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La cerimònia de lliurament de la IV edició dels Premis IEF a la Excel·lència Financera
es celebrarà el proper 24 d'octubre a Barcelona

Isidre Fainé, Jordi Galí, FEDEA i Grifols,
guardonats amb els Premis IEF a la Excel·lència Financera 2011
En les categories de Carrera Professional, Carrera Acadèmica, Divulgació
i Comunicació Corporativa, respectivament
Barcelona, 29 de setembre.- L'Institut d’Estudis Financers (IEF) ha atorgat els IV Premis IEF a
l'Excel·lència Financera, en reconeixement a la trajectòria professional i acadèmica, a la
implicació amb la divulgació i la formació financera, així com a la transparència en la
comunicació corporativa. La cerimònia de lliurament dels premis es celebrarà el proper 24
d'octubre a Barcelona, durant un acte presidit pel conseller d'Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell.
Els guardonats de l'edició 2011 són els següents:

• Premi IEF - Everis a l'Excel·lència Financera en la Carrera Professional:
Isidre Fainé
Per la seva excepcional i dilatada trajectòria professional i el seu paper actiu i influent en
l'àmbit bancari i financer, compaginada amb la seva dedicació a causes acadèmiques,
altruistes o associatives i, especialment, en el disseny del nou mapa de bancs i caixes
d'estalvis.

• Premi IEF a l'Excel·lència Financera en la Carrera Acadèmica: Jordi Galí.
Per la seva dilatada i brillant dedicació acadèmica caracteritzada per la seva qualitat, rigor
i projecció internacional.

• Premi IEF a l'Excel·lència Financera en Divulgació: Fundación de Estudios
de Economia Aplicada (FEDEA)
Per la seva extensa i intensa tasca de difusió del coneixement i la informació econòmica
i financera, obrint noves àrees d'investigació.

• Premi IEF a l'Excel·lència Financera en Comunicació: Grifols
Per la seva política de comunicació, basada en la transparència, la qualitat i l'atenció
informativa oferida al mercat i al públic en general, amb especial atenció a la seva estratègia
comunicativa sobre els seus plans de creixement i expansió internacional.

IEF, 20 anys de formació i divulgació financera
L'Institut d'Estudis Financers (IEF), que atorga aquests premis des del 2008, és una entitat de
referència en formació i divulgació bancària i financera, creada per les entitats financeres
espanyoles més rellevants per tal d'afavorir la competitivitat, l'eficiència i la internacionalització
del sector així com la promoció de noves iniciatives.
En els seus 20 anys de trajectòria, l'IEF ha desenvolupat activitats formatives en les quals hi han
participat més de 90.000 professionals de diversos àmbits del sector; ha participat en projectes
comunitaris emparats pels programes Leonardo, Phare i Tacis, i ha ocupat durant tres anys la
presidència de l’Associació Europea d’Instituts Bancaris (EBTN), que integra els 40 instituts de
formació financera més prestigiosos de 32 països europeus.

www.iefweb.org
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Informació addicional sobre els guardonats
• Premi IEF - Everis a l'Excel·lència Financera a la Carrera Professional: Isidre
Fainé
El jurat professional ha escollit de forma unànime a l'actual president de Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona-"la Caixa" i de CaixaBank, Isidre Fainé, per la seva excepcional i dilatada
trajectòria professional i, especialment, en el context de reestructuració actual del mapa espanyol
de bancs i caixes d'estalvis.
En l'actualitat, Fainé (Manresa, 1942) també ocupa la presidència de la Fundació “la Caixa”, de
l'Obra Social “la Caixa” i de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). És Doctor
en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, ISMP en Business Administration per
la Universitat de Harvard i Diplomat en Alta Direcció per l'IESE. A més, és Acadèmic Numerari de
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras i de la Real Academia de Doctores.
Va iniciar la seva carrera professional a la banca l'any 1964 com a Director d'Inversions de
Banco Atlántico i posteriorment, el 1969, com a Director General de Banco de Asunción de
Paraguai. A continuació, va tornar a Barcelona per ocupar diversos càrrecs de responsabilitat a
vàries entitats financeres: Director de Personal de Banca Riva y García (1973), Conseller i
Director General de Banca Jover (1974) i Director General de Banco Unión (1978). Aquesta
trajectòria en l'àmbit financer va culminar el 1982 quan es va incorporar a “la Caixa”, com a
Subdirector General, ocupant des de llavors diversos càrrecs de responsabilitat. A principis del
1985 va ser nomenat Director General Adjunt Executiu, el 1999 va ser nomenat Director General
de “la Caixa” i el 2007 va assumir la seva presidència.
Més info: www.lacaixa.es

