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Necrologies 
 

Membres emèrits

Joaquim Muns i Albuixech

(25.6.1935 - 2.11.2015)

E  l passat 2 de novembre va morir a Barce-

lona l’economista i advocat català Joaquim Muns, membre de l’Institut d’Estudis Catalans 

des del 1987, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Era catedràtic emèrit 

d’organització econòmica internacional i catedràtic Jean Monnet d’Integració Europea de 

la Universitat de Barcelona. Va néixer el 25 de juny de 1935 a Barcelona i va llicenciar-se 

en dret i ciències econòmiques i empresarials a la Universitat de Barcelona. Després de 

llicenciar-se va prosseguir els seus estudis a la London School of Economics, període en el 

qual va col·laborar amb la BBC. L’any 1972 es va doctorar en economia a la mateixa 

Universitat de Barcelona.

Joaquim Muns, especialista en economia internacional, era un economista d’una 

peça, rigorós, ortodox i poc amic dels experiments. Va excel·lir tant en la carrera acadè-

mica com en la de docent i investigador. També ho va fer en l’exercici de la política eco-

nòmica, la divulgació en els mitjans com a col·laborador habitual de la Vanguardia, i el 

servei públic com a eurodiputat en el grup liberal en la llista de CiU entre 1987 i 1989. 

Va contribuir també a endegar la nova Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1968, 

juntament amb Joan Sardà i Antoni Serra Ramoneda. 

Durant la seva dilatada carrera va formar part de les principals institucions eco-

nòmiques internacionals: de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmic (OECD) entre 1962 i 1963; del Fons Monetari Internacional entre 1965 i 1968 

focalitzant-se en temes econòmics de l’Amèrica Llatina, del qual va arribar a ser director 
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executiu entre 1978 i 1980 en representació d’Espanya i diversos països llatinoamericans, 

així com del Banc Mundial entre 1980 i 1982. Posteriorment va ser membre del Consell 

de Govern del Banc d’Espanya en la dècada 1994-2004. Al llarg de la seva carrera va 

treballar d’assessor econòmic de diversos governs, molts d’ells a l’Amèrica Llatina, com 

els de l’Equador, Mèxic, Veneçuela, Nicaragua o Costa Rica, entre d’altres, a més de per-

tànyer al consell d’assessors econòmics del Vaticà entre 1988 i 1994. Va col·laborar estre-

tament amb les administracions d’Espanya, Catalunya i Barcelona. Per exemple, Joaquim 

Muns va formar part dels equips que van gestionar els traspassos de competències a la 

Generalitat de Catalunya durant la implementació de l’Estatut de 1979 i en el Gabinet de 

Programació de l’Ajuntament de Barcelona creat per l’alcalde Porcioles.

Al llarg de la seva vida, Joaquim Muns va escriure més de cent trenta publicacions. 

Els temes principals de la seva obra són l’estructura econòmica, les economies en desen-

volupament, els organismes internacionals, el sistema financer i la integració europea. 

Entre les seves contribucions hi ha la primera taula input-ouput de l’economia catalana 

(amb dades de 1967), així com l’edició dels documents de les relacions entre Espanya i el 

Fons Monetari Internacional (FMI) entre 1959 i 2007. El professor Muns va ser guardonat 

amb diversos premis i reconeixements al llarg de la seva carrera: la Creu de Sant Jordi el 

1984, el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca l’any 1995, el Premi d’Economia 

Rey Juan Carlos l’any 2008 i el Premi Godó de Periodisme de l’any 2011.

Joaquim Muns era un economista implicat en el seu entorn, com demostra que fos 

nomenat col·legiat de mèrit del Col·legi d’Economistes de Catalunya i membre de la Jun-

ta Directiva del Cercle d’Economia. Va ser un economista multidimensional que va tocar 

totes les tecles de la professió, des dels aspectes acadèmics fins als de política econòmica i 

assessoria, i que va compaginar l’interès per l’economia internacional —i la implicació 

amb les seves institucions rectores— amb el coneixement i l’actuació a Espanya i a Cata-

lunya. Catalunya ha perdut un baluard de l’ortodòxia econòmica i de la connexió amb el 

món econòmic internacional.

Text llegit pel senyor Josep M. Panareda Clopés, en nom del senyor Xavier Vives i 

Torrents, en el Ple del dia 14 de desembre de 2015
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