Aquest dissabte, 7 de març es fa l’acte de cloenda d’aquest programa de la Fundació
Catalunya-La Pedrera amb el lliurament de diplomes i una conferència del conseller
d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell sobre “L’economia, una ciència útil”

Barcelona, 3 de març de 2015. El proper dissabte 7 de març, a les 11.30h, tindrà lloc La Pedrera l’acte
de cloenda del curs “Bojos per l’economia”, impulsat per la Fundació Catalunya - La Pedrera i el Centre
de Recerca en Economia Internacional (CREI), amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra.
En el decurs de l’acte, que comptarà amb la intervenció del professor Jordi Galí, director del Centre
de Recerca en Economia Internacional (CREI), de Marta Lacambra, directora general de la Fundació
Catalunya - La Pedrera, i de. Lluís Farrés, director de Coneixement i Recerca de la Fundació, es
lliuraran els diplomes als 33 estudiants que han participat en el programa. Andreu Mas-Colell,
conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, impartirà la conferència final del
curs ““L’economia, una ciència útil” .
Bojos per l’economia és un curs dirigit a estudiants de segon de batxillerat de Catalunya que desitgen
aprofundir en els conceptes i tècniques que utilitzen els economistes per analitzar alguns dels
fenòmens econòmics més importants. Durant vuit dissabtes, de gener a març, han tingut l’oportunitat
de conèixer els mètodes estadístics i matemàtics aplicats a l’economia de la mà de professors i
investigadors del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) i del Departament
d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF):









Jordi Galí: “Les crisis econòmiques” (10/01/2015)
Jaume Ventura: “Bombolles especulatives” (17/01/2015)
Antoni Bosch-Domènech: “Experiments en economia” (24/01/2015)
Jan Eeckhout: "Economics and the city" (31/01/2015)
Régis Barnichon “Labor Markets and unemployment" (7/02/2015)
Barbara Rossi: "Forecasting in economics (14/02/2015)
Humberto Llavador: “La economía del cambio climático” (21/02/2015)
Fernando Broner: "Crisis de Deuda y Financiera: El Caso de Europa" (28/02/2015)

Bojos per l’economia s’inscriu, per segon any, en el programa “Bojos per la ciència” de la Fundació,
que té com a objectiu estimular el talent científic entre els joves estudiants de secundària de Catalunya.
Ofereix formació a alumnes de batxillerat catalans, que tenen i demostren aptituds en el camp de les
ciències, als principals centres de recerca de Catalunya. Aquest 2015 s’han obert 172 places en els
camps de la biomedicina, la bioquímica, l’economia, les matemàtiques, la natura i les noves
tecnologies, l’economia als estudiants amb voluntat d’aprofundir en la teoria i les tècniques
científiques.

 Bojos per la Biomedicina. Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) – Barcelona
 Bojos per la Bioquímica. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat
de Barcelona. Facultat de Biologia – Barcelona.
 Bojos per l’Economia. Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) – Barcelona.
 Bojos per les Matemàtiques. Federació d’entitats per a l’ensenyament de les
Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) i Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) –
Barcelona Bojos per la Natura. Institut de Ciència i tecnologia Ambientals-Universitat Autònoma de
Barcelona (ICTA-UAB) - Bellaterra.
 Bojos per la Química. Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) – Tarragona.
 Bojos per les Noves Tecnologies. La Salle, Universitat Ramon Llull – Barcelona.
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