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El Col·legi d’Economistes de Catalunya distingeix
l’economista Josep Oliver com a col·legiat de Mèrit i la
matemàtica Marta Sanz-Solé com a col·legiada d’Honor
•

El catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de
Barcelona Josep Oliver és reconegut com a col·legiat de Mèrit 2017 pel
seu extens currículum i les seves aportacions en el camp de l’economia,
així com pel seu mestratge en l’ensenyament de l’economia.

•

La catedràtica de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de
Barcelona Marta Sanz-Solé és distingida com a col·legiada d’Honor 2017
en reconeixement a la seva trajectòria professional i a les seves
aportacions científiques en l’anàlisi estocàstica, l’espai Wiener i el càlcul
de Malliavin, els quals tenen un paper predominant en la teoria
matemàtica de les finances i en l’anàlisi del comportament de la borsa.

Barcelona, octubre de 2017.- La Comissió Gestora del Col·legi d’Economistes de
Catalunya (CEC) ha acordat nomenar col·legiat de Mèrit 2017 al catedràtic d’Economia
Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep Oliver. El CEC reconeix
Oliver pel seu extens currículum i les seves aportacions en el camp de l’economia, en
especial pels seus estudis sobre l’economia catalana i sobre el mercat de treball i la
immigració. També se’l distingeix pel seu mestratge en l’ensenyament de l’economia i
en la formació de nous economistes. Finalment també es destaca la seva col·laboració
desinteressada amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya, col·laborant amb allò que
se li ha demanat des de l’inici de la seva col·legiació l’any 1979.
D’altra banda, la Comissió Gestora del CEC també ha acordat nomenat col·legiada
d’Honor 2017 Marta Sanz-Solé, catedràtica de la Facultat de Matemàtiques de la
Universitat de Barcelona i coordinadora del Comitè Científic de la Barcelona Graduate
School of Mathematics (BGSMath). El CEC reconeix Sanz-Solé per la seva trajectòria
professional i les seves aportacions científiques a l’anàlisi estocàstica, l’espai Wiener i
càlcul de Malliavin, les quals tenen un paper predominant en la teoria matemàtica de
les finances i en l’anàlisi del comportament de la borsa. El nomenament de Marta
Sanz-Solé com a col·legiada d’Honor 2017 s’emmarca en la voluntat de la Comissió
Gestora del CEC de reconèixer aquells professionals de professions vinculades amb la
de l’economista, com les matemàtiques, que han ajudat a impulsar àrees de
coneixement i l’exercici professional dels economistes.
Com cada any, el Col·legi d’Economistes de Catalunya farà entrega de les distincions
de col·legiat de Mèrit i d’Honor durant el Sopar dels Economistes que tindrà lloc el 24
d’octubre a l’Hotel Majestic de Barcelona en el marc de la celebració de la 22a edició
de la Jornada dels Economistes.
Josep Oliver és catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), codirector de l’Anuari de la Immigració editat pel Centre d'Estudis i
Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) i d’altres institucions espanyoles
des de l’any 2007 i membre del Consell Rector de l’Agència Catalana per l’Avaluació
de les Polítiques Públiques (IVALUA) des de l’any 2008.

Ha estat assessor del Servei d’Estudis de Catalunya Caixa, director de l’Anuari
Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya, director de l’Índex Manpower sobre la
situació del mercat de treball a Espanya, membre de l’Agència de Qualitat Universitària
de Catalunya (AQU), coordinador general de l’Acord Estratègic per la
Internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana,
signat el 2005 entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, les organitzacions
sindicals CCOO i UGT i les patronals Foment del Treball Nacional, PIMEC i FEPIME.
Les seves investigacions s’han centrat en estudiar el comportament de les llars,
centrant-se en l’anàlisi del consum i de la inversió en el capital humà de les famílies;
en l’anàlisi de les economies catalanes i espanyola i en especial els desajustos entre
oferta i demanda de treball. Els seus darrers treballs estan relacionats amb els
problemes de l’economia espanyola i del seu encaix a la zona euro, així com els
problemes generats sobre la crisi de l’euro i les seves possibles solucions.
Autor de nombrosos estudis, col·labora habitualment amb els mitjans de comunicació i
ha estat guardonat amb el Premi Catalunya d’Economia i el Premi Joan Sardà Dexeus
al millor llibre d’economia per dues obres col·lectives el 2005 i el 2008.
Marta Sanz-Solé és catedràtica de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de
Barcelona (UB) especialista en la teoria de la probabilitat i directora del grup de
processos estocàstics. Va ser la degana de la Facultat de Matemàtiques de la UB i
actualment és la coordinadora del Comitè Científic de la Barcelona Graduate School of
Mathematics (BGSMath).
La seva activitat investigadora es centra en l’anàlisi estocàstica, i més concretament
en la teoria de las equacions diferencials i en les derivades parcials estocàstiques. És
autora d’articles publicats en revistes i monografies especialitzades.
Sanz-Solé també ha estat guardonada amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit
científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya per les seves contribucions a
l’anàlisi estocàstica, l’anàlisi de l’espai Wiener i el càlcul de Malliavin. L’any 2011 fou
elegida Fellow del Institute of Mathematical Statistics i va ser presidenta de la
European Mathematical Society.
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.
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