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La recerca a la UPF 
 
La Universitat Pompeu Fabra és una universitat jove, pública i moderna, creada el 1990 
amb voluntat d’esdevenir una universitat de referència a Europa. El model UPF 
s’articula entorn una docència de qualitat i pròxima a l’estudiant, una recerca de 
frontera i un marcat perfil internacional. 
 
Es tracta d’una universitat altament especialitzada, que articula la seva activitat a 
l’entorn de tres àmbits de coneixement estretament connectats: 
 
• Les ciències socials i les humanitats (al campus de la Ciutadella),  
• Les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació (al campus del Poblenou), i 
• Les ciències de la salut i de la vida (al campus del Mar) 
 
Els darrers anys, la Universitat ha experimentat un gran creixement en recerca. De fet, 
els fons procedents d’aquesta s’han incrementat exponencialment, mostrant així 
l’enorme potencial de la recerca de la Universitat. Aquests resultats han estat possibles 
gràcies sobre tot a la qualitat dels professors i recercadors de la UPF però també a la 
col·laboració d’alguns socis que donen suport a la tasca de la Universitat, ja sigui 
mitjançant programes de captació de talent internacional, beques i ajudes a l’estudi o 
incentius per a la mobilitat. Totes aquestes iniciatives també contribueixen a projectar 
la imatge de la Universitat com a actor rellevant dins de la societat, un actor que 
contribueix als debats sobre els reptes actuals, anticipant-se i proposant respostes. 
 
El repte de la UPF per als propers anys recau en no aturar-se en la satisfacció dels bons 
resultats, mantenir aquest lideratge i continuar treballant per situar-se a la lliga de les 
millors universitats del món. 
 

   



 



El Parc de Recerca UPF 
 
El Parc de Recerca UPF va néixer amb la voluntat de posicionar-se de forma destacada 
en el mapa de la investigació i la transferència de coneixement en l’àmbit de les ciències 
socials i de les humanitats, aglutinant en un únic espai grups d’investigació 
universitaris, centres mixtes de rellevància internacional i prestigioses institucions.  
 
La UPF s’ha compromès en la creació d’aquest espai físic comú que potencia la 
interrelació de tota aquesta massa crítica de coneixement per tal d’esdevenir un pol de 
recerca de referència i imprescindible a Europa. 
 
La convivència en un mateix espai de centres i grups especialitzats en diferents 
disciplines permet abordar temes d'interès social com el disseny d’institucions i 
mercats, política monetària i fiscal,  mercat laboral i atur, finances, estratègia i  
racionalitat, polítiques de dependència, igualtat, educació, immigració i salut, des de 
múltiples perspectives. Les línies de recerca que es derivin d'aquestes sinèrgies 
proporcionaran un millor enteniment dels mecanismes socials i, per tant, han de servir 
de guia tant per a la implementació de polítiques públiques com per a la presa de 
decisions en l'àmbit econòmic i social.  
 

 
 

El Parc té per objectiu la promoció de la recerca d’excel·lència en connexió amb les 
necessitats de l’entorn socioeconòmic. Des del juliol del 2008 ja disposava d'un primer 
edifici, el Mercè Rodoreda 23, on s’hi van ubicar centres de reconegut prestigi 
internacional. Aquest segon edifici està interconnectat amb el primer i forma una unitat 
d'actuació científica, en la mesura que hi ha una interrelació entre els grups de recerca i 
de transferència.  
 
Com en altres àmbits de coneixement, en les ciències socials i en les humanitats també 
juga un paper cabdal la potenciació del postgrau. És en l’entorn del doctorat i dels 
postdoctorats on s’estimulen les noves idees, on es fa, es presenta i es discuteix la 
recerca de frontera, i on s’inicien línies de recerca innovadores. Els recercadors i 
estudiants de doctorat en l’àmbit de les ciències Socials i les humanitats requereixen 
espais de treball individual i col·lectiu, sales de seminaris, aules i laboratoris on puguin 



desenvolupar la seva recerca, presentar-la i discutir-la, i on puguin compartir amb 
altres recercadors el seu progrés.   
 
