han manifestat el seu interès per la nostra entitat, hem decidit publicar 
aquesta Memòria de les activitats que hem desenvolupat durant el període 
2014 – 2015, així com la relació dels membres que avui li donen vida. 

Ens interessa el debat i difusió de tots els temes vius en la nostra societat, 
tant de caire econòmic com social. Aquests temes nodreixen els nostres 
programes periòdics com els sopars-debat, el programa Plusvàlua a Ràdio 
Estel i el programa Anem per Feina del Canal Taronja de TV, així com els 
Cicles anuals al Palau Macaya, els actes puntuals com taules rodones i 
conferències, i en les nostres publicacions. 

Benvinguts a la nostra Memòria. 

Ignasi Farreres i Bochaca 

President 
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Què és el CEES? 
 
El Centre d’Estudis Econòmics i Socials és una entitat sense ànim de lucre, 
constituïda l’any 2005 sota la forma jurídica d’associació, que té per finalitat 
estudiar i investigar la realitat i la problemàtica econòmica i social catalana, 
espanyola i europea dins del marc de la globalització i proposar possibles 
solucions a la mateixa, des d’una visió de la societat basada en la dignitat 
de la persona, el personalisme i el comunitarisme. 
 
Té també per finalitat organitzar debats sobre aquestes qüestions, així com 
 procedir a la seva divulgació i fer arribar els estudis i propostes a persones 
o institucions que hi puguin estar interessades. 
 
Els nostres referents en el pensament 
 
Des del CEES s’intenta fer difusió de qualsevol línia de pensament que es 
consideri que pugi contribuir al progrés econòmic i social, tot potenciant uns 
valors de respecte i potenciació de la dignitat humana. 
En els nostres fonaments hi ha el concepte d’Economia Social de Mercat, un 
model de societat en què l'economia, des de la base de la competència,  
combina la lliure iniciativa amb el progrés i la justícia socials, sota un Estat 
democràtic que estableix i vigila les regles del seu comportament. Aquesta 
línia de pensament nasqué a l’Alemanya Occidental de la postguerra 
europea. 
 
Una altra línia de treball que des del CEES s’intenta explorar és l’Economia 
del Bé Comú, segons la idea inspirada, entre d’altres, per Stefano Zamagni, 
Aquest enfocament pretén que l’activitat econòmica s’encari cap a la 
recerca de la felicitat de l’ésser humà. I això només s’aconseguirà quan es 
doni prioritat al bé comú respecte al bé total; a la reciprocitat respecte a 
l’intercanvi; als béns comuns i relacionals davant dels béns privats i públics. 
 
Des del CEES, amb totes les seves activitats, s’intenta difondre aquestes i 
altres línies de pensament. No només com una confrontació entre elles, sinó 
buscant punts en comú i, en qualsevol cas, cercant una societat on tothom i 
tingui un lloc digne com a persona. 
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Qui forma el CEES? 

Actualment, els membres de la seva Junta Executiva són: 

o   Ignasi Farreres: President. 
o   Lluís Alegre: Vicepresident. 
o   Eduard Arruga: Vicepresident. 
o   Joan Elias: Vicepresident. 
o   Anton Gasol: Vicepresident. 
o   Emili Pons: Vicepresident. 
o   Joan M. Solà: Secretari. 
o   Xavier Melo: Tresorer. 

Vocals: 

o   Salvador Aragonès 
o   Jordi Bastida 
o   Lluís Bertran 
o   Anna Boza 
o   Claudi Cervelló 
o   Pilar Fernandez Bozal 
o   Alfredo García García-Blanco 
o   Ivan González Ferreiro 
o   Pere Guinjoan 
o   Enric López Milà 
o   Francesc Xavier Mena 
o   Josep Molina 
o   Joana Ortega i Alemany 
o   Eugenio Recio 
o   Fèlix Riera i Prado 
o   M. Carme Riera Prunera 
o   Jordi Sala 
o   Miquel Vila Despujol 
o   Ramon Vallès  
o   Ramon Xifré 

Gerent: 

o   Mireia del Pozo  
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Activitats promogudes durant el curs 2014-2015 
 
La vocació fundacional del Centre d’Estudis Econòmics i Socials, CEES, és 
«estudiar i investigar la realitat i la problemàtica econòmica i social 
catalana, espanyola i europea dins del marc de la globalització i proposar 
possibles solucions a la mateixa, des d’una visió de la societat basada en la 
dignitat de la persona, el personalisme i el comunitarisme».  
Per tant, el CEES organitza debats, cicles i seminaris sobre aquestes 
qüestions, així com la seva divulgació per mitjans diversos (ràdio, televisió, 
llibres, premsa) i els fa arribar a persones o institucions que hi puguin estar 
interessades. 
 
Per donar compliment a aquestes finalitats, actualment es duen a terme les 
següents línies d’activitat: 
 

v   Producció del programa setmanal de ràdio “Plusvàlua”, a Ràdio Estel, 
sobre Economia amb Valors. 
  

v   Foment i divulgació de l’Economia Social de Mercat i de l’Economia Civil. 
 

v   Organització de conferències, taules rodones, cicles i seminaris sobre 
matèries econòmiques i socials. 
 

v   Organització periòdica de sopars de debat. S’inicia amb una conferència 
sobre un tema d’actualitat, seguida d’un col.loqui amb els participants. 
 

v   Coorganització de cicles de conferències sobre temes d’interès 
empresarial. 
 

v   Direcció / Coproducció del programa econòmic quinzenal / mensual 
“Anem per feina” al Canal Taronja TV  

 
De totes aquestes actuacions se’n fa difusió mitjançant la web del CEES, 
www.ceesocials.org, on també es publiquen els continguts resultants de 
cada activitat. 
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Plusvàlua, programa de ràdio setmanal sobre 
economia amb valors 

 

El setembre de 2010, el CEES va iniciar una col·laboració amb Ràdio Estel 
per a la producció d’un programa setmanal dedicat a l’economia amb valors.  
S’anomena Plusvàlua i actualment s’emet els dijous per les ones de Ràdio 
Estel i Ràdio Principat.  
 
La producció del programa va anar a càrrec inicialment d’ Ignasi Farreres, 
president de l’entitat, qui ja havia produït anteriorment a la mateixa 
emissora el programa “Cinc Cèntims”. Actualment la productora de 
“Plusvàlua” és Mireia del Pozo i el dirigeix, des del seu inici,  la periodista i 
escriptora Carla Gràcia Mercadé.  
 
Cada programa s'inicia amb una editorial sobre el tema a tractar, escrita pel 
CEES. A continuació s'ofereix una entrevista en directe a un expert en la 
matèria i, tot seguit, s'inicia una tertúlia sobre l’actualitat econòmica i social 
en què participen diversos convidats. La durada del programa és d'una 
hora. 
 
Les produccions de la darrera temporada es poden tornar a escoltar a 
través  del web del CEES, www.ceesocials.org o bé del bloc del propi 
programa,  http://bloc.plusvalua.cat 
 
A l’annex 1 trobareu la relació dels programes, convidats i tertulians de la 
temporada 2014-2015, i l’enllaç a l’àudio de cada programa. 
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Foment i divulgació de l’Economia Social de Mercat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CEES dedica una especial atenció al principi i a l’experiència de 
l’Economia Social de Mercat, que ja ha superat els seixanta anys 
d'existència.  
 
