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MEMÒRIA  D’ACTIVITATS  2020 
 
 
1 – Projectes d'Investigació i altres activitats. La Fundació ha desenvolupat durant l’any 

2020, amb la col·laboració de l'Institut d'Anàlisi Econòmica, els següents projectes 

d'investigació i activitats:  

a) Desenvolupament i finalització de l’acord de col·laboració subscrit amb la 

Fundació Bancaria “la Caixa” el 2 de desembre de 2019 per a la realització d’un 

projecte d’investigació experimental promogut per l’Observatori social de “la 

Caixa” sobre “Polítiques d’habitatge: opinió pública i evidència”, sota la direcció 

de Jordi Brandts. Aquest projecte ha inclòs la realització d’experiments de 

laboratori i l’anàlisi dels resultats que han donat lloc a la publicació d’un article 

amb les conclusions a les quals s’ha arribat. A la pàgina web de la Fundació es pot 

trobar més informació sobre el projecte i la publicació 

(http://www.fea.cat/cat/projectespassats.html). 

b) Acord de col·laboració amb el LLYC MADRID S.L i la Fundació BBK subscrit el 

31 de juliol de 2020 per a desenvolupar una sèrie d'indicadors que siguin capaços 

de mesurar el benestar social, sota la direcció de l’Ada Ferrer. La investigació feta 

ha significat la creació de 10 indicadors per mesurar el benestar social i s’han 

associat reactius a cada indicador. Els resultats s’han publicat en la pàgina web de 

la Fundació BBK (https://hagamosquecuente.bbk.eus/). A la pàgina web de la 

Fundació està disponible l’informe final 

(http://www.fea.cat/cat/projectespassats.html). 

c) Conveni subscrit amb el Banc d’Espanya el 23 de març de 2020 per a l'execució 

d’un projecte de recerca sobre el «Desenvolupament d'indicadors de risc econòmic, 

polític i sobre la política econòmica, amb una perspectiva global, a partir d'anàlisi 

textual, mitjançant l'ús tècniques de «machine learning», sota la direcció de Hannes 

Mueller. Aquest projecte pretén oferir prediccions de conflictes a un any vista (o 

més enllà). Mes informació a la pàgina web de la Fundació 

(http://www.fea.cat/cat/projectesvigents.html). 
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2 – Programa de Promoció de la Investigació d’Excel·lència.  

Programa propi de la Fundació en col·laboració amb l’Institut d’Anàlisi Econòmica per 

a la realització d'activitats destinades a promoure i facilitar la investigació en economia  

d'excel·lència, sota la direcció científica de personal investigador de l’IAE, 

http://www.fea.cat/cat/projectespropis.html. L’objectiu principal d’aquest projecte es 

donar suport al cicle de seminaris de Bellaterra, al programa de doctorat IDEA, a la 

contractació de personal investigador postdoc i personal predoc de suport a la recerca i 

formació. 

 
3 – Programa d’economia experimental.  

La Fundació participa amb l’Institut d’Anàlisi Econòmica en la preparació, 

desenvolupament i gestió d'experiments econòmics de presa de decisió, dirigits pels 

investigadors de l’IAE en el marc de projectes de recerca. 

  

 

 

 
 