Per poder desenvolupar de forma adequada aquestes activitats s’han habilitat espais 
adients, especialment pensats per a aquestes tasques. Per això les aules són en format 
amfiteatre, molt adequades per a la realització de workshops o per a la impartició de 
seminaris o sessions especials de professors convidats, i per fomentar la interacció 
entre els estudiants de postgrau i el professor. També s’han adequat espais de 
dimensions més reduïdes per discussions en grups petits, així com sales de treball de 
diverses capacitats, pels diferents grups de postgrau i doctorat lligats als centres i grups 
de recerca UPF que formen part d’aquest parc. El parc de recerca disposa també d’un 
laboratori orientat a l’experimentació econòmica, l’estudi del comportament humà, tant 
individual com col·lectiu, i el disseny d’institucions. 
 

 
 

Descripció del nou edifici 
La present actuació ha consistit en la construcció d’un edifici de recerca de 8.685 m2 de 
superfície per al desplegament i la consolidació del Parc de Recerca UPF, en l’àmbit de 
les ciències socials i les humanitats. 
 

 
 
El nou edifici ha estat projectat per l’arquitecte Juan Navarro Baldeweg, guanyador 
d’un concurs d’arquitectura, que tenia per objecte formalitzar la proposta de 
construcció de tres edificis de recerca al solar ocupat originàriament per habitatges 
militars. 
 



El primer edifici, ja construït, de 3.592 m2, es va posar en funcionament el juliol del 
2.008 i el tercer edifici, que culmina el conjunt, actualment en construcció, acollirà la 
Fundació Pasqual Maragall per a l’estudi de l’Alzheimer. L’entrada en funcionament 
està prevista per al mes de gener del 2016. 
 
L’edifici que s’inaugura, consta de soterrani, planta baixa i cinc plantes i està 
interconnectat amb el primer, planta a planta,  formant amb ell una unitat funcional. 
Disposa entre d’altres, dels espais següents: sala polivalent, sales de reunions i de 
treball en grup, seminaris, despatxos per a investigadors i centres de recerca i espais de 
relació i socialització. 
 
Aquesta inversió ha estat finançada en la seva totalitat per fons procedents del 
Programa de Competitivitat de Catalunya (FEDER 2007/2013), i de les convocatòries 
ACTEPARQ i Innocampus dels anteriors ministeris de Ciència i Innovació i Educació- 
 

 
 
Ressenya arquitectònica de Juan Navarro Baldeweg 
Aquest projecte segueix la pauta d’ordenació urbana que en el seu dia es va proposar  
en la presentació de les idees del concurs per a tota la mansana, l’any 1996. La 
proposta, que va resultar ser la guanyadora, definia una ordenació en tres mòduls 
connectats creant una molt lleugera concavitat cap al Parc de la Ciutadella per una 
reculada de la seva peça central i per una inflexió angular dels plànols corresponents a 
les façanes de les peces en els extrems. 

L’edifici que avui s’inaugura correspon al mòdul central, el de major mida, que se 
separa dels altres dos per uns estrets patis oberts cap al carrer Wellington, en els que 
s’hi han ubicat uns para-sols de color que forcen el diàleg entre les peces i que animen 
visualment aquests àmbits connectius, a la vegada que serveixen de filtre solar.  

A un costat d’aquest edifici central, es troba, a l’extrem occidental de la mansana, la seu 
inaugurada l’any 2008. L’edifici, encara en construcció, a l’extrem oriental, acollirà la 
Fundació Pasqual Maragall per a la investigació de l’Alzheimer. La mansana, per tant, 
constituïda per tres edificis dedicats a la investigació científica, creen un conjunt unitari 
de mòduls amb les seves imatges diferenciades, encara que concebuts formalment amb 



caràcter complementari. El mòdul a l’extrem occidental és una caixa tersa de vidre 
platejada amb una de les seves cares protegida per para-sols vermells. A l’altre extrem, 
el cos construït ofereix una imatge molt diferent, ja que la seva estructura, disposada 
perimetralment, articula fortament el seu volum i abraça unes façanes de vidre 
platejades i transparents. 