Després de les crisis financera i econòmica que han abastat tot el món a 
partir de 2007, aquesta metodologia econòmica en presenta com una 
alternativa rigorosa i d’acreditada solera davant les polítiques inspirades en 
el neoliberalisme dels darrers decennis. Aquestes polítiques, vinculades a 
conductes poc ètiques, ens han provocat la crisi més seriosa que ha sofert 
el món des de la Gran Depressió de 1929. 
 
Aquest interès per l'Economia Social de Mercat s’ha materialitzat en la 
coedició amb INEHCA de la col·lecció “Eugenio M.Recio”, dedicada en 
exclusiva a aquesta disciplina que generà el famós “miracle econòmic 
alemany” de la postguerra alemanya i que, a partir del Tractat de Lisboa,  
ha de ser la inspiradora de l'economia europea. 
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La col·lecció compta amb els següents títols (disponibles en format paper i / 
o electrònic, tant en llengua catalana com castellana i reeditats en diverses 
ocasions): 
 
Número 1: Estructura ideològica de l’Economia Social de Mercat” (2009 – 2010 
– 2016) Autor: Eugenio M. Recio 
 
Número 2: Economia de mercat, ètica i justícia social en temps de crisi (2010) 
S'hi publiquen les conferències dels professors  Eugenio M. Recio, Alfred 
Pastor, Eduard Berenguer, Antoni Manresa i Lluís Franco, pronunciades al cicle 
organitzat pel CEES al desembre de 2009. 
 
Número 3: Economia social de mercat, responsabilitat social i medi ambient 
(2014) Autor: Lluís Gallegos Molina. Obra cedida per l’IESC (Instituto de 
Estudios Social Cristianos) del Perú. 
 
Diàlegs número especial 1 (2012) Economia Social de Mercat en la seva 
extensió.  
 
Diàlegs número especial 2 (2015) Economia Social, Economia Civil, Economia 
de Comunió, tipus d’economies i temes connexos. 
 
A més, el CEES ha produït, per encàrrec de la INEHCA, els números especials 
número 1 i número 2 de la seva revista de temes polítics i socials, dedicats 
també a l’Economia Social de Mercat, Economia Civil o temes relacionats. 
 
Els articulistes han sigut els Srs: Horst Albach, Santiago Garcia Echevarria, 
Josep M Sayeras, Eugenio Recio, José Manuel Silva Rodriguez, Antoni Manresa i 
Lluís Franco sala en el número 1, i Pere Guinjoan, Eugenio M. Recio, Sigfrid F. 
Franke, David Gregorz, LluísFranco Sala, José Sols, Xavier Melo i Santiago 
Garcia Echevarria en el 2on.  
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Podeu descarregar tots els títols a http://www.ceesocials.org/economia-social-de-
mercat-responsabilitat-social-i-medi-ambient-tercer-llibre-de-la-col·leccio-eugenio-
m-recio/ 

 

Organització de conferències, taules rodones i cicles 
sobre matèries econòmiques i socials. 

Cicle «Visions econòmiques de futur». Febrer-març 2014 

 

La crisi que s’inicià el 2007 ha posat en evidència que la ciència econòmica no 
ha estat capaç de donar la resposta adequada. El coneixement econòmic ha 
patit danys greus en la seva credibilitat. En aquest context, inevitablement, 
s’han obert nous debats. Molts dels supòsits sobre els que descansaven les 
teories econòmiques s’han vist desbordats. O bé s’han fet paleses les 
insuficiències dels models i els raonaments que aportava el cos del coneixement 
econòmic. Especialment en el sector financer, on el desastre ha estat més 
important. Però també en el camp macroeconòmic i en la pràctica de la política 
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econòmica, ara sota el risc que els avenços en polítiques socials es vegin 
esvaïts en un entorn d’estretors financeres i de globalització a qualsevol preu. 
 
Aquesta evolució dugué el Centre d’Estudis Econòmics i Socials a impulsar una 
reflexió sobre aquestes qüestions, oberta al públic interessat en la matèria. En 
col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” es programà un cicle que respongués 
a aquestes preocupacions. 
 
El Cicle es desenvolupà en cinc conferències al Palau Macaya de Barcelona en 
les que participaren 10 experts de prestigi i que aglutinaren a més de 500 
persones. Membres del CEES col·laboraren com a presentadors i moderadors de 
les sessions. L’objectiu era reflexionar sobre la situació actual de les idees 
econòmiques i fer-ho d’una manera clara i entenedora, explicant què ha fallat, 
per què ha fallat i quin és el debat actual. 
 
En la inauguració del Cicle, Jaume Lanaspa, director executiu de la Fundació “la 
Caixa” marcà les aspiracions del Cicle a base de llançar interrogants: Quines 
han estat les causes reals de la crisi? Quant durarà? Quines conseqüències 
tindrà? Com regulem l’activitat sense desincentivar els agents? Com podem 
corregir les desigualtats existents? 
 
Ignasi Farreres, president del CEES, afegí encara més qüestions: podrem 
assegurar les pensions? com crear més llocs de treball? quan arribaran millors 
temps? quines mesures cal prendre per a millorar la situació? 
 
1ª Sessió: Com veiem l’economia després de la crisi?  
 
Jordi Galí: «Cap a un nova modelització de l’economia». El director del 
Centre de Recerca en Economia Internacional se centrà en analitzar com ha 
afectat la crisi a la forma en què els economistes estudien la situació econòmica 
i analitzen les mesures de política econòmica que més convé prendre. Com 
vèiem abans l’economia? Ho fèiem sobre la base d’un model (representació 
simplificada de la realitat) que considerem de consens; però sabem que té 
defectes: considera que la competència en el mercat és perfecta, quan la 
realitat ens diu que és imperfecta; oblida que hi ha rigideses en la formació de 
preus i de salaris; planteja com a objectiu principal el de l’estabilitat de preus, 
quan ha d’haver-n’hi altres en funció de la situació econòmica. I com veiem ara 
l’economia? Intentem establir un nou model, en què hi afegim l’estabilitat 
financera, i com a instruments bàsics els tipus d’interès i altres mitjans 
d’actuació per part dels agents. Però això planteja molts nous reptes, donada la 
complexitat de la realitat econòmica, presenta problemes d’implementació i 
obliga a identificar els factors de sortida de la crisi. 
 
Alfredo Pastor: «Replantejar el pensament econòmic». El catedràtic 
d’Economia de l’IESE reconegué que ara no tenim models vàlids per explicar-
nos el funcionament de l’economia: els disponibles són insuficients; àdhuc la 
definició del PIB com a suma del Consum privat + Consum públic + Inversió + 
Sector exterior, oblida la importància del deute i del sistema financer; estem 
sovint en una situació d’inestabilitat; els models no expliquen la situació dels 
bancs; els comportaments dels agents econòmics no són necessàriament 
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racionals. Com arribar a una situació eficient i més justa? Hi ha tres coses 
importants a millorar: no pensar tant en l’individu com en la interrelació entre  
individus; tenir un concepte diferent del treball (no sols es tracta de sou); posar 
un major interès en la distribució de la renda. 
 
2ª Sessió: El paper de l’Estat i la política econòmica 
 
Xavier Vives: «Encerts i desencerts enfront de les crisis bancàries». El 
professor i director acadèmic del Public-Private Sector Research Center (IESE) 
se centrà principalment en l’àmbit internacional de la crisi. Constatà que les 
crisis financeres sistèmiques són freqüents en la història, tant als països 
desenvolupats com als emergents. A més, involucren problemes de deute i 
monetaris. En aquesta ocasió la intervenció de les autoritats va aconseguir 
trencar la dinàmica de crisi, que amenaçava en reproduir la situació dels anys 
30. Però es feu palès que la regulació financera era molt deficient. A Europa, el 
problema ha estat que l’euro es va crear sense les institucions necessàries 
perquè funcionés bé. 
 
