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Guillem López Casasnovas

G  uillem López Casasnovas va néixer a Ciu-

tadella el 1955. És llicenciat en ciències econòmiques (premi extraordinari, 1978), lli- 

cenciat en dret (1979) per la Universitat de Barcelona i doctor en economia pública per 

la Universitat de York (Regne Unit, 1984). Ha sigut professor a la Universitat de Barce-

lona, visiting scholar a l’Institute of Social and Economic Research (Regne Unit), a la 

Universitat de Sussex i a la Graduate School of Business de la Universitat de Stanford 

(Estats Units).

Des de juny de 1992 és catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, de 

Barcelona. Ha estat vicerector d’Economia i Relacions Internacionals i degà de la Facultat 

de Ciències Econòmiques i Empresarials de la mateixa universitat entre el 2000 i el 2004. 

El 1996 cofundà, juntament amb Vicente Ortún, el Centre de Recerca en Economia i 

Salut (CRES-UPF), centre que va dirigir fins al 2006. Actualment és director, investigador 

principal i vocal del Consell de Govern del mateix centre. És codirector del Màster de 

Gestió Pública (UPF-UAB-EAPC) i del màster Health Economics & Policy de la Barcelo-

na Graduate School of Economics (Barcelona GSE). 

Les seves principals línies de recerca inclouen la medició de l’eficiència del sector 

públic, la revisió del paper del sector públic en general (i en l’àmbit sanitari en particular), 

les balances fiscals, el finançament de les hisendes locals, l’economia de la salut, la depen-

dència i els equilibris intergeneracionals. El reconeixement de la producció acadèmica del 

doctor López Casasnovas en tots aquests camps queda reflectit clarament en el nombre 

important de cites generades per les seves publicacions: 1.735, d’acord amb Google Schol-

ar, amb un índex h de 19.

Des de 2005 és conseller independent del Consell de Govern del Banc d’Espanya i 

membre del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC). 

És membre del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i Consum (des del 2000) i de les 

conselleries de Sanitat de Catalunya i de les Illes Balears (des de 2001). Fou president de 

la International Health Economics Association entre el 2007 i el 2011 i també ha exercit 
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d’assessor expert per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre les desigualtats en 

salut a la Unió Europea.

En resum, creiem que tant pel seu prestigi acadèmic com pel seu compromís amb 

el país, el doctor López Casasnovas és un candidat excel·lent per cobrir la vacant a l’àrea 

d’economia de la nostra Secció i, per això, volem proposar formalment la seva candida tura.

Text llegit pel senyor Andreu Mas-Colell en el Ple del dia 29 de setembre de 2016

Joana Maria Seguí Pons

J  oana Maria Seguí Pons va néixer a Ciu-

tadella de Menorca el 1956. Viu i treballa a Palma, a la Universitat de les Illes Balears 

(UIB), amb desplaçaments continus a Barcelona, ateses les seves múltiples i diverses con-

nexions amb el Principat.

Llicenciada amb grau en geografia el 1981 amb la memòria d’investigació titula-

da Evolució del transport col·lectiu urbà a Ciutat de Mallorca: 1890-1959, és premi ex-

traordinari de llicenciatura el mateix any. Cinc anys més tard, el 1987, presenta una tesi 

doctoral dirigida pel doctor Bartomeu Barceló també en l’àmbit de la geografia del trans-

port i els estudis de mobilitat, que rep la qualificació d’apte cum laude. El 1989 esdevé 

professora titular d’universitat de l’àrea de geografia humana i, des de l’any 2001, és 

catedràtica de la mateixa àrea de coneixement a la Universitat de les Illes Balears. 

Poliglota, ha estat professora del Departament de Geografia de la Universitat del 

Quebec a Montreal i investigadora principal de diversos i rellevants projectes d’investiga-

ció finançats pel Govern del Canadà. Dirigeix   el Grup de Recerca de la UIB Turisme, 

Mobilitat i Territori; és membre del Comitè d’Experts del llibre verd. les Illes Balears en 

la societat de la informació i del coneixement (2002), elaborat pel Govern balear, i és 

autora d’una quantitat ingent d’articles en revistes acadèmiques de prestigi (com Environ-
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