El projecte d’execució del mòdul central està datat de l’any 2011. L’edifici té una façana 
cap al Parc de la Ciutadella de doble pell. L’embolcall extern, d’alumini lacat en blanc, 
deixa grans obertures rectangulars que permeten la visió i, a la vegada, protegeixen i 
matisen el fort assolellament. Aquests espais estan lliures dels detalls habituals, 
corresponents a les finestres que s’oculten darrere. Aquesta màscara proporciona a 
l’edifici un embolcall de lluminositat inalterable i juga, en imatge alegre, amb els 
elements filtrants vermells i verds dels patis oberts entre els mòduls. Cap al carrer 
interior que limita l’edifici, el tancament es resol d’una manera més convencional, amb 
una façana de grans finestres, l’orientació de les quals no precisa d’una especial 
protecció solar, i elements modulars d’alumini de tipus composite, també lacats en 
blanc. 

Aquest edifici acull el seu programa funcional en cinc plantes sobre rasant, més un àtic 
i una planta soterrània. El programa d’oficines individuals per a investigadors i aules es 
distribueix en les plantes sobre rasant. Una àrea vestibular comuna cap a l’oest allotja 
una escala oberta que connecta totes les plantes. Degut a la transparència de la façana 
que envolta aquest espai, els para-sols vermells del mòdul occidental s’incorporen 
visualment a l’edifici. Aquesta zona vestibular oberta en vertical correspon a àrees 
comunes de descans. S’aconsegueix, d’aquesta manera, un gran espai que unifica les 
diverses activitats del centre.  

Un àmbit d’especial valor és el de la sala d’actes i gran sala de reunions, que pot 
acomodar en forma d’amfiteatre a unes 160 persones, i en posició de sala de reunions a 
unes 50. La infiltració de la llum natural s’ha cuidat a tot l’edifici, inclosa aquesta sala 
d’actes i reunions, ubicada al soterrani. La resta del soterrani disposa d’espais 
d’activitats comunes, com seminaris i aules polivalents ben il·luminades per patis de 
llum que travessen verticalment el forjat de la cota zero. 

L’edifici ofereix una imatge atractiva i variada formalment en la visió esbiaixada del 
carrer Wellington, així com vist a distància, des del Parc de la Ciutadella. 

 

Autor del projecte: Juan Navarro Baldeweg 

Data del projecte:  2011 Data de finalització:  2014 
Pressupost: 15.165.210€ Superfície:  8.720 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Grups, institucions i centres ubicats al Parc de Recerca UPF 
 
 

Complexity and Socio-Ecological 
Dynamics (CaSEs) 

Any de creació 
2011 
 
Director 
Marco Madella  
Professor d’investació ICREA del 
Departament d’Humanitats de la UPF 
 
Principals línies d’investigació  
- Dinàmiques complexes de l’evolució 
cultural per entendre la transmissió de la 
informació i el coneixement. 
- Resiliència a llarg termini als estressos i 
a les estratègies socioecològiques 
sostenibles. 
- Comportament humà en la cerca de 
recursos, ecologia evolutiva (teoria de 
construcció de nínxols ecològics), 
contacte cultural i impacte humà. 
- Normes socials, qüestions de gènere, 
cooperació i conflicte en la gestió dels 
recursos. 
- Diversitat, variabilitat i no-linearitat en 
contextos arqueològics i 
etnoarqueològics.  
 
Investigadors principals 
- Antonieta Jerardino Wiesenborn (UPF) 
- Carla Lancelotti (UPF) 
- Enrico R. Crema (UPF) 
- Stefano Biagetti (UPF) 
- Francesc C. Conesa (UPF/CSIC) 
- Juan José García-Granero (UPF/CSIC) 
- Andrea Luca Balbo (CSIC) 
- David Rodríguez Antón (CSIC) 
- Débora Zurro (CSIC) 
- Jorge Caro (BSC) 
- Steve Markofsky (CSIC) 
 
Contacte  
-Adreça web - www.upf.edu/cases  
-Telèfon - 93 542 19 47 
-A/e – cases@upf.edu 
marco.madella@icrea.cat  

