
Àgora d’Opinió és un fòrum de debat que agrupa els mons de l’emprenedoria i 
l’empresa, la universitat i l’administració. Té com a eix central la conferència 

Central de Catalunya, el Casino de Vic, El 9 Nou, el Consell Empresarial d’Osona 
i la Cambra de Comerç de Barcelona, delegació a Osona.

Contacte:
comunicacio@creaccio.cat
93 881 55 33

PONÈNCIA

“Efectes del COVID-19 a mitjà
termini sobre l'economia catalana”

 

Inscripció a: www.creaccio.cat/territori/agora-dopinio/     

Programa:

Josep Oliver
Catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la UAB

09.00h  

09.55h  Debat i torn de preguntes.

10.30h  Fi del debat.

Benvinguda institucional i presentació del ponent a càrrec del
Dr. Josep Arimany, President de Creacció

09.15h  Ponència del Sr. Josep Oliver, Catedràtic emèrit d’Economia
Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

JOSEP OLIVER
Catedràtic emèrit d’Economia Aplicada 
de la UAB. Ha estat Vice-rector de la UAB 
i Director del departament d'Economia 
Aplicada de la UAB, així com membre de 
diversos comitès assessors del Govern de 
la Generalitat i de l’administració pública. 
A l’actualitat, és membre del Consell 
Assessor pel Desenvolupament Sosteni-
ble (CADS) i co-director del Think tank 
EuropeG, grup d’opinió i reflexió en 
economia política.
Ha rebut diverses distincions com el 
premi Catalunya d’Economia i el premi 
Joan Sardà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya. El 2017 va ser nomenat 
Col·legiat de Mèrit del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.
Autor de nombrosos treballs sobre 
economia catalana i espanyola, des de 
l’esclat de la crisi ha estudiat el procés de 
generació dels desequilibris que van 
provocar-la, amb especial atenció al 
boom immobiliari i l’impacte de la 
immigració en el seu origen. 
En els darrers anys ha investigat i publicat 
sobre els orígens i les solucions de la crisi 
financera a l’àrea de l'euro i les seves 
potencials repercussions a Espanya i a 
Catalunya. El 2017 va publicar La crisis en 
España (RBA), on ofereix la seva visió dels 
darrers vint anys d’economia espanyola.
Publica periòdicament articles tant a La 
Vanguardia com a El Periódico. 

Dimecres 20 de maig de 2020

Connexió via Zoom
(els inscrits rebran prèviament 
l'enllaç per la connexió)