Antonio Argandoña: «Austeritat i reformes de l’economia espanyola i 
catalana». El catedràtic d’Economia de l’IESE Business School constatà que 
som més pobres, perdem capital humà, estem massa endeutats, falta crèdit, 
les reformes avancen molt a poc a poc… Hem après que l’estabilitat financera 
és important, que la política econòmica s’ha de fer a llarg termini, que la 
flexibilitat és un actiu. Les polítiques d’austeritat són necessàries, però lentes i 
costoses: reduir costos, flexibilitat, paciència. Cal fer reformes, perquè hem 
acumulat massa intervencions que fan el sistema ineficient, injust i 
insostenible. Però no és fàcil: oposició ideològica, discurs emocional, interessos 
particulars; a més, no és fàcil dissenyar adequadament aquestes reformes. 
 
3ª Sessió: eficiència, preocupació social i medi ambient 
 
Eugenio M. Recio: «Vigència de l’Economia Social de Mercat». El 
professor honorari d’ESADE establí que no cal inventar noves teories perquè ja 
existeixen les que poden fer front als problemes de la crisi. L’Economia Social 
de Mercat estableix la funcionalitat que pot tenir el mercat amb propietat 
privada per aconseguir un nivell d’eficiència econòmica que garanteixi el 
benestar de tota la població, a la vegada que permet l’exercici dels valors 
fonamentals que caracteritzen l’ésser humà. Ha de ser un mercat integrat en un 
complex ordenament del conjunt sota un Estat que estableix i vigila les regles 
del seu comportament. Això pot evitar les tensions entre eficiència i solidaritat i 
entre la sostenibilitat econòmica i mediambiental i la redistribució. 
 
Enric Llarch: «Transformar la sostenibilitat en un avantatge 
competitiu». El director de l’Institut Català de l’Economia Verda de la UVic 
explicà que l’economia verda és la transformació de la sostenibilitat en un 
avantatge competitiu a curt o a mitjà termini, tant per una empresa o per un 
territori. L’economia verda és un concepte molt comú als països anglosaxons i 
que la darrera cimera de Rio consagra en la seva declaració final. L’economia 
verda és un concepte transversal, que ha d‘amarar tota mena d’activitats, 
productes i serveis per aconseguir reduir-ne els costos que generen empremta 
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mediambiental, tant els interns com els externs, i millorar la competitivitat de 
les empreses i dels territoris. 
 
4ª Sessió: Economia, política i organitzacions 
 
Anton Costas: «Cal tenir bones institucions». El catedràtic de Política 
Econòmica de la UB i president del Cercle d’Economia es preguntà com es 
construeixen bones institucions i quines importen. Una primera i essencial és la 
democràcia, un altre tipus són els organismes reguladors i un tercer grup són 
les institucions que s’encarreguen de l’estabilitat macroeconòmica. Des dels 
anys 80 la desigualtat no ha parat de créixer i la democràcia no aconsegueix 
frenar aquesta tendència. Les bones institucions no s’importen, neixen de 
l’experimentació quotidiana de tota la societat. 
 
Benito Arruñada: «Anàlisi crítica de les propostes de reforma 
institucional». El catedràtic d’Organització d’Empreses de la UPF afirmà que 
no es pot fer una reforma institucional efectiva sense tenir en compte els valors 
i les preferències de la gent. Les insuficiències del sistema polític de la 
democràcia pot ser que responguin als valors vigents en la societat. Culpar 
unes suposades elits extractives passa per alt que l’important no és la 
distribució de les rendes sinó que aquestes no es dissipin. L’arrel del problema 
és que tenim una economia extremadament regulada: cal liberalitzar. Som 
deficitaris en termes d’acció col·lectiva. 
 
5ª Sessió: Banca, finances i diners 
 
Michele Boldrin: «Els problemes dels bancs centrals». El catedràtic de la 
Washington University a St. Louis observà que el model que fan servir els bancs 
centrals en les seves anàlisis no funciona. El que s’ha fet en la política 
monetària no ha estat massa útil a l’economia real. Els bancs centrals no han 
anticipat els esdeveniments que han portat a la crisi. El sistema falla quan els 
bancs centrals fan previsions errònies del creixement de l’economia. 
 
Charles Goodhart: «Els riscos de la sortida de la crisi». El director del 
Financial Regulation Research Programme de la London School of Economics va 
discutir les diverses falles de les anàlisis i les polítiques monetàries, de manera 
que les suposadament agressives i no convencionals mesures adoptades, no 
van aconseguir treure les economies desenvolupades d’una recessió llarga amb 
baixa inflació i baix creixement. Hem arribat a una conjuntura en la qual els 
tipus d’interès han estat baixos durant molt temps. Un perill és l’alça en les 
taxes d’interès a llarg termini. Un altre podria ser un augment en el crèdit 
bancari i de les magnituds monetàries. Potser una barreja d’una mica 
d’austeritat fiscal, juntament amb la contínua expansió monetària segueix sent 
la millor manera d’avançar. 
 
 
Els continguts són a:  http://www.ceesocials.org/continguts-del-cicle-visions-de-futur/ 
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Seminari «Reflexions i propostes sobre l’estat del 
benestar». Abril-maig 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sostenibilitat i pervivència de l’estat del benestar és un tema que  
preocupa de forma progressiva en els darrers anys, a mesura que la crisi 
econòmica europea, i especialment del nostre país, ha anat fent sentir les 
seves urpades en els pressupostos de totes les administracions públiques i 
també en els de totes les entitats que es dediquen a tenir cura dels més 
febles, que coneixem amb la denominació genèrica de Tercer Sector Social. 
 
Això va fer que el CEES es plantegés, juntament amb la Societat Econòmica 
Barcelonesa d’Amics del País, l’organització conjunta d’un seminari destinat 
a reflexionar en profunditat sobre les necessitats i mancances presents i 
futures i la forma de finançament del nostre estat del benestar, amb la 
finalitat que aquesta reflexió serveixi per fer aflorar aquells suggeriments, 
experiències i propostes de mesures que puguin aportar sostenibilitat, 
supervivència i actualització al nostre estat social. I tot això, prenent bona 
nota de la necessitat de sumar als esforços de les diverses administracions 
públiques, els recursos, l’experiència i l’ajut de la resta de la societat, des 
del ciutadà individual, –potenciant la seva conducta responsable– , fins al 
de la societat civil organitzada. 
 
El seminari es va concebre amb la voluntat de facilitar la participació 
d’aquells estaments que a Catalunya tenen competències normatives i de 



 

 

Memòria d’activitats 2014-2015 

 

16 

 

gestió en les diferents vessants de l’estat del benestar, com també altres 
agents socials públics i privats que en són consultors, destinataris o 
mediadors. Els invitats van ser per tant persones amb un alt coneixement 
de les matèries a tractar a fi de facilitar un treball d’autodiagnosi i de 
contrast entre l’experiència i la resta dels participants. 
 
La sessió va ser inaugurada pels Presidents de les dues entitats 
organitzadores amb gran assistència de públic. 
 
Sessió 1: Habitatge. L’habitatge en el retrobament del benestar 
 
Ponent: Carme Trilla i Bellart.  
 