Descripció breu  

CaSEs és un Grup de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1417). 
CaSEs té com a objectiu entendre com els 
sistemes socio-ecològics (SSEs) 
evolucionen en una perspectiva a llarg 
termini. Els SSEs són sistemes adaptatius 
complexos on, tant els agent socials com els 
agents biofísics, interactuen en un mateix 
escenari en múltiples escales temporals i 
espacials. En aquest sentit, els 
investigadors de CaSEs estem interessats 
en entendre processos socials i culturals, 
així com el context i les característiques de 
l’ambient a on aquests es produeixen. La 
nostra recerca es focalitza, per tant, en 
estudiar processos d’evolució cultural i 
transmissió cultural, posant especial 
èmfasi en la capacitat de resiliència de les 
comunitats humanes. Des de la perspectiva 
de les Humanitats, CaSEs uneix l’estudi de 
SSEs en el passat com en l’era moderna i 
contemporània. Les diverses procedències 
acadèmiques dels investigadors de CaSEs 
(amb un sòlida formació en arqueologia, 
paleoecologia, etnografia i ciències de la 
computació) permeten crear un entorn 
transdisciplinari que contribueix a una 
comprensió global dels SSEs des de 
diverses perspectives d’anàlisi. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Grup de Recerca en Desigualtats 

en la Salut – Employment 
Conditions Network (GREDS-

EMCONET) 
 

Any de creació 
2009 
 
Director 
Joan Benach de Rovira 
Professor del Departament de Ciències 
Polítiques i Socials de la UPF 
 
Principals línies d’investigació  
- Qualitat d’ocupació i precarietat laboral 
- Polítiques i vigilància de les 
deseigualtats en salut 
- Desigualtats socials i geogràfiques en la 
salut 
 
Investigadors principals 
- Joan Benach 
- Gemma Tarafa 
- Alejandra Vives 
- Carles Muntaner 
- Pere Jòdar 
- Christophe Vanroelen 
- Marcelo Amable 
 
Contacte  
-Adreça web - www.upf.edu/greds-
emconet  
-Telèfon - 93 542 28 39 
-A/e – greds.emconet@upf.edu  

Descripció breu  

El Grup de Recerca en Desigualtats en la 
Salut (GREDS) - Employment Conditions 
Network (EMCONET) és un grup de 
recerca, reconegut per la Generalitat de 
Catalunya, de la secció de Sociologia del 
Departament de Ciències Polítiques i 
Socials de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) que té com a objectiu principal la 
generació d'informació científica, la 
transferència de coneixement a la societat i 
la formació d'investigadors en relació a 
l'origen, producció i accions polítiques 
necessàries per al conèixer i fer front a les 
desigualtats socials en salut. 
 
Les desigualtats socials en salut són les 
diferències sistemàtiques en salut que hi ha 
entre grups de població, caracteritzades per 
ser evitables i injustes. Les causes 
d'aquestes desigualtats es troben en les 
estructures socials i en l'impacte que les 
institucions polítiques, econòmiques i 
legals tenen en els diferents grups socials. 
 
GREDS-EMCONET té una llarga 
experiència en l'estudi sobre com les 
condicions d'ocupació i treball afecten la 
salut i les desigualtats en salut. Aquest 
coneixement pot ajudar a identificar i 
promoure canvis institucionals globals i 
polítiques que faciliten la reducció de les 
desigualtats socials. GREDS-EMCONET 
forma part de la xarxa internacional sobre 
condicions d'ocupació, treball i desigualtats 
en salut (Employment Conditions 
Network). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Grup de Recerca 
Interdisciplinari sobre 
Immigració (GRITIM) 

Any de creació 
2008 
 
Director 
Ricard Zapata  
Catedràtic del Departament de Ciències 
Polítiques i Socials de la UPF 
 
Principals línies d’investigació 
relacionades a la mobilitat humana 
i a la immigració 
- Política pública i governança 
- Ciutadania i diversitat 
- Societat i actors 
- Immigració i dret 
- Discurs i comunicació 
- Metodologia i tècniques en l’estudi de les 
immigracions 
 
Investigadors principals 
- Ricard Zapata 
- Gema Rubio (coordinadora de grup) 
- Flora Burchianti  
- Lorenzo Gabrielli  
- Blanca Garcés  
- Dirk Gebhardt   
- Zenia Hellgren   
- Mariana Minaya (visitant Fullbright) 
- Teun A. Van Dijk   
 
Contacte  
-Adreça web - www.upf.edu/gritim  
-Telèfon - 93 542 19 73 
-A/e - gritim@upf.edu  

Descripció breu  

El GRITIM  és el Grup de Recerca 
Interdisciplinari sobre Immigració 
pertanyent al Departament de Ciències 
Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona, Cataluña). Es 
compon d'investigadors provinints de 
diferents disciplines que estan interessats 
en aspectes d'innovació en la recerca i en 
la gestió dels procesos de canvi que 
procedeixen de la movilitat humana i la 
immigració. Els principals objetius del 
grup són promoure la recerca teórica i 
aplicada relacionada amb les agendes 
polítiques i socials i, en particular, 
contribuir a la definició de l'enfocament 
europeo. 

