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29 d’abril a les 10h

guillem lópez Casasnovas

Catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i vicecerector i degà de la Facultat 

d’Econòmiques d’aquesta mateixa universitat. Dirigeix el Centre de Recerca en 

Economia i Salut (CRES-UPF). És conseller del Banc d’Espanya.

2 de maig a les 12h

ramon tremosa

Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, d’on es professor titular del 

Departament de Teoria Econòmica. Interessat per l’economia regional i la política 

monetària, ha publicat diversos articles en revistes acadèmiques tant nacionals 

com internacionals. És autor de diferents llibres que parlen sobre política econò-

mica catalana. És diputat al Parlament Europeu d’Estrasburg.

6 de maig a les 11h

lluís saurí

Economista de la Comissió de la Competència del Regne Unit i doctor per l’Ins-

titut Universitari de Florència. És llicenciat per la Universitat de Barcelona i 

màster per la London School of Economics and Political Science.

9 de maig a les 18h

Josep oliver

Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Destacat analista de les economies catalana i espanyola, en els seus últims treballs 

ha destacat els problemes de futur que  planteja el model de creixement i, en 

especial els desajustos entre oferta i demanda de treball.

13 de maig a les 10h

Joan ramon rovira

Cap del Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures de la Cambra de 

Comerç de Barcelona. Participació en comissions i entitats (Coordinador del 

CAREC).Master i Doctor en Economia per la Universitat de Manchester i 

Cap del Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures de la Cambra de 

Comerç de Barcelona. Llicenciat en Dret per la UB.

Totes les conferències tindran lloc a la Sala de Graus, i per assistir-hi, atès 

l’aforament limitat, és imprescindible inscriure-s’hi mitjançant un correu 

electrònic a Elisabeth Montia, emontia@tecnocampus.cat o bé trucant 

al 93 169 65 01.

L’Escola Universitària del Maresme (EUM), centre universitari integrat en el parc 

TecnoCampus Mataró-Maresme, enceta el cicle “Conferències d’economia al Tec-

noCampus”. De la mà de personalitats del món acadèmic que, en molts casos, 

tenen o han tingut responsabilitats en institucions, el cicle abordarà els grans 

reptes que planteja la complexa situació econòmica actual. S’abordaran des de la 

reforma del sistema financer fins al model productiu, passant per les deficiències 

del model de finançament del país o de les seves infraestructures. 

El cicle es du a terme en sessions de matí, en el marc de les assignatures del Grau 

d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, que s’imparteix a l’EUM. Les 

aules s’obren a persones interessades en els continguts de les conferències, que 

compartiran així espai i torn obert de preguntes amb els estudiants del centre.

4 de febrer a les 10h

Muriel Casals

Professora del Departament d’Economia i d’Història Econòmica de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Des de l’any 2008, és membre de la junta d’Òmnium 

Cultural, i des del 20 de març de 2010, n’és la presidenta. 

 11 de febrer a les 10h

Carles sudrià

Catedràtic de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat 

de Barcelona. Ha treballat en investigacions sobre història financera, història in-

dustrial i de la l’empresa i història de l’energia.

27 de febrer a les 12h

Xavier Fageda

Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat diversos 

treballs de recerca centrats en les infraestructures, les privatitzacions, la compe-

tència, l’aviació, el transport i els serveis locals.

6 de març a les 12h

antón Costas

Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona. El seu interès 

acadèmic i les seves publicacions se centren especialment en l’estudi dels proces-

sos de formació de polítiques públiques, analitzant el paper que juguen les idees, 

els interessos i les institucions en aquests processos. En particular ha analitzat 

processos de reforma econòmica. 

21 de març a les 12:30h

Jordi Pujol

Fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el M. Hble. Sr. Jordi 

Pujol ha estat president de la Generalitat de Catalunya des de 1980 fins al 2003. Va 

ser reelegit consecutivament els anys 1984, 1988, 1992, 1995 i 1999. En la seva 

conferència al TecnoCampus, analitzarà l’economia de Catalunya en el context de 

l’Estat espanyol.

15 d’abril a les 11h

antoni serra ramoneda

Catedràtic d’economia de l’empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona, de la 

qual va ser un dels fundadors i rector. Entre els anys 1984 i 2005 va ser president d’una 

de les principals insitucions financeres del país, Caixa Catalunya.

17 d’abril a les 10h

antoni Castellà

Secretari general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya. Llicenciat en di-

recció i administració d’empreses i màster en administració d’empreses per ESA-

DE. Professor associat d’ESADE i soci consultor de Clavera & Ferrera Associats, 

des del 1996. 

22 d’abril a les 11h

antoni Castells

Catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona. Especialista en temes 

de federalisme fiscal,hisenda autonòmica i local, economia regional i economia de 

l’Estat del benestar, va ser conseller d’Economia i Finances de la Generalitat.
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