ELECCIÓ A PONENT DE LA SECCIÓ D'ECONOMIA
DE L'ATENEU BARCELONÈS (2020)
CANDIDATURA DE JOAQUIM PERRAMON AYZA
PROGRAMA ELECTORAL

Em presento: Joaquim Perramon Ayza (Sant Adrià de Besòs, 1958)








Doctor en Ciències Econòmiques pel Departament de Matemàtiques de la
Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Membre del Grup d’Investigació en anàlisi financera i de la incertesa (IAFI-UB).
Analista d'inversions i economista del Sector Públic.
He publicat diversos llibres d'economia i divulgació de l'economia i col·laboro
habitualment en diversos mitjans de comunicació.
He estat professor de periodisme econòmic a la UAB.
Sóc membre i vocal de publicacions i responsable del bloc a internet de la Junta
de Govern de la Societat Catalana d'Economia (Institut d'Estudis Catalans).
A l'Ateneu Barcelonès (AB)






Participo a la tertúlia d'economia.
He donat diverses conferències i presentat diversos llibres.
De l'any 2012 al 2016 vaig coordinar la tertúlia de literatura i economia.
Divuit de les ponències es van editar en el llibre 'Literatura i economia'
(Edicions de la Universitat de Barcelona).

Enfocament de la Secció d'Economia
Els Estatuts de l'Ateneu són concisos: les seccions estan “per tal d’incorporar els
socis a les tasques de l’AB i incentivar-ne la participació”. Aquest objectiu a la
Secció d'Economia (SE) s'ha portat a terme, sobretot, amb l'organització de
conferències; de la Secció també n'han sorgit tertúlies i un cicle de cinema i
economia. La SE també disposa d'un bloc a Internet inactiu.

L'enfocament proposat és el següent:










S'ha de seguir amb les conferències com a activitat principal, però vetllant per
la qualitat. Els ponents han de tenir un reconeixement en el seu àmbit. Les
conferències han de ser divulgatives, però fomentant el pensament i el debat.
S'ha de procurar que la temàtica interessi al soci. En aquest sentit, resulta
d'interès fomentar el tractament de temes d'actualitat i també la
transversalitat i interdisciplinarietat. L'economia es relaciona amb moltes
altres ciències: el medi ambient, la filosofia, la geografia, la història, la física, l'
enginyeria, la comunicació, l'esport... Les conferències, en qualsevol cas, han
de tractar totes les branques de l'economia.
Actualment hi ha un bon nombre de professors exercint a universitats
estrangeres o directius en empreses o institucions de fora. Convindria tenir
prevista la videoconferència amb accés des del domicili del soci o de la sala
de l'AB.
Cal aprofitar les iniciatives dels socis adscrits a la SE en tres àmbits: tertúlies
(ja en funciona una), conferències o jornades proposades pels socis i altres
activitats com el cicles de cinema i economia, etc.
Està molt bé trobar citacions de conferències de l'AB a Wikipedia. És un
indicador de qualitat i interès.
Com a objectiu programat, de moment cal activar el bloc a Internet per tal
d'agrupar els registres d'actes que realitzi la SE o altres seccions i que tractin
d'economia. El bloc, a part partir d'una disposició per ordre cronològic, ha
d'oferir la possibilitat de consulta per temàtiques. És una proposta que si no es
pot realitzar, com a mínim, s'ha de defensar davant els òrgans de govern de
l'AB.

Programació
•
•

Activitats regulars. La idea seria organitzar, com a mínim, cinc conferències
anuals.
Activitats per iniciativa dels socis. Normalment es tractaria de conferències i es
farien exclusivament per iniciativa dels socis adscrits. El nombre estimat seria
de cinc activitats anuals.