El GRITIM s’estructura en base a tres 
pilars fonamentals. La recerca, la 
docència i la formació, i la transferència 
de coneixement. Desenvolupa projectes, 
tant a nivell nacional com internacional, 
ofereix formació de postgrau en l’àmbit de 
la immigració, així com suport a 
investigadors visitants, i potencia la 
tranferència de coneixement a través de 
l’organització de seminaris i la publicació 
de diferents productes de divulgació.  

Forma part del comitè directiu de la xarxa 
IMISCOE i és soci del programa Ciutats 
Interculturals del Consell d’Europa. 
Actualment té convenis i recerques amb 
l’AGAUR, l’Ajuntament de Barcelona, el 
Consell d’Europa, la Commisió Europea, 
l’IEMed, l’IMISCOE, el Ministeri 
d’Economia i Competitivitat i la RECI 
(Red de Ciudades Interculturales). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Behavioral Sciences Lab (BES_Lab) 
 

Any de creació 
1991 i 2014 
 
Directors 
Verònica Benet-Martínez, Professora 
d’investigació ICREA, Departament de 
Ciències Polítiques i Socials de la UPF 
Antoni Bosch-Domènech, Catedràtic del 
Departament d’Economia i Empresa de la 
UPF i professor de la Barcelona GSE 
Rosemarie Nagel, Professora 
d’investigació ICREA, Departament 
d’Economia i Empresa de la UPF i 
professora de la Barcelona GSE 
 
Principals línies d’investigació  
- Decisions individuals, Umax i bounded 
rationality 
- Decisions estratègiques i teoria de jocs; 
negociació 
- Preferències socials, altruisme, 
reciprocitat, cooperació 
- Organització i disseny de mercats i 
institucions; subhastes 
- Finances experimentals i mercats 
d’actius 
-Mercat laboral: incentius, salaris i 
contractes 
- Macroeconomia experimental, diner i 
política monetària 
-Neuroeconomia 
- Economia política; sistemes de vot 
- Màrqueting i comportament del 
consumidor 
- Psicologia Social: multiculturalisme, 
identitat, dinàmica, predictors i resultats; 
la personalitat, les emocions i el benestar, 
les xarxes socials 
- Sociologia: Identitat, migració, xarxes, 
estructura familiar, l'estratificació 
educativa, les disparitats de salut 
- Ciència Política: les actituds polítiques i 
la participació, la radicalització política, la 
personalitat i la ideologia 
- Metodologia de l'enquesta, els 
experiments MTMM, models d'equacions 
estructurals, disseny de qüestionaris, 
teoria de jocs conductual. 
 
Contacte  
-Adreces web: 
- www.econ.upf.edu/leex  
- www.upf.edu/lab-dcpis  

Descripció breu  

El BES Lab integra el Laboratori 
d’Economia Experimental (LeeX), 
inaugurat el 1991 pels premis Nobel 
d’economia, Vernon Smith i Reinhart 
Selten, i grups de recerca en psicologia 
social i ciència política. El laboratori té 
com a objectiu obtenir resultats 
experimentals per tal de posar a prova 
teories del comportament, comparar 
institucions i dissenyar polítiques 
públiques.  
 
