22 i 29 de setembre i 5 d’octubre de 2011

Cicle “Sector públic i finançament: matrimoni en crisi?”
El finançament del sector públic ha patit grans canvis: un exemple, n’és el fet de la
modificació de la Constitució espanyola per limitar l’endeutament de les
administracions.
Davant la crisi del deute públic com a eina de finançament i les mesures que s’han pres
fa poc, que preveuen un sector públic més reduït però amb més participació i que
exigirà comportaments nous a les administracions, BCFE va considerar oportú
organitzar un cicle de conferències que permetés analitzar àmpliament les causes de la
situació actual i plantejar possibles solucions.

El cicle, que es va celebrar els dies 22 i 29 de setembre i 5 d’octubre, es va estructurar
segons l’anàlisi, des dels punts de vista acadèmic, financer i institucional, amb els
ponents i moderadors següents:

22-9-11 Des del punt de vista acadèmic
Ponents:
Eduard Berenguer. Catedràtic de Teoria Econòmica per la Universitat de
Barcelona
César Cantalapiedra. Soci director general de l’AFI.
Josep Oliver. Catedràtic per la Universitat Autònoma de Barcelona
Moderador:
Joan Hortalà. Catedràtic per la Universitat de Barcelona i president de la Borsa
de Barcelona
29-9-11 Des del punt de vista financer
Ponents:
Ignasi Badiola. Director de Banca Institucional de CaixaBank
Xavier Garcia González de Villaumbrosía. Director d’Administracions Públiques
del Banc Sabadell
Xavier Garcia Hornos. Director de Banca Institucional i Corporativa de
CatalunyaCaixa
José López. Director de Banca Institucional a Catalunya del BBVA
Moderador:
Ferran Sicart. Soci de Tracis, projectes econòmics i financers. Exdirector general
de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya

5-10-11 Des del punt de vista institucional
Ponents:
Albert Carreras. Secretari d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Martí Carnicer. Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament del Vendrell
Ferran Bel. Alcalde de Tortosa
Moderador:
Josep Maria Ureta. Redactor en cap d’El Periódico de Catalunya
El gran interès que va despertar la temàtica i els ponents encarregats d’analitzar-la es
va reflectir en l’alt nivell d’assistència a cadascuna de les sessions (80 assistents de
mitjana).

