
PRESENTACIÓ

Les jornades d’economia «Crisi econòmica i societat, l’impacte sobre el 
nostre territori» se celebraren entre el 7 i el 15 de març del 2013. Foren 
organitzades pel Centre de Lectura i la URV, coordinades pel professor 
Josep Fàbregas i patrocinades per la Fundació Privada Mútua Catalana.

En aquest volum publiquem set de les vuit ponències que es van 
presentar a les jornades, que van comptar amb la participació de desta-
cats estudiosos sobre qüestions d’economia i societat. 

Els objectius que es va marcar l’organització s’orientaven a deter-
minar les causes que han provocat les crisis al llarg de la història; co-
nèixer-ne les conseqüències a escala global, estatal i local; situar la crisi 
actual en el context històric; comprendre la relació entre la situació de 
crisi i l’evolució demogràfica; analitzar la influència dels governs en el 
desenvolupament de l’activitat econòmica, i discernir la importància de 
l’economia com a element dinamitzador de la societat. 

Cenyits en les crisis generades pel capitalisme al llarg dels temps, 
es presenten tres treballs. El Dr. Agustí Segarra planteja un repàs a la 
història de les crisis econòmiques des del segle xvii fins als nostres dies 
i els elements comuns que se’n poden deduir. El professor Xavier Mo-
reno centra la seva aportació en el crac del 29, els seus precedents i 
el seu desenvolupament, i estableix una comparativa amb la depressió 
actual. Al seu torn, el professor Joaquim Margalef estudia l’impacte de 
la crisi econòmica a les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà, 
el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 



.

La ponència de la professora Margarita Gonzalvo-Cirac analitza 
l’evolució de l’esperança de vida a la província de Tarragona durant la 
primera meitat del segle xx, tot identificant les causes que expliquen per 
què l’esperança de vida en aquesta província és superior a la resta de 
províncies espanyoles.

El professor Josep Fàbregas i Judit Vidal presenten un treball sobre 
les fallides econòmiques dels regnes peninsulars al llarg del segle xvii 
i la crisi generada als territoris de la Corona d’Aragó per la prohibició 
del comerç dictada per la cort de Castella.

La ponència titulada «De la crisi econòmica a la crisi política: en-
tre Marcuse i Habermas», del professor Xavier Ferré, reflexiona sobre 
l’aportació teòrica d’aquests pensadors per mirar d’establir una tipolo-
gia de les diverses crisis que ha provocat el sistema capitalista durant el 
segle xx, i llur interrelació. 

Jaume Massó descriu el procés de salvaguarda del patrimoni cul-
tural català durant la Guerra Civil Espanyola, posant en valor el paper 
rellevant de la Generalitat republicana que, malgrat les dificultats deri-
vades del conflicte, va esmerçar ingents i fructífers mitjans en la protec-
ció no només del patrimoni cultural català, sinó també estatal. 

Submergits encara en plena voràgine de la crisi econòmica que ens 
afecta des de finals de la primera dècada del segle xxi, són benvingu-
des les aportacions que, partint del coneixement i les experiències del 
passat, permeten aproximar-nos a la interpretació del món present. I 
més encara quan es percep que els moviments cíclics del sistema eco-
nòmic capitalista en crisi porten implícits profunds canvis institucionals 
i socials. 