És economista i ha assumit responsabilitats, majoritàriament en el sector 
públic, i com a consultora privada, totes elles relacionades amb el sector de 
l’habitatge i sempre dins de l’especialització que ha anat consolidant 
d’anàlisi del sector immobiliari i de la construcció d’habitatges, des dels 
vessants social, econòmic i de polítiques públiques. 
 
Ningú no nega que l’habitatge sigui un dels pilars en què se sustenta l’estat 
del benestar (juntament amb la salut, l’ensenyament, les pensions i els 
serveis a les persones), però és un dels que compta amb menor 
reconeixement i, fins i tot, amb menor tractament teòric. Aquesta menor 
consideració del vector habitatge es fa palesa en la concreció pràctica de les 
polítiques públiques i en el volum de despesa de protecció social. I, en el 
cas d’Espanya (i de Catalunya), la menysvaloració assoleix els nivells més 
alts i preocupants dins el conjunt de països de la UE. S’aborden tres 
aspectes que demostren les mancances del sistema actual i que són a la 
base de les dificultats que estem tenint, des de fa ja gairebé vint anys, per 
assegurar el dret a un habitatge digne i assequible al conjunt de la població, 
dificultats paradoxalment no degudes a una insuficiència d’oferta: 1) règim 
de tinença de l’habitatge i desigualtat social; 2) cost de l’habitatge i risc de 
pobresa i exclusió social; 3) despesa social en habitatge i cohesió. 
 
Sessió 2: Sanitat. La component sanitària de l’estat del benestar: 
desitjabilitat i viabilitat 
 
Ponent: Vicente Ortún.  
 
Degà i professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la 
Universitat Pompeu Fabra. Investigador principal del Centre de Recerca en 
Economia i Salut del qual és fundador i ex-director. 
Guió: 
• Impacte de la crisi en la salut i els serveis sanitaris 
• Bretxa, greix i reassignació 
• Planificació, finançament selectiu i competència per comparació en qualitat 
amb els preus regulats 
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• Canvis estructurals i millores institucionals 
 
Sessió 3: Benestar Social: Ciutadans socialment responsables i no 
socialment dependents 
 
Ponent: Raúl Ramos.  
 
Professor d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB), 
investigador del Grup d’Anàlisi Quantitativa Regional (AQR-IREA) i Research 
Fellow de l'Institute for the Study of Labor (IZA). Dr. en Ciències 
Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. 
 
En primer lloc, s’analitzà des d’una perspectiva crítica l’evolució recent de 
diferents indicadors relacionats amb la protecció social i, a continuació, es 
van descriure les iniciatives més recents en l’àmbit català i espanyol per tal 
de promoure el que es coneix com a “inclusió activa”. De fet, en l’àmbit de 
la Unió Europea, les polítiques contra la pobresa han patit canvis pregons en 
les dues últimes dècades reorientant-se cap a una combinació d’instruments 
orientats a garantir un mínim d’ingressos als ciutadans i d’altres que tracten 
de promoure la seva inserció socioeconòmica. El nostre país constitueix una 
anomalia dins el context de la Unió Europea, ja que és un dels pocs que no 
compten amb un instrument general de protecció econòmica de les llars 
amb menys recursos. En aquest context, es valoraran diferents alternatives 
tenint en compte els reptes de futur. 
 
Sessió 4: Ensenyament. Els reptes educatius del present 
 
Ponent: Gregorio Luri Medrano. 
  
Professor de Filosofia, diplomat en Magisteri, Premi Extraordinari de 
Llicenciatura de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació (Universitat 
de Barcelona). Doctor en Filosofia per la UB i Premi Extraordinari de 
Doctorat. 
 
Quines hauríem de ser les ambicions educatives de Catalunya? La resposta 
adequada hauria de ser: les mateixes que aquelles regions europees amb 
què volem competir. I el mateix hauríem de dir, llavors, respecte als 
nostres resultats educatius. Si el repte és aquest, hem de dissenyar les 
estratègies adequades per assolir-lo, sense rebaixar ni expectatives ni 
exigències. 
 
Sessió 5: Ocupació. El camí per sortir de la crisi creant llocs de 
treball decents 
 
Ponent: Miquel Puig.  
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Doctor en Economia. Ha estat professor de Teoria Econòmica a la UB, 
directiu a la Generalitat de Catalunya, director General de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, director general d'una empresa 
d'infraestructures, consultor independent. Actualment dirigeix un consorci 
de serveis universitaris. 
 
El nostre atur no és ni keynesià ni neoclàssic, sinó estructural, i està 
motivat per les inestabilitats del sector de la construcció. Aquesta 
inestabilitat, alhora, és generada per un model productiu que no es 
correspon amb la formació que donem als nostres joves. És un error 
pretendre trobar la solució reformant el sistema educatiu, i és un error 
pretendre combatre l'atur creant llocs de treball de baixa qualificació. Crear 
llocs de treball qualificats exigeix potenciar la innovació industrial i un 
turisme selectiu. 
 
Sessió 6: Cloenda sobre l’estat del benestar. Les noves polítiques 
públiques, palanca per al creixement econòmic 
 
Ponent: Guillem López Casasnovas.  
 
Doctor en Economia Publica per la Universitat de York i llicenciat en 
Economia i en Dret per la UB. Catedràtic d’Economia de la Universitat 
Pompeu Fabra, de la qual ha estat vicerector d’Economia i Relacions 
Internacionals i degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. 
De la seva intervenció de clausura destaquem aquest fragment: 
 
«La preocupació compartida per amples capes de la nostra ciutadania és 
avui recuperar el treball com a font de creació de riquesa col·lectiva i de 
benestar personal, tant per la capacitat adquisitiva que permet com per la 
dignificació de la contribució social que comporta. Es tracta d’aconseguir 
que qui no treballa tingui l’oportunitat de fer-ho. No té sentit una economia 
en què qui té treball malda per deixar de fer-ne, i augmenta així la càrrega 
de prejubilacions, i qui no en té no troba l'oportunitat de treballar.  
 
«Mai he entès els qui mostren com a indicador de benestar social una ràtio 
de despesa pública en termes de PIB elevada: no seria millor una ràtio 
baixa per un PIB creixent i una despesa, posem en subsidis d’atur o per 
necessitat de prestacions socials, a la baixa? Ho han demanat aquells que 
ho prejutgen, a les famílies, si l’objectiu és per ells subsidiar amb uns pocs 
euros la condició d'aturat o de treballar encara que sigui per sota de 
l’aspiració a una retribució considerada prou justa? No és la trampa de la 
pobresa, d’una societat ancorada en el subsidi, la pitjor de les prognosis? 
No serà que inflar el globus de la despesa pública no és sinó un prova de 
captivitat de les corporacions que la governen?  
 
«S’han interrogat mai que, més que les quanties de despesa, convé 
preguntar-se com es gasta aquesta, per a què i quins resultats s’assoleixen? 
S’entén bé que no és la mateixa contribució al benestar la despesa corrent 
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en serveis reactius que la de capital en infraestructures possibilitadores o en 
actuacions preventives?, que no suposa idèntica consciència fiscal finançar 
amb ingressos tributaris que amb deute els serveis que beneficien a una 
determinada generació?, o fer ho per impostos, taxes o preus? 
 
