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El Col·legi d’Economistes de Catalunya nomena 

Guillem López Casasnovas com a nou director de la 

Revista Econòmica de Catalunya 

El catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i col·legiat de Mèrit 

Guillem López Casasnovas dirigirà la Revista Econòmica de Catalunya, editada 

pel Col·legi d’Economistes de Catalunya.  

Barcelona, 31 d’Octubre de 2019.- El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha designat 

Guillem López Casasnovas com a nou director de la Revista Econòmica de Catalunya 

(REC) en substitució del catedràtic de la Universitat de Barcelona Martí Parellada, el 

qual ha decidit cedir aquesta responsabilitat després de 33 anys al capdavant de la 

publicació. La professora de la Universitat de Barcelona Judit Vall serà la nova secretària 

del consell de redacció de la REC, rellevant en el càrrec al Doctor en Ciències 

Econòmiques i Empresarials Antoni Garrido. 

Guillem López Casasnovas és Llicenciat en Ciències Econòmiques i en Dret per la 

Universitat de Barcelona i doctorat en Economia Pública per la Universitat de York 

(Regne Unit). Ha sigut professor a la Universitat de Barcelona, al 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. 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 dependència i els equilibris intergeneracionals.  

Ex conseller del Banc d’Espanya, també és membre del Consell Assessor del Ministeri 

de Sanitat i Consum (des del 2000) i de les Conselleries de Sanitat de Catalunya i d'Illes 

Balears (des de 2001). Fou president de la International Health Economics Association 

entre el 2007 i el 2011 i també ha exercit d'assessor expert per l'Organització Mundial 

de la Salut (OMS) sobre les desigualtats en salut a la Unió Europea. 

La Revista Econòmica de Catalunya es publica des del 1986 en català i pretén ser un 

instrument que el Col·legi d'Economistes de Catalunya aporta a la societat a l'hora de 

reflexionar sobre els principals reptes que té l'economia catalana. D'altra banda, recull 

les principals aportacions en l'àmbit de l'estudi i la investigació econòmica. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 8.000 col·legiats i col·legiades i més de 1.500 

societats i despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i 

l'empresa. Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com 

un centre de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la 

societat en general. www.coleconomistes.cat  
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