 
 
 
Investigadors principals 
- Larbi Alaoui 
-José Apesteguía 
- Albert Banal-Estañol 
-Manel Baucells 
-Verònica Benet-Martínez  
-Antoni Bosch-Domènech 
- Gert Cornelissen 
- Mathew Creighton 
-Patricia Funk 
- Aina Gallego 
- Maria Galli 
- Robin Hogarth 
-- Marc Le Menestrel 
- Gaël Le Mens 
- Sergio Martini 
- Rosemarie Nagel 
- Daniel Navarro Martínez 
- Jordi Quoidbach 
- Lydia Repke 
-Maria Roca 
- Elia Soler 
- Ana Valenzuela 
- Diana Zavala 
 
Tècnic de laboratori 
Pablo López-Aguilar Beltrán 
 
 
 



 
 
 
 

Research and Expertise Centre 
for Survey Methodology 

(RECSM) 
Any de creació 
2008 
 
Directors 
Mariano Torcal i Clara Riba, catedràtics, i 
Bruno Arpino, professor del Departament 
de Ciències Polítiques i Socials de la UPF 
 
Principals línies d’investigació  
- Metodologia d’enquesta (disseny de 
qüestionaris, avaluació de la formulació 
de les preguntes, definició de l’estratègia 
del treball de camp i supervisió, efectes de 
l’entrevistador) 
- Anàlisi de dades de l’enquesta (la 
conducta política, estudis de 
comportament i experimentals, estudis 
del mercat de treball, entre d’altres) 
- Opinió pública i eleccions. 
- Democràcia electoral 
- Ciències socials experimentals i del 
comportament  
 
Investigadors principals 
- Clara Riba 
- Mariano Torcal 
- Bruno Arpino 
- Wiebke Weber 
- Ignacio Lago 
- Veronica Benet 
 
Contacte  
-Adreça web - www.upf.edu/survey  
-Telèfon - 93 542 15 58 
-A/e - recsm@upf.edu  

Descripció breu  

El RECSM és un centre multidisciplinari 
centrat en la recerca en metodologia 
d’enquesta que s’ha consolidat com a 
centre de referència en aquest àmbit, 
adquirint rellevància nacional i 
internacional malgrat la seva curta 
trajectòria.  

El RECSM és l’únic centre de recerca que 
duu a terme recerca en metodologia 
d’enquestes a Espanya. Realitza recerca 
bàsica centrada en el disseny de 
qüestionaris, avaluació de la formulació 
de les preguntes, definició de l’estratègia 
del treball de camp i supervisió, efectes de 
l’entrevistador i anàlisi de dades 
(conducta política, estudis de 
comportament i experimentals i estudis 
del mercat de treball), entre d’altres 
tasques. A més, ofereix un servei de 
consultoria a tots els membres del món 
acadèmic, administracions públiques i 
empreses. 

El centre persegueix aquests objectius a 
través d’activitats com cursos i seminaris, 
la Summer School in Survey 
Methodology, assessorament en el disseny 
d’enquestes i d’altres recursos com la eina 
SQP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sociodemographics Research 
Group (DEMOSOC) 

Any de creació 
2005 
 
Director 
Gosta Esping-Andersen 
Catedràtic del Departament de Ciències 
Polítiques i Socials de la UPF 
 
Principals línies d’investigació  
- Desigualtat social i econòmica 
- Sociologia de la família 
- Estudis sobre mercat laboral i vida 
laboral 
- Immigració i avaluació de polítiques 
socials 
 
Investigadors principals 
- Gosta Esping-Andersen 
- Pau Baizán (ICREA) 
- Daniela Bellani 
- Julia Cordero Coma 
- Clara Cortina Trilla 
- Anna Garriga Alsina 
- M. José González López 
- Jordi Guiu Payà 
- Pere Jódar Martínez 
- Aleksander P. Kucel 
- Luis Ortiz Gervasi 
- Carles Rivera Molins 
- Jorge Rodríguez Menés 
- Albert Sales Campos 
- Sebastià Sara Urdiola 
- Aïda Solé Auró 
 
Contacte  
- Adreça web www.upf.edu/demosoc 
- Telèfon -  93 542 26 86 
-A/e  -  sociodemo@upf.edu  

Descripció breu 

Forma part del Departament de Ciències 
Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, al qual aporta una 
perspectiva predominantment multidiscip
linària que incorpora l'anàlisi 
demogràfica, els estudis de relacions 
laborals i l'anàlisi sociològica, amb una 
clara orientació cap als estudis de caràcter 
quantitatiu i la recerca comparativa. 

El Grup de Sociologia participa en 
programes interdisciplinaris relacionats 
amb els graus en Ciències Polítiques i de 
l'Administració i Relacions Laborals de 
la UPF. 