«Ja saben que la ciutadania viu de manera diferent, amb la mateixa 
despesa ordinària, que es faci efectiva en consum públic o bé en 
transferències en què són les famílies qui decideix el seu destí? I que fins i 
tot un mateix consum públic no genera igual impacte en el benestar social i 
el creixement econòmic si es fa per la via del capítol 1 (provisió amb 
producció pública, sous i salaris d’empleats públics), o bé pel capítol 2, de 
compra de béns i serveis, amb provisió publica i producció concertada?  
 
«Tot això ve a compte de que els detalls importen, certament, però que 
sobretot, les percepcions són decisives per a la reformulació de les 
polítiques de benestar; almenys per aquelles que es preocupin de l’estat de 
benestar dels treballadors per sobre del benestar dels treballadors de 
l’estat.  
 
«En aquest context i per l’objectiu de crear ocupació, tasca prioritària al 
meu entendre per al benestar comunitari, subsidiar el salari per sota d’un 
mínim pot no ser un invent malèvol contra els sindicats ni l’única mesura 
possible: també cal baixar els marges d’intermediació i els costos de 
determinats ímputs com avui els energètics.  
 
«A molts països avançats, són les mesures pròpies de polítiques de 
workfare, que es contraposen a les de welfare. Amb aquestes últimes, es 
subvenciona el no treballar. Quina mala idea: condicionar l’ajut a no 
treballar (s’entén no d’estranquis). A les primeres se subvenciona a qui, 
treballant, no arriba a uns mínims. El treballador no hi perd retribució i el 
sector públic dóna els incentius adequats: a treballar, a sentir-se útils 
socialment i, mentre la cosa no es reactiva, a formar-se en ocupació, ni que 
sigui en minijobs. I tot això enlloc de inventar-nos coses rares o romandre 
passius davant del gran drama de la desocupació.  
 
«Refer la situació hauria de permetre considerar possibilitats tals com: (i) 
abaratir la part corresponent a la cotització social del SMI; o (ii) allà on no 
arribi la retribució de l’empresa, que ho complementi el subsidi públic. Com 
pot ser que s’accepti això i no que l’empresa pagui el salari complet? Doncs 
perquè no és aquest un problema de productivitat (marginal) de l’ocupat, 
sinó del valor del producte creat (és a dir de la producció multiplicada pel 
seu preu).  
 
«I com que el preu de molts dels nostres productes ara no mereixen, per 
falta de competitivitat, la demanda dels mercats (dels de dintre per 
l’escassa capacitat de la demanda interna, i dels de fora pels millors 
competidors a l’exportació), que el salari se situï per sota del valor de la 
productivitat marginal de la producció, i la subvenció pública el compensi,  
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pot no ser una mala idea. Fet amb cura, està clar, per tal que l’empresa que 
pugui no capitalitzi en el seu favor l’ajut.» 
 
Els continguts d’aquest seminari estan publicats a: 
http://www.ceesocials.org/seminari-reflexions-i-propostes-sobre-lestat-del-benestar/ 
 
 
 
Conferència sobre l'educació: «Continuïtat i canvi en 
l'educació, escenaris i perspectives». Maig 2015 

 

 

 

 

 

Organitzada pel CEES, el president del Consell Escolar de Catalunya, Ferran 
Ruiz i Tarragó, va oferir aquesta conferència a la sala noble del Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya. 
 
«En educació –va dir el conferenciant- com en qualsevol àmbit d'activitat 
humana, hi ha tres preguntes bàsiques que tota persona, professional o 
institució s'haurien de plantejar: què s'està fent, per què es fa i què s'hauria 
de fer. Atès que, en termes generals, l'educació d'un país no va gaire més 
enllà del que n'espera la societat en conjunt, sembla important comptar 
amb imaginaris, escenaris de futur i recerques centrades en oportunitats 
que contribueixin a millorar de manera significativa tant la comprensió 
pública del que en el nostre temps és una bona educació, com la 
materialització d'iniciatives concretes que combinin el millor del patrimoni 
educatiu amb propostes inspiradores, coherents i realistes de canvi i 
transformació.»  
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Cicle de debats: «Desigualtat, inequitat i pobresa, reptes 
i alternatives». Maig - juny 2015. 

 

Promogut pel Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” i el Centre d’Estudis 
Econòmics i Socials, del 6 de maig al 8 de juliol es va celebrar un cicle de 
debats per analitzar l’augment de les desigualtats socials, l’increment de la 
pobresa i la consciència cada cop més gran de la manca d’equitat. Es comptà 
amb la intervenció d’especialistes de diferents disciplines i representants de les 
institucions i entitats que treballen en el camp de la pobresa amb l’objectiu 
d’oferir una panoràmica global des del punt de vista acadèmic i el de 
l’experiència pràctica, amb una anàlisi econòmica i una valoració des de la 
perspectiva de l’ètica i la moral.  
 
Aquestes són les conferències i els ponents que van presentar els seus 
coneixements, opinions i experiències: 
 
Sessió1: Causes i evolució de les desigualtats i conseqüències socials.  
El creixent sentiment d’inequitat i desigualtat es fonamenta en unes evidències 
estadístiques clares. Però es tracta d’una fluctuació temporal o bé hem entrat 
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en una tendència de llarg abast? La resposta ens ha de remetre als orígens 
d’aquesta creixent desigualtat, un fenomen complex i multifacètic.  

 
Ponents: - Josep Oliver Alonso, catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB 
- Francesc Xavier Mena, catedràtic d’Economia d’ESADE i membre del 
CEES  

 
Sessió 2: Propostes per reduir les desigualtats.  Si aconseguíssim un 
diagnòstic sobre els orígens i les causes del fenomen de la desigualtat i la 
inequitat, hauríem de poder prescriure les mesures pertinents per capgirar el 
procés.  És possible fer-ho sense perdre competitivitat, mantenint la 
globalització econòmica i comercial, i sense renunciar al progrés tecnològic? 

 
Ponents: - Anton Costas, catedràtic i president del Cercle d’Economia - 
Joan Tugores, catedràtic d’Economia de la UB i exrector d’aquesta 
universitat 

 
Sessió 3: Institucions a la recerca d’un desenvolupament inclusiu de 
més justícia social. Les institucions públiques i privades no poden ignorar els 
efectes de la creixent desigualtat social.  I no ho fan, ja que tant les empreses 
privades com els ens públics i semipúblics dediquen una creixent atenció al 
problema. Fan el que cal?  

 
Ponents: - Anton Gasol, vicepresident del CEES - Eduard Ibáñez, director 
de Justícia i Pau - Joan Trullén, director acadèmic de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona. 

 
Sessió 4: Institucions que treballen sobre el terreny. Cada dia milers de 
persones necessitades són ateses per voluntaris que treballen en institucions 
d’origen molt divers, creades precisament per cobrir els camps on la iniciativa 
pública i la caritat individual no arriben. 

 
Ponents: Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments; Ferran 
Busquets, director d’Arrels Fundació; Salvador Busquets, director de  
Càritas Barcelona; Francesc Martínez de Foix, director del grup 
cooperatiu TEB. 

 
Sessió 5: Per una fiscalitat justa i redistributiva. Els mecanismes fiscals 
són la gran eina per a la redistribució de la riquesa en les societats 
desenvolupades. Una altra cosa són la seva eficàcia i la seva equitat. Serveixen 
per lluitar contra la pobresa? Quines reformes caldrien per fer-los més justos 
socialment? 
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Ponents: - Antoni Duran-Sindreu, assessor legal i tributari - Josep M. 
Duran, professor d’Hisenda Pública de la UB. 