• Premi IEF a l'Excel·lència Financera a la Carrera Acadèmica: Jordi Galí
El jurat professional ha volgut reconèixer al director del Centre d'Investigacions d'Economia
Internacional (CREI), organisme vinculat a la Universitat Pompeu Fabra, per ser un dels
economistes catalans de major projecció internacional. Galí (Barcelona, 1961) és també
assessor del Banc Central Europeu i de la Reserva Federal i el seu nom apareix entre els deu
economistes més citats del món (http://sciencewatch.com/dr/sci/08/may4-08_4/).
Va obtenir el seu doctorat el 1989 a l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), sota la direcció
d'Oliver Blanchard, amb qui ha publicat diversos treballs en revistes especialitzades, i ha ocupat
càrrecs docents a les universitats nord-americanes de Columbia i Nova York, tot i que va tornar a
Espanya per ocupar el càrrec de professor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Des
del 2010, també ocupa el càrrec de vicepresident de l'Associació Econòmica Europea.
L'economista català ha centrat les seves investigacions en la macroeconomia i, en particular, en
l'estudi dels cicles econòmics i el disseny de la política monetària en presència d'imperfeccions
als mercats de béns i treball. Els seus treballs amb Richard Clarida, Mark Gertler o el mateix
Olivier Blanchard es troben entre els més citats de la darrera dècada. La seva obra Monetary
Policy, Inflation and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian
Framework (2008) és un dels textos de referència sobre models d'equilibri general dinàmic
neokeynesians.
Més info: www.crei.cat/people/gali/
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• Premi IEF a l'Excel·lència Financera en Divulgació: Fundación de Estudios de
Economia Aplicada (FEDEA)
FEDEA ha sigut escollida per unanimitat pel jurat pel seu paper fonamental en la difusió del
coneixement i la informació econòmica i financera a nivell nacional. FEDEA és un centre
d'investigació que, des de fa 26 anys, genera anàlisi econòmica de qualitat amb objectivitat,
esperit crític i independència de criteri, i promou propostes econòmiques i socials efectives
mitjançant la comprensió de les seves implicacions per als individus, les famílies i les empreses.
És un centre de referència en la divulgació econòmica i financera, que participa als
principals programes d'investigació que promouen les autoritats nacionals o regionals com
Consolider, I-3, Ramón y Cajal, o Juan de la Cierva; en les iniciatives dels diferents Programes
Marco de la UE, i col·labora també amb altres institucions d'investigació a Europa i d'altres llocs
del món.
La investigació en la fundació s'estructura a través de Programes d'Investigació, que en el cas de
comptar amb un patrocini es denominen Càtedres d'Investigació, una de les seves principals
aportacions a la formació i divulgació entre professionals, complementada amb jornades i
congressos d'alt nivell. L'agenda d'investigació s'ha anat adaptant amb el temps als problemes
que la societat espanyola ha hagut de fer front: en els primers anys, els aspectes relacionats
amb el mercat de treball, les pensions o el desenvolupament econòmic van ocupar bona part
dels esforços dels investigadors; avui, en canvi les qüestions relacionades amb la crisi
econòmica, la innovació, el medi ambient o la immigració reben una atenció major.
Més info: www.fedea.es