La recerca està finançada per diverses 
institucions, com el Ministeri de Ciència i 
Tecnologia, el Consell Europeu de 
Recerca (ERC) i diverses fundacions 
privades. 

El Grup de Sociologia manté vincles amb 
importants institucions internacionals i 
col·labora amb centres i universitats 
d'altres països d'Europa i d'Amèrica del 
Nord, entre els quals destaquen 
l'Institut Max Planck de Demografia 
(Rostock, Alemanya), el Nuffield College 
(Oxford, Regne Unit), el 
Programa Multidisciplinari de la 
Universitat de Harvard sobre Desigualtat i 
Política Social (Cambridge, 
Massachusetts, EUA), l'Institut 
Danès d'Investigació Social 
(Copenhaguen, Dinamarca), 
la London School of Economics (Londres, 
Regne Unit), el Departament de Sociologia 
de la Universitat de Bamberg (Alemanya), 
el Centre Dondena de la 
Universitat Bocconi (Milà, Itàlia), 
l'Institut Universitari Europeu (Florència, 
Itàlia), la Fundació Juan March de Madrid 
i la Universitat de Toronto (Canadà). 

 
 
 
 
 



 
Johns Hopkins University-Universitat Pompeu Fabra  

Public Policy Center (JHU-UPF PPP)
Any de creació 
2013 
 
Director del centre 
Vicenç Navarro  
Catedràtic del Departament de Ciències 
Polítiques i Socials de la UPF i professor 
de la Universitat Johns Hopkins.  
 
Principals línies d’investigació  
- Impacte del canvi climàtic a la salut i 
qualitat de vida de les poblacions 
- Impacte de les crisis financeres i 
econòmiques en el benestar de les 
poblacions 
- Determinants socials de la salut 
- Impacte de la integració econòmica, 
financera i política de la Unió Europea en 
el benestar de les poblacions europees 
- Impacte de les migracions en el benestar 
de les poblacions 
 
Investigadors principals 
- Vicenç Navarro 
- Clara Riba 
- Joan Benach 
- Javier Arregui 
- Mònica Clua 
- Ellen MacKenzie 
- Thomas Burke 
- Pierre-Gerlier Forest 
- Donald Steinwachs 
- Erica Schoenberger 
 
Contacte  
- Telèfon -  93 542 25 02 / 93 542 29 56 
-A/e  - victoria.gui@upf.edu / 
pol.carrion@upf.edu   

Descripció breu 

The Johns Hopkins University, un dels 
centre universitaris més importants dels 
Estats Units, escull Barcelona i la 
Universitat Pompeu Fabra per establir el 
seu centre internacional de Polítiques 
Públiques i Socials a Europa. Aquest 
centre establirà programes de recerca i 
docència en temes claus al S. XXI.  

La Johns Hopkins University està 
considerada com una de les universitats 
del món millor valorades per la London 
Times Higher Education. És la Universitat 
d’Estats Units que rep més fons per la 
investigació científica del Govern d’Estats 
Units i està catalogada com una de les tres 
millors universitats d’Estats Units en les 
àrees de salut, polítiques públiques i 
socials, política i economia sanitària, 
medecina i gestió sanitària i polítiques 
econòmiques i socials, que afecten al 
benestar de les poblacions. Entre els seus 
graduats i/o cos docent ha tingut 36 
premis Nobel durant la seva existència.  

Aquesta universitat ha establert ja 
relacions professionals i acadèmiques amb 
la Universitat Pompeu Fabra i altres 
institucions barcelonines i catalanes, des 
de fa bastants anys. El centre es convertirà 
en el lloc de trobada d’investigadors de 
totes les parts del món que estiguin 
treballant en aquests temes, amb especial 
interès als dos costats de l’Atlàntic Nord. 

La recerca i docència seran molt aplicades, 
orientades a ajudar a institucions 
públiques i privades, responsables de 
mantenir i millorar el benestar de les 
poblacions davant aquests reptes dels 
nostres temps. La gran excel·lència de les 
dues universitats i la seva activa 
col·laboració durant anys garanteixen la 
seva qualitat i rellevància. El seu 
establiment contribuirà al ben merescut 
reconeixement de Barcelona com a centre 
internacional de coneixement científic 
amb especial sensibilitat cap