 
Cloenda a càrrec d’Alfredo García García-Blanco, enginyer industrial, membre 
del CEES i  representant de la Fundació Pau Casals. 
 
Els continguts i els vídeos d’aquest seminari estan publicats a: 
http://www.ceesocials.org/continguts-cicle-causes-i-evolucio-de-les-desigualtats-i-
consequencies-socials-audio-i-continguts-de-la-sessio/ 
 

 

Organització periòdica de sopars de debat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’inicia amb una breu intervenció, a càrrec d'un o més experts acreditats, 
sobre un tema d’actualitat. Al llarg del sopar, s'obre un col·loqui amb  la 
intervenció dels assistents. Amb aquests actes es fomenta una exposició del 
tema en un ambient més distès, cosa que facilita un diàleg més fluid, i que 
els diferents assistents al sopar, distribuïts en taules, puguin reflexionar 
entre ells. 
 
Els restaurants on s'han celebrat fins ara els sopars-debat són «Les Set 
Portes», de la plaça Palau, i «La Lluna», del carrer de Santa Anna. 
Durant el 2014-2015 es van organitzar els següents sopars: 
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v    «Després del 27S: I ara què?», amb Lluís Foix, Josep Miró Ardèvol i 

Ferran Requejo. (8 d'octubre de 2015) 
 

v   «La Situació política a Espanya i a Catalunya» amb Josep Ramoneda, 
filòsof i escriptor (14 d’abril de 2015) 
 

v    «El laberint català», amb Antoni Puigvert (10 d'octubre de 2014) 
 

v  «Per una ètica del reconeixement social: algunes paradoxes», amb 
Begoña Román. (24 de març de 2014) 
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Programa de televisió “Anem per feina”, quinzenal / 
mensual, sobre economia, al Canal Taronja TV 
 

 
Programa dirigit per Lluís Alegre i editat per Emili Pons, que produeix la 
directora de Canal Taronja, Pilar Goñi. S'emet des de 2010, amb una 
periodicitat mensual que el darrer any ha passat a ser quinzenal. 
 
Anem per Feina és un espai adreçat al món de l'economia en general i 
l'empresa en particular, des d’una perspectiva propera, directa i 
responsable, i sense perdre de vista la perspectiva de l'actual moment 
socioeconòmic. Tot i que aborda les problemàtiques a partir de la realitat de 
la Catalunya Central, el seu contingut es pot fer extensible al conjunt del 
país. 
 
El seu format s'estructura en entrevistar un protagonista o protagonistes 
rellevants de l'aspecte econòmic i social que es vol abordar, per iniciar a 
continuació una tertúlia en què participen representants d'empreses i 
entitats vinculades al tema. 
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S'emet al Canal Taronja de Manresa, Igualada, Vic, Berga i Solsona i, en 
diferit, a la majoria de televisions locals de Catalunya.  
 

 
 

Durant el curs 2014-2015, els programes van tractar els següents temes, i amb 

els següents convidats especialistes: 

v   Gestió energètica municipal 

v   El futur de l'economia el 2015. Convidat Pere Macies 

v   UVic-UCC i l'Informe de l'OMS 

v   La gastronomia i l'enologia a debat 

v   El tèxtil a debat 

v   L'aspecte mediambiental a debat 

v   Parlem d'economia a Vic amb empresaris i comerciants 

v   Fira Ecoviure 

v   Com veieu el futur del país a nivell empresarial? 

v   Preparem-nos per l'hivern 

v   La Vall de Lord 

v   Economia i política amb Josep Rull, coordinador de CDC 

v   Eficiència energètica amb el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig 

v   La FP dual 

v   El Codi de consum i les noves accions de l'ACC 

v   Josep M. Recasens, director general de comerç de la Generalitat de 
Catalunya 

v   Premis a l'estalvi energètic 

v   ExpoBages-2015 

v   Cooperatives i mútues. Amb Lluís Alegre, economista, exconseller de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya i membre del CEES 

v   Alimentació a debat 

v   Primera fira Gent gran de Vic 

v   Josep M. Tost, director Agència de residus de Catalunya 



 

 

Memòria d’activitats 2014-2015 

 

27 

 

v   Competitivitat energètica 

v   CECOT i el futur empresarial el 2015 

v   Les polítiques energètiques amb el Dr. Pere Palacín, director general 
d'Energia 

v   Inspecció de treball 

v   Energia verda 

v   El Bages i els Polígons Industrials 

v   El món empresarial 

v   La mobilitat i el futur del cotxe elèctric 

v   Talent+empresa 

v   Debat economia i treball 

v   La importància del turisme 

v   L'alimentació i el seu consum 

v   L'energia a debat 

v   El comerç a la Catalunya central 

v   L'ocupació laboral a debat 

v   El turisme a la Catalunya central 

v   Dones i empresa 

v   L'emprenedoria a l'empresa 

v   Com es presenta l'economia del 2014 
 
 

ww.taronjadigital-bages.cat/videos/programa/anem-per-feina 
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Mitjans de comunicació 

 

El CEES és present a Internet, mitjançant la seva web www.ceesocials.org on 
es publiquen les activitats previstes i les realitzades, els continguts generats en 
seminaris i sessions de debat, els vídeos i àudios de les jornades i programes, 
articles dels col·laboradors habituals i de personalitats destacades en els seus 
respectius àmbits i, en general, tota aquella documentació d’interès relacionada 
amb les activitats del CEES. 
 
Estem presents a la ràdio (Ràdio Estel) mitjançant el programa Plusvàlua i a la 
televisió (Canal Taronja) amb el programa Anem per Feina. 
 
El CEES produeix i edita, en col·laboració amb la fundació INEHCA, la col·lecció 
Eugenio M. Recio sobre Economia Social de Mercat i els números especials de la 
revista Diàlegs. 
 
Podeu seguir el dia a dia del CEES mitjançant el Twitter @CEESocials  
 
Finalment, al CEES disposem d’una amplia base de dades de correus electrònics 
del nostre target concret (persones amb els nostres mateixos interessos i en 
assistir a les activitats) als quals enviem informació de les nostres activitats. 
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Col.laboració amb la Facultat de Teologia – Curs de 
Formació Permanent 
 
El CEES va col.laborar amb la Facultat de Teologia impartint 3 conferències 
sobre qüestions d’Economia dins del seu curs de Formació Permanent 
destinat tant a seglars com a religiosos d’ambdós sexes. Hi hagué una 
seixantena d’assistents. 
 
