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El Col·legi d’Economistes de Catalunya distingeix  
Joan Tugores com a col·legiat de Mèrit 2018 

 
El catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona Joan Tugores és 
reconegut com a col·legiat de Mèrit 2018 pel seu extens currículum i les seves 
aportacions com a especialista en economia internacional, amb especial atenció 
a l’estudi de la globalització i la crisi. 
 
Barcelona, octubre de 2018.- La Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) ha acordat nomenar col·legiat de Mèrit 2018 al catedràtic d’Economia 
de la Universitat de Barcelona Joan Tugores. El CEC reconeix Tugores pel seu extens 
currículum i les seves aportacions en el camp de l’economia, especialment en relació a 
l’economia internacional posant èmfasi en l’estudi de la globalització i de la crisi. 
 
A més el CEC valora el seu seguiment i anàlisi de la conjuntura econòmica macro i 
micro amb publicacions regulars en mitjans de comunicació d’àmbit general i 
especialitzat. Una tasca que també s’exemplifica amb el seu paper de director de la 
col·lecció de 40 llibres Los retos de la economía (RBA Coleccionables, 2016) en la 
qual diversos experts analitzen de forma didàctica grans temes de l’economia, sent 
autor ell mateix del títol que tanca la col·lecció ¿Se puede prever el rumbo de la 
economía? 
 
D’altra banda, es destaca la col·laboració desinteressada de Joan Tugores amb el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya des de la seva col·legiació l’any 1996, havent 
presidit el Comitè de Normativa i Ètica Professional del CEC entre els anys 1999 i 
2001 i sent col·laborador habitual de les diverses publicacions del CEC. 
 
Com cada any, el Col·legi d’Economistes de Catalunya farà entrega de la distinció de 
col·legiat de Mèrit durant el Sopar dels Economistes que tindrà lloc el 25 d’octubre a 
l’Hotel Majestic de Barcelona en el marc de la celebració de la 23a edició de la 
Jornada dels Economistes. Fins al moment s’han distingit un total de 27 col·legiats de 
mèrit, sent els tres últims Salvador Alemany, Teresa Garcia Milà i Josep Oliver. 
 
Joan Tugores és Llicenciat en Dret i en Ciències Econòmiques i Empresarials i doctor 
en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB). És professor del 
Departament de Teoria Econòmica de la UB des de 1977 i catedràtic de Fonaments de 
l’Anàlisi Econòmica des de 1986. A més ha estat rector de la Universitat de Barcelona 
(2001-2005) i ha ocupat el càrrec de degà de la Facultat d’Econòmiques (1993-1998). 
Especialista en economia internacional, ha publicat i coordinat nombrosos llibres i 
articles, entre els quals destaca Economía internacional (McGraw-Hill, 2005) i I 
després de la crisi, què? (Lleonard Muntaner, 2015).  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i 
més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. www.coleconomistes.cat  
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