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El Col·legi d’Economistes de Catalunya distingeix 

Xavier Vives com a col·legiat de Mèrit i Aurora Catà 

com a col·legiada d’Honor 2022 
 

- L'economista Xavier Vives és reconegut com a col·legiat de mèrit 2022 per 

la seva trajectòria en el món acadèmic i les seves aportacions en 

l’economia industrial i la seva regulació, l’economia de la informació, la 

banca i l’economia financera, així com per la seva col·laboració i implicació 

amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

 

- L’enginyera industrial Aurora Catà és nomenada col·legiada d’honor 2022 

per la seva trajectòria com a alta executiva i consellera de grans empreses 

i institucions, així com pel seu paper en la confecció de la candidatura 

guanyadora de Barcelona per organitzar la 7ª edició de la Copa Amèrica de 

Vela que es celebrarà a Barcelona l’any 2024. 

Barcelona, Octubre de 2022.- El Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) distingeix la tasca 

dels professionals de l’economia i l’empresa amb diversos premis i reconeixements que es lliuren 

cada any en el marc de la Jornada dels Economistes.  

Enguany, la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha acordat 

nomenar col·legiat de mèrit 2022 Xavier Vives per la seva trajectòria en el món acadèmic i les 

seves aportacions en diferents àmbits de l’economia. Els seus camps d’interès són l’economia 

industrial i la seva regulació, l’economia de la informació, banca i economia financera, qüestions 

sobre les quals ha publicat nombrosos articles en revistes internacionals. Actualment, la seva 

investigació es centra en la relació entre competència i innovació, regulació i crisis bancàries, 

formació de preus als mercats financers i política de defensa de la competència. 

Professor d’Economia i Finances, titular de la Càtedra Abertis de Regulació, Competència i 

Polítiques Públiques i director acadèmic del Public-Private Sector Research Center de l’IESE 

Business School, Xavier Vives és Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia (Berkeley) 

i col·labora en grups de recerca de diverses associacions i institucions europees. 

Ha estat professor d’Economia i Finances i Catedràtic d’Estudis Europeus a INSEAD (Paris) del 

2001 al 2005; director de l’Institut d’Anàlisi Econòmic del CSIC en la dècada 1991-2001; professor 

a la Harvard University, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 

University of California at Berkeley, University of Pennsylvania i New York University (amb la 

Càtedra Rey Juan Carlos I el 1999-2000). Del 2003 al 2013 va ser membre del l'Economic 

Advisory Group on Competition Policy de la Comissió Europea. 

També va ser membre del CAREC (Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el 

Creixement) de la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Del 2011 al 2014 va ser 

Conseller Especial del Vicepresident de la Unió Europea i Comissari de Competència Joaquín 

Almunia. A més va ser president de l’Associació Espanyola d’Economia el 2008, Duisenberg 

Fellow del Banc Central Europeu el 2015, president de la European Association for Research in 

Industrial Economics (EARIE) 2016-18 i actual vicepresident d’EFA- European Financial Advisor. 

El professor Vives ha rebut diversos premis d’investigació: Premi Nacional Rey Don Juan Carlos 

I d’Investigació en Ciències Socials 1988; Premi de la Societat Catalana d’Economia 1996; 

Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya 2002; Premi Catalunya d’Economia  



 

 

2005; Beca European Research Council Advanced Grant el 2008 i 2017; Premi Rei Jaume I 

d’Economia 2013 i Premi Nacional d’Investigació Pascual Madoz 2020.  És membre numerari de 

l’Institut d’Estudis Catalans des del 2011 i de l’Acadèmia Europea des del 2012. Al llarg de la 

seva trajectòria, el professor Vives ha assessorat sobre competència, regulació i temes de govern 

corporatiu al Banc Mundial, al Banc Inter americà de Desenvolupament, a la Comissió Europea i 

al Federal Reserve Bank of New York, així com a importants corporacions internacionals. També 

ha estat membre del Consell d’Administració de CaixaBank des del 2008 fins el maig de 2020.  

Col·legiat al Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) des de l’any 1987, Xavier Vives va 

formar part del Comitè Científic del tercer Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya 

organitzat pel CEC amb el lema "Cap a un model eficient i equitatiu". 

La Junta de Govern del CEC també ha nomenat col·legiada d’honor 2022 l’enginyera industrial 

Aurora Catà en reconeixement a la seva trajectòria com a alta executiva i consellera d’empreses 

i institucions. Amb la distinció de col·legiat d’honor, el CEC vol reconèixer professionals de 

disciplines que no són la de l’economia però que fan aportacions destacades per a la millora de 

la professió i de la ciència econòmica.  

Enginyera industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i MBA i PADE per l'IESE, Aurora 

Catà va iniciar la seva carrera professional al sector financer, primer a Bank of America i més 

tard com a Directora Financera a Nissan Motor Ibérica, on va liderar importants operacions de 

mercat de capitals. Posteriorment, va assumir la Direcció General de RTVE a Catalunya i després 

va ocupar el càrrec de Consellera Delegada de Planeta 2010, empresa que aglutina el negoci 

audiovisual del grup, que va resultar fonamental en la seva estratègia de creixement i 

diversificació. Després d'això, i havent estat també sòcia fundadora de la Start-up Content Arena, 

va exercir el càrrec de Directora General de Mitjans Audiovisuals de Recoletos Grup de 

Comunicació, on va dirigir el negoci audiovisual del grup. 

Entre 2008 i 2020 va ser sòcia de Seeliger i Conde, on ha dut a terme treballs de consultoria  

relacionats amb el desenvolupament d'organitzacions a partir de la identificació del talent intern, 

l'elaboració de polítiques de remuneracions competitives, el disseny de plans de successió, 

l'atracció del talent i els canvis culturals per adaptar-se als nous escenaris de negoci. 

Fins el juny del 2022 va ser presidenta de Barcelona Global, associació privada, independent i 

sense ànim de lucre formada per professionals, empreses, centres de recerca, emprenedors, 

escoles de negocis, universitats i institucions culturals de Barcelona. 

Com a presidenta de Barcelona Global, Aurora Catà va tenir un paper clau en la confecció de la 

candidatura guanyadora de Barcelona per organitzar la 37ª edició de la Copa Amèrica de vela 

que es celebrarà a Barcelona l’any 2024. El passat mes de setembre els organitzadors de la 

Copa Amèrica, America’s Cup Events Barcelona, van confirmar el nomenament d’Aurora Catà 

com a vicepresidenta de la companyia.  

També és consellera independent del Banc Sabadell, Repsol, Cellnex Telecom i Atrys Health. 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliurarà aquest i d’altres premis en el marc del Sopar dels 

Economistes que tindrà lloc el 27 d’octubre a Barcelona.  

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.400 col·legiats i col·legiades i 1.500 societats i despatxos 

vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i l'empresa. Mitjançant l’organització 

d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre de formació i actualització 

professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. www.coleconomistes.cat  

--- 

Per a més informació: Premsa i Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya  

Clara Bassols 620 03 74 50 / cecpremsa@coleconomistes.cat  
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