Els conferenciants i els temes tractats foren: 
 
Eduard Arruga: El PIB Distribució Fiscal de la Renda i Política Fiscal. 
12/XI/15 
Enric Lopez Mila: Economia i Ètica. 19/XI/15 
Xavier Melo: Filantropia i Fundacions. 26/XI/15 
 
  
 
ANNEX 
 
Relació dels programes emesos a Ràdio Estel 
 
Durant els anys 2014 i 2015 els programes van tractar l’actualitat 
econòmica, social i política de la setmana, així com dels següents temes 
amb convidats especialitzats: 

•   Pobresa energètica. Els costos de l’energia. Amb Salvador Sedó, enginyer 
tècnic industrial i polític. 
•   La Taula del Tercer Sector. Amb Oriol Illa, president Taula Tercer Sector. 
•   Emprenedoria: estratègies per sortir de la crisi. Amb Josep Puyol, advocat, 
economista i especialista en borsa. 
•   El gran recapte d’aliments. Amb Eduard Arruga, president del Banc dels 
Aliments. 
•   Emergències i seguretat: Telèfon 112. Amb David Ciudad, exdirector general 
del 012. Llicenciat en Geografia Física, Màster MBA i ESADE. 
•   Desenvolupament i ONGs. Amb Claudio Lavanchy, director general de l’ONG 
Comparte. 
•   El fracàs escolar. Amb Emili Pons, historiador, expert en ensenyament. 
•   El capital de Catalunya: suficiències i mancances. Amb Anton Gasol, 
economista. 
•   L’obra social de les caixes d’estalvi. Amb Joan Elias, economista. 
•   Economia o sector social. Amb Eduard Arruga, president del Banc dels 
aliments. 
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•   La privacitat de les dades a internet. Amb Claudi Cervelló, filòleg, membre 
de la junta directiva del CEES. 
•   El creixement del sector terciari. Amb Lluís Alegre, vicepresident del Centre 
d’Estudis Econòmics i Socials (CEES). 
•   Represa del curs escolar: família i escola. Amb Ramon Espadaler, exconseller 
d’Interior per Unió Democràtica de Catalunya. 
•   Visió de la situació social des del sindicalisme. Amb Antònia Gil, ex dirigent 
sindical. 
•   Filantropia i Fundacions. Amb Xavier Melo, economista. 
•   El pacte mundial sobre Responsabilitat Social Empresarial. Amb Àngel Pes, 
director de l’Àrea de Reputació Corporativa de La Caixa. 
•   Canvi de valors en la societat actual. Amb Francesc Torralba, filòsof, teòleg i 
director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull. 
•   Les fundacions a Catalunya. Amb Pere Fàbregas , ex president Fundació Gas 
Natural. 
•   Accés a la universitat: sistema i reptes. La importància de les beques i dels 
estudis universitaris. Amb Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca de la 
Generalitat de Catalunya 
•   Programa especial sobre la dona. Amb Anna Boza, advocada; Mireia del 
Pozo, advocada; i Isabel Pallejà, agent comercial, presidenta del a comissió de 
comerç d’UDC. 
•   Cultura i religió. Amb Josep M. Carbonell, President Fundació Joan Maragall i 
degà de la Facultat Comunicació Ramón Llull. 
•   Vetllant pel bé de l’altre: el Telèfon de l’esperança acull, escolta i comunica. 
Amb Neus Calleja, Directora del Telèfon de l’esperança. 
•   Canvi de valors en la societat actual. Amb Francesc Torralba, filòsof, teòleg i 
director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull. 
•   La formació d’executius i directius empresarials. Amb Antonio Asensio, 
director d’Executive Educations IESE Barcelona. 
•   Com es pot eradicar l’exclusió social? Amb Núria Gispert, expresidenta de 
Càritas Barcelona i Espanya. 
•   L’economia del bé comú, a cavall entre l’àmbit social i l’econòmic. Amb Núria 
Terribas, directora general de la Fundació Víctor Grífols i Lucas. 
•   Evolució i impacte del canvi climàtic. Amb Lluís Recoder, advocat, professor 
de l’IESE i exconseller de la Generalitat. 
•   L’ètica empresarial i les escoles de negoci. Amb Carlos Losada, exdirector 
general d’ESADE, actualment professor. 
•   La importància de les institucions europees en el Mediterrani. Amb Senén 
Florensa, president de l’Institut Europeu de la Mediterrània. 
•   Què és i què fa el Consell català del moviment europeu. Amb Xavier Ferrer, 
president del Consell català del moviment europeu. 
•   La dimensió de les empreses en les PIMES. Amb Carme Mur,  consellera 
delegada d’Impulsió de Negocis. 
•   La revolució tecnològica al sector financer. Amb Marta Plana, empresària 
innovadora. 
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•   La funció de l’assegurança i els agents intermediaris. Amb la Sra. Carmina 
Homs, vicepresidenta del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona. 
•   Com impacten els temes econòmics i socials en el periodisme? Amb Kiku 
Sanchís, periodista. 
•   Les fundacions a Catalunya. Amb Pere Fàbregas , ex President Fundació Gas 
Natural. 
•   Quina fiscalitat li cal a l’estat del benestar? Amb Antonio Duran-Sindreu, soci 
director de Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios. 
 
•   Ètica i economia. Amb Antoni Argandonya, professor de l’IESE, Càtedra La 
Caixa. 
•   El Banc dels Aliments: la lluita contra el malbaratament i contra la fam, ara i 
aquí. Amb Eduard Arruga, President del Banc dels Aliments i membre del CEES. 
•   La participació de la dona en l’empresa i l’economia. Amb Idili Lizcano, 
director gerent d’Alquimia (Alta Cosmética). 
•   La nova cara de la pobresa. Amb Míriam Acebillo, presidenta de Lafede.cat 
(organització per a la justícia global) 
•   La premsa independent. Amb Pere Rusiñol, subdirector d’ Iniciativas 
económicas. 
•   L’Obra social després de la desaparició de les caixes. Amb Joan Elias, 
economista i membre del CEES. 
•   Tecnologia, benefici o malefici? Amb Claudi Cervelló, expert en tecnologia i 
membre del CEES. 
•   Un curs complex. Amb Emili Pons, expert en educació i membre del CEES. 
•   Balanç turístic estiu 2014. Amb Lluís Alegre, economista, exconseller de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya i membre del CEES. 
•   La reforma fiscal. Amb Jorge Pérez Garcia, Advocat especialitzat en Dret 
Tributari, Professor Associat del Departament de Dret  Financer i Tributari de la 
Universitat de Barcelona. 
•   La premsa independent. Amb Pere Rusiñol, subdirector de “Iniciativas 
Económicas” 
•   Creació d’ocupació a l’ONCE. Amb Xavier Grau, delegat territorial de l’ONCE 
Catalunya 
•   Comerç ciutadà i consum conscient. Amb Amadeu Barbany, botiguer de 4a 
generació 
•   La revitalització de la indústria catalana. Amb Salvador Guillermo, Director 
del Departament d’Economia de Foment del Treball Nacional, Pla “Més Indústria” 
•   L’acollida de menors en risc i la conveniència de polítiques preventives. Amb 
Ma. Josep Atienza Guerrero, educadora social de persones en risc d’exclusió i 
exdiputada al Congrés de Diputats. 
•   El futur de les mutualitats de previsió social. Amb Jordi Busquet, president 
de la Federació de Mutualitats de Catalunya. 
•   La vessant humanista de Pau Casals, un català universal i un lluitador per la 
pau. Amb Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals. 
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•   Com Càritas afronta la crisi econòmica. Amb Jordi Roglà de Leuw, director de 
Càritas Diocesana de Barcelona. 
•   Valors a potenciar per afrontar la crisi. Amb Assumpta Sendra, professora de 
la Facultat de Ciències de l’Educació Universitat Blanquerna Ramon Llull, directora 
de la revista RE i Directora de l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral. 
•   Foment de la integritat i prevenció del frau i la corrupció al nostre país.  
•   Xina: de fàbrica del món, al mercat més gran de la història. Amb Sra. Yuan 
Gao (Xina) i Carlos Marcuello, professor i consultor especialista en mercats asiàtics. 
•   Els directius espanyols. Amb Josep M. Jordà, drector general CEDE 
(Confederación Española de Directivos y Ejecutivos). 
•   Reptes de fer créixer una empresa des de Catalunya a arreu del món. Amb 
Júlia Prats, Home – Makers Project. IESE Business School – programa“Iniciativa 
Emprenedora”. 
•   La reempresa: un nou model d’emprenedoria per crear ocupació. Amb Albert 
Colomer, Director Executiu Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de 
Catalunya. 
•   Corea del Sud, el gegant per descobrir. Amb Sr. Jinho Shin, director de 
Promo Corea i Carlos Marcuellos, especialista en mercats asiàtics 
•   La inclusió dels discapacitats en el moment actual. Amb Lluís Farrés, 
president de l’Associació de la paràlisi cerebral. 
•   La situació econòmica dels ajuntaments. Amb Joan Cañada, secretari de 
Cooperació i Coordinació de les Administracions locals. 
•   Quines són les perspectives de la recuperació econòmica? Amb Anton 
Costas, catedràtic i president Cercle d’Economia. 
•   Com estimular les empreses a produir i vendre més? Amb Pere Torres Grau, 
secretari d’Empresa i Competitivitat. 
•   Com ens agradaria als economistes catalans que fos l’any 2014? Amb 
Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d’Economia, i vicepresident del 
CEES. 