• Premi IEF a l'Excel·lència Financera en Comunicació: Grifols
Els membres del Jurat de premsa, format per periodistes especialitzats en informació econòmica,
han volgut reconèixer a Grifols la seva política de comunicació, basada en la transparència, la
qualitat i la atenció informativa oferida al mercat i al públic en general. Han valorat de forma
especial la estratègia comunicativa desenvolupada durant l'operació de compra de la nordamericana Talecris, que li ha permès convertir-se en el tercer productor mundial de fàrmacs
biològics derivats del plasma (hemoderivats).
Grifols és un grup empresarial espanyol especialitzat en el sector farmacèutic i hospitalari
present a més de 90 països. Des del 2006, les accions ordinàries de Grifols (Classe A) cotitzen
al Mercat Continu Espanyol i, des del 2008, formen part de l'Ibex-35 (GRF). A partir de juny de
2011, a més, les accions sense vot de Grifols (Classe B) també cotitzen al Mercat Continu
(GRF.P) i al nord-americà NASDAQ (GRFS) mitjançant ADRs (American Depositary Receipts).
Els propers anys, el grup té previst reforçar el seu lideratge en la indústria com a companyia
verticalment integrada, gràcies a les inversions ja executades i a les que té previst realitzar. En
termes de matèria primera, Grifols és la companyia líder en obtenció de plasma i té assegurat el
subministrament a través dels 147 centres de plasmafèresis als Estats Units. Des del punt de
vista de capacitat de fraccionament, les seves instal·lacions productives a Espanya i els Estats
Units li permeten donar resposta a la creixent demanda del mercat.
Més info: www.grifols.com
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Composició del Jurat
L’IEF ha comptat amb dos jurats independents: un Jurat Professional, format per representants
d'associacions professionals de reconegut prestigi, que atorga els premis a la carrera
professional, acadèmica i a la divulgació; i un Jurat de Premsa, format per periodistes
especialitzats en economia, que ha estat l'encarregat d'atorgar el premi a la comunicació
corporativa.

Jurat Professional


AED (Asociación Española de Directivos) – Pau Herrera, president



ASSET (Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa) – Josep
Badía, president



Cambra de Comerç de Barcelona – Miquel Valls, president



Col·legi d’Economistes de Catalunya – Joan B. Casas, degà



EFPA España (Asociación Española de Asesores y Planificadores FinancieroPatrimoniales) – Carles Tusquets, president



Fomento del Trabajo Nacional – Joan Pujol, secretari



Generalitat de Catalunya – Albert Carreras, secretari d'economia i finances.
President patronat IEF i president Jurat Professional



IEAF (Instituto Español de Analistas Financieros) – Alberto Moro, president
delegació de Catalunya



PIMEC (Micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya) – Josep González,
president



Societat Catalana d’Economia – Eduard Arruga, president



IEF (Institut d’Estudis Financers) – Josep Soler, director general / Secretari jurats

Jurat de Premsa


Agencia EFE – Marcos Lamelas, redactor en cap d'economia



APIEC (Associació de Periodistes d’Informació Econòmica de Catalunya) – Agustí
Sala, president



Ara – Alex Font, redactor en cap d'economia



Economia Digital – Juan García, director general



Europa Press – Anna Cristeto, redactora en cap d'economia



El Periódico de Cataluña – Olga Grau, redactor en cap d'economia



Expansión – José Orihuel, redactor en cap



La Vanguardia – Eduard Magallón, redactor de finances



L’econòmic – Francesc Muñoz, sots-director



Negocio – Joaquín Marqués, director adjunt, delegat a Catalunya



TV3 – Albert Closas, redactor en cap d'economia – president del Jurat de premsa
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Guardonats d'edicions anteriors

Premi IEF a l'Excel·lència Financera en la Carrera Professional:


José Manuel González Páramo (2010)



Guillermo de la Dehesa (2009)



Santiago Fernández Valbuena (2008)

Premi IEF a l'Excel·lència Financera en la Carrera Acadèmica:


Joaquim Muns (2010)



Robert Tornadell (2009)



Antonio Argandoña (2008)

Premi IEF a l'Excel·lència Financera en Divulgació:


Fundación de las Cajas de Ahorro, FUNCAS (2010)



Caixa Terrassa- projecte d'educació financera “Aprèn a administrar els teus diners”
(2009)



Analistas Financieros Internacionales, AFI (2008)

• Premi IEF a l'Excel·lència Financera en Comunicació:


Unnim (2010)



Banc Sabadell (2009)



Abertis i Caja Navarra (2008)

Més informació:

Vicky Rico | vrico@siglacom.com
Gabinet de Premsa | 0034 93 412 00 32
Pau Claris 79.3º 2ªB. | 08010 Barcelona
www.iefweb.org
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