IV CICLE DE CONFERÈNCIES D’ECONOMIA I SOCIETAT (2016)

15 d’abril
DRA. MAITE VILALTA: Professora Titular del Departament d’Economia Pública, Economia
Política i Economia de la UB. Experta en federalisme fiscal i la problemàtica de les hisendes
autonòmiques i locals. És membre de l’ Institut d’Economia de Barcelona, ha estat
vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa (2004-2008), va ser membre del Grup
d’Experts nomenat pel Govern de la Generalitat pel càlcul de la balança fiscal de Catalunya
(2005 i 2008), i ha estat representant de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de
Transferències Estat-Generalitat.

27 d’abril
SRA. ANNA MERCADÉ. Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona en
l'especialitat de Pedagogia. És assessora del president de la Cambra de Comerç de Barcelona
i de diferents institucions i directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la
Cambra de Comerç de Barcelona, que ella mateixa va crear.
Va ser una pionera del moviment feminista a l'Estat espanyol i va fundar i presidir
l'Associació Catalana de la Dona. Nomenada experta per a Espanya davant la Unió Europea
del Programa ILE-Woman, dedicat a la creació d'empreses de les dones (1989-1996) i
fundadora de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora. Una de les grans fites de la
seva carrera és la creació del Primer Programa de Microcrèdits per a dones emprenedores a
Catalunya (1999). L'any 2000 va organitzar el primer Congrés Internacional de Dones
Empresàries, amb l'assistència de 15 països.

29 d’abril
SR. JOSEP MA. URETA. Periodista expert en economia i escriptor. Va estudiar la carrera de
periodista a la Universitat de Navarra. Del 1975 al 1983 va ser funcionari dels gabinets de
Presidència de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. El 1983 va formar
part de l'equip fundacional de Televisió de Catalunya com a cap de la Secció d'Informació
d'Economia. El 1989 es va fer càrrec de la redacció de La Gaceta de los Negocios a
Barcelona i dos anys més tard es va incorporar a El Periódico de Catalunya com a redactor
en cap d'Economia. Actualment és col·laborador d'El Periódico de Catalunya, on publica
articles sobre temes actuals econòmics, i de Catalunya Ràdio com a tertulià en els quals
explica algunes de les claus de l'actualitat econòmica i la seva relació amb l'economia
domèstica.

4 de maig
DR. JOSEP MA. COLL. Doctor en Relacions Internacionals per la UAB i la Universitat de
Hanyang de Seül. Màster en Integració Europea i llicenciat en Administració i Direcció
d'Empreses per la UAB. Compta amb una extensa trajectòria internacional, centrada en Àsia,
on ha estat professor associat en economia internacional i innovació a la Universitat Hankuk
d'Estudis Estrangers, la Universitat de Yonsei i la Universitat de Pyeongtaek Actualment és
professor associat de la Maastricht School of Management - Universitat de Maastricht a
Holanda, investigador de la Universitat de Yonsei a Corea del Sud i del Grup de Recerca en
Economia Política de la Integració (GREP) de la UAB. Ha estat director fundador de
l'Agència per la Competitivitat Catalana (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya a Corea del
Sud i investigador associat de la Comissió d'Estudis del Comitè de Desenvolupament del
Parlament Europeu.

11 de maig
DR. JOAN B. CASAS: Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Doctor en Economia
Financera i Comptabilitat. És auditor de comptes i soci-fundador de Faura-Casas Auditors Consultors, S,L. Ha exercit de professor al Departament d’Economia i Empresa de la UAB.
Membre del CAREC, Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement.

13 de maig
DR. RAFAEL GRASA. Catedràtic de Relacions Internacionals de la UAB, de la qual va dirigir el
Centre d’Estudis Internacionals i va ser secretari general i vicerector. És President de
l’Institut Català Internacional per a la Pau, ICIP. Investiga en: anàlisi i transformació de
conflictes, seguretat, desenvolupament i cooperació al desenvolupament, teoria de les
relacions internacionals i sistema internacional. Ha participat en processos de
negociació/resolució de conflictes, desenvolupament i cooperació a Amèrica Llatina, Àfrica i
Àsia central. Va participar en l’elaboració dels primers plans de cooperació al
desenvolupament catalans i espanyols. Va ser president de la Federació Catalana
d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (1996-1999).

18 de maig
SR. JOAN CAVALLÉ. Director General del Grup Caixa d’Enginyers. Membre del Comitè
Executiu de l’European Association of Co-operative Banks, vicepresident segon del Consell
Rector de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito i vocal del Consell d’Administració
de Norbolsa SA (societat de valors i borsa).

20 de maig
DR. ANTONI SEGURA. Catedràtic d’Història Contemporània i codirector del Centre d’Estudis
Històrics Internacionals de la UAB. Inicià la seva tasca investigadora en temes d’història
agrària i del món rural, i posteriorment ha desenvolupat dues noves línies de treball,
dedicades a l’estudi del món islàmic contemporani, i del franquisme i la transició
democràtica. Entre les seves nombroses obres destaquen El Magreb: del colonialismo al
islamismo (1994), Burgesia i propietat de la terra a Catalunya en el segle XIX (1993), El
món àrab actual (1997, Irak en la encrucijada (2003), Mirades sobre Euskadi: claus per a
facilitar el diàleg (2003) i Senyors i vassalls del s. XXI: una explicació dels conflictes
internacionals (2004). Edità també la Memòria de la transició a Espanya i a
Catalunya (2000).

27 de maig
DR. JOAN COSTA I FONT. Professor titular d’Economia Aplicada de la London School of
Economics. Investigador associat del Centre per al Desenvolupament Econòmic (CEP) i LSE
Salut. Ha estat Harkness Fellow a la Universitat de Harvard i professor visitant a la
Universitat de Boston (CRR), la Universitat d'Oxford (IA) i la Universitat de Munic (CES).
Ha estat consultor del Banc Mundial (2006-2010).

3 de juny
DR. JOAN SUBIRATS. és Catedràtic de Ciència Política de la UAB, especialista en temes de
governança, gestió pública i en l'anàlisi de polítiques públiques. També ha treballat sobre temes
de l'exclusió social, problemes d'innovació democràtica i societat civil.
Va ser director de l'Institut Universitari de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB des
de la seva creació el juliol de 2009. Actualment és investigador de l'IGOP i professor del
Programa de Doctorat en Polítiques Públiques en aquesta institució. Col·labora habitualment en
diversos mitjans de comunicació.

8 de juny
DR. JORDI BACARIA: Catedràtic del Departament d'Economia Aplicada de la UAB. Director
del Barcelona Center for International Affairs (CIDOB). Ha estat degà de la Facultat
d'Economia i Empresa, director de l'Institut Universitari d'Estudis Europeus i coordinador
del Programa de Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea de la UAB. És
autor de diverses publicacions sobre integració econòmica, Amèrica Llatina, economia de la
Mediterrània, institucions monetàries i elecció pública.

10 de juny
DRA. SARA MORENO: Professora titular de Sociologia per la UAB i investigadora del Centre
d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT-UAB) - Institut d'Estudis
del Treball (IET-UAB) i Vicedegana de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia de la UAB. Les seves principals línies d'investigació s'emmarquen
en el camp de la sociologia del treball, la sociologia del temps i la sociologia del gènere. Ha
fet estades de Recerca al Centre d'Investigació "Canvi" de la Università degli Studi di
Firenze i al Centre for International Business Studies a la London South Bank University.