 

Membres del CEES 

 

Ignasi Farreres Bochaca. Llicenciat en economia, MBA per ESADE, actuari 
d’assegurances. Conseller de Treball de la Generalitat (1988 – 1999) 

Lluís Alegre Selga. Llicenciat en Economia, consultor d’empreses. Diputat a 
Corts per CIU en la tercera legislatura. Conseller  de Comerç, Consum i 
Turisme de la Generalitat (1988 - 1996).  



 

 

Memòria d’activitats 2014-2015 

 

33 

 

Eduard Arruga Valeri. Llicenciat en Ciències Polítiques, Econòmiques i 
Comercials. Expert en relacions econòmiques internacionals. President de la 
Societat Catalana d'Economia (des de setembre 2010) i de la Fundació Banc 
dels Aliments (des de juny 2014). 

Joan Elias Boada. Economista, professor universitari, articulista econòmic. 
Fotògraf. 

Anton Gasol Magriñà. Doctor en Economia. Professor de l’Institut d’Estudis 
Financers, IEF. President de l’Associació del Personal de “la Caixa”. 
Interventor Junta Gestora Col·legi d’Economistes de Catalunya.   

Emili Pons Carreras. Llicenciat en Història i mestre de català. Exdirector 
general de Centres del Departament d'Ensenyament i ex president del 
Consorci d'Educació de Barcelona. 

Joan M. Solà Franquesa. Llicenciat en economia. Expert en caixes d’estalvi. 

Xavier Melo Bulbena. Doctor en Economia. Expert en responsabilitat social 
corporativa, economia social i seguretat social. 

 

Salvador Aragonés. Llicenciat en Ciències de la Informació. Periodista. 
Excorresponsal a Roma. Professor universitari i exdegà de la Facultat de 
Ciències de la Informació de la UIC. Exdirector de l’Agència Europa Press. 
Autor de cinc llibres, comentarista i col.laborador d’actualitat per la ràdio i la 
premsa. Blog “salvadoraragones.blogspot.com” 

Jordi Bastida. Enginyer tècnic industrial. Consultor.  

Lluís Bertran. Advocat i MBA per ESADE. Secretari General del Departament 
de Governació (2012 – 2015). Director del Servei Jurídic de l’ICS (2003 – 
2012).  

Anna Boza. Advocada en exercici. Col.laboradora habitual en programes de 
ràdio i TV: TV3, 3/24, BTV (actualitat jurídica i política).  

Claudi Cervelló.  Llicenciat en Filologia. Expert en seguretat de la informació 
del Departament d’Economia de la Generalitat. Conseller municipal del 
Districte de Sant Andreu – Barcelona (2011 – 2015). 
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M Pilar Fernández Bozal. Advocada de l’Estat en excedència. Advocada  i 
Sòcia Directora de l’Àrea Legal de Barcelona d’Ernst & Young Advocats. 
Consellera de Justícia de la Generalitat. (2010 - 2012). 

Alfredo Garcia Garcia-Blanco. Enginyer industrial.  Exempresari, Exdirector 
general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient. Exdirector 
general de SEAT.  

Ivan González.  Diplomat en ciències empresarials (UOC). Màster en gestió i 
comunicació d’entitats socials i solidàries (UAO). Cursant relacions laborals i 
ocupació. Ha sigut professor de matemàtiques i economia. Conseller tècnic 
del districte de Sant Andreu – Barcelona (2011 – 2015). Treballador de 
banca. 

Pere Guinjoan.  Economista. Llicenciat en Administració d'Empreses 
(ESADE). M.Sc. Econometria (London School of Economics). Estudiant de 
doctorat en Economia (UAO). Analista Financer (IEAF). Membre de la 
Societat Catalana d'Economia (IEC). Professor Associat d'Economia (UAO). 

Enric López Milà. Economista. Analista Financer Europeu (CEFA). Expert en 
mercats financers. 

Francesc Xavier Mena. Doctor en Ciències Econòmiques, llicenciat en 
econòmiques i empresarials (UB) i Dret (UNED). Catedràtic d’Economia RLL 
i professor a ESADE. Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya (2010 – 2012). 

Josep Molina Blanes. Llicenciat en Ciències de la Informació i diplomat en 
Història Contemporània. Periodista econòmic i membre de les juntes i 
cofundador de l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i de 
l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica de Catalunya.  

Joana Ortega. Psicòloga. Vicepresidenta del Govern de la Generalitat i 
Consellera de Governació ( 2010 - 2015 ). Membre Consorci Hospital Clínic 
de Barcelona. 

Mireia del Pozo. Llicenciada en Dret. Experta en comunicació. Gerent del 
CEES.  Consellera municipal del districte de l’Eixample - Barcelona (2011 - 
2015). 
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Eugenio M Recio. Doctor en Ciències Econòmiques i Socials prr la Universitat 
de Colònia i en Cièncias Empresarials per la Universitat de Barcelona. 
Professor honorari de ESADE. Expert en economía social de mercat. 

Fèlix Riera. Codirector de la publicació cultural Hänsel* i Gretel*, col·labora 
en l'àmbit de comunicació amb l'escola Enti adscrita a la UB, col·labora a La 
Vanguardia, Economia Digital i el Món. Ha estat Director de Catalunya 
Radio, ICEC , Grup 62 i La esfera dels llibres. 

M. Carme Riera Prunera. Doctora en Economia. MsC. Economics (London 
School of Economics). Professora titular d’Economia aplicada a la UB. 
Professora visitant a la University of Washington (2002-03). Investigadora 
del grup de recerca d’Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) i de l’institut de 
recerca IREA-UB. 

Jordi Sala Casarramona. Llicenciat en Econòmiques i Historia. Exdirector de 
Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient i exdirector de 
Desenvolupament Rural de l Departament d’Agricultura. 

Ramon Vallés. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Postgrau 
en Economia i Finances. Controller financer al servei del grup la Caixa. 

Miquel Vila Despujol. Enginyer Industrial. Exdirector general de Fecsa i 
d’Endesa a Catalunya. 

Ramón Xifré. Doctor en Economia. Professor titular i Director de recerca a 
ESCI – Universitat Pompeu Fabra.  Investigador del Centre Sector Públic - 
Sector Privat de l’IESE. Assessor a l’Oficina Econòmica del President (2009 
al 2011). 

 

 


