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ritorial i urbana o l’impacte econòmic i geogràfic del corredor mediterrani, un dels seus 

temes preferits.

Vet aquí, en definitiva, un candidat idoni per entrar a formar part de la nostra 

institució, tant per la seva transversalitat temàtica, a cavall —com he dit— entre les cièn-

cies polítiques, la sociologia, l’economia regional i la geografia humana, com per la seva 

vàlua professional i pel seu compromís amb la llengua i la cultura catalanes.

Text del senyor Salvador Cardús i Ros, llegit per la senyora Àngels Pascual de Sans 

en el Ple del dia 9 de març de 2017

Albert Carreras de Odriozola

A  lbert Carreras de Odriozola va néixer a 

Barcelona el 1955. És llicenciat en economia i empresa (premi extraordinari) per la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (1979) i doctor cum laude en economia i empresa per la 

mateixa universitat (1983) sota la direcció del doctor Jordi Nadal. 

Ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de 

Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra i a l’Institut Universitari Europeu de Florència 

(on va dirigir el Departament d’Història i Civilització, 1991-1992), i també ha estat pro-

fessor visitant a la Universitat de Califòrnia a Berkeley i a la Universitat de Georgetown 

(amb la Càtedra Príncipe de Asturias).

Des del 1992 és catedràtic d’història i institucions econòmiques a la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF) i ha estat director del Departament d’Economia i Empresa (1996-

1997), vicerector de la UPF (1997-2001) i degà de la Facultat de Ciències Econòmiques 

i Empresarials (2008-2011).

Del 2011 al 2016 fou secretari general d’Economia i Finances de la Generalitat de 

Catalunya. 
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El doctor Carreras ha contribuït a desenvolupar i aprofundir els estudis d’història 

econòmica. Les seves principals línies de recerca han estat la mesura de la industrialitza-

ció per Espanya i Catalunya, el creixement econòmic a llarg termini i la modernització a 

l’Amèrica Llatina, les xarxes europees de transports, la mesura de la gran empresa, l’anà-

lisi de l’evolució històrica de magnituds macroeconòmiques de conjuntura, així com l’es-

tudi de l’economia catalana i l’evolució d’institucions com el port de Barcelona, la Fira de 

Mostres i les exposicions internacionals.

El doctor Carreras és autor de més de cent articles en revistes especialitzades i 

capítols de llibres, autor o coautor de set llibres i editor o coeditor de vuit altres. Ha estat 

membre de l’equip editorial de diverses revistes científiques i president de l’European 

Business History Association.

El reconeixement a la seva producció acadèmica es reflecteix en el nombre de cites 

enregistrades per Google Scholar, 2559; un índex h de 25, i 42 publicacions amb índex 

i10.

A més, ha participat en l’organització de nombroses reunions científiques, i va 

presidir el comitè organitzador del Congrés de l’European Economic Association i l’Econo-

metric Society, que va tenir lloc a Barcelona el 2009.

El doctor Carreras ha tingut una trajectòria de recerca, gestió acadèmica i de ser-

vei públic remarcable.

En síntesi, creiem que, tant pel seu prestigi acadèmic com pel seu demostrat com-

promís amb el país, el doctor Carreras és un candidat excel·lent per cobrir la vacant a 

l’àrea d’economia de la nostra Secció. Per tant, proposem formalment la seva candida tura.

Text llegit pel senyor Xavier Vives i Torrents en el Ple del dia 9 de març de 2017
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