
 
 

                 Curs acadèmic 2016-2017 

Circular número 6 
       
Conferència sobre Fabià Estapé 

 

El dilluns 6 de febrer, a partir de les 19 hores, a la Sala Pere i Joan Coromines, de la seu de 

l’Institut d’Estudis Catalans (IEC, carrer del Carme, número 47, a Barcelona) —Casa de 

Convalescència—, tindrà lloc una conferència a càrrec del professor Jacint Ros i Hombravella 

sobre la personalitat i les aportacions del també professor Fabià Estapé i Rodríguez. 

 

Aquesta conferència s’inscriu dins el cicle sobre les aportacions dels economistes catalans que 

organitza la nostra Societat. 

Considerant que es tracta d’un eminent ponent que, a més, va tractar molt directament el professor 

Estapé, esperem la màxima assistència i participació dels nostres socis i sòcies en aquest nou acte 

del curs acadèmic 2016-2017. 

 

X Premi Catalunya d’Economia 2016 

 

El Premi atorgat els professors John Roemer, Universitat de Yale, Humberto Llavador, Universitat 

Pompeu Fabra i Joaquim Silvestre, Universitat de Califòrnia, serà lliurat el dia 25 de maig a les 19 

hores al Palau Macaya, passeig de Sant Joan 108 (Barcelona). El Premi rep la col·laboració de 

l’Obra Social “la Caixa”. 

 

XV Premi Catalunya d’Economia 2017 

 

Tenim el plaer de comunicar als nostres socis i sòcies que properament es convocarà el XV Premi 

Catalunya d’Economia, que s’atorga a la millor obra sobre l’economia de les terres del nostre comú 

patrimoni lingüístic i cultural. El Premi rep la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”. 

 

Congrés de la Societat Catalana d’Economia 

 

Recordem als nostres socis i sòcies que els propers divendres 26 i dissabte 27 de maig tindrà lloc a 

Barcelona, també a la seu de l’IEC, el primer Congrés de la Societat Catalana d’Economia, dedicat 

a la recerca en ciència econòmica. Més endavant confirmarem les sessions i el programa, que estem 

segurs que serà d’interès per als nostres socis i sòcies. De moment, preneu nota de les dates del 

Congrés, més amunt indicades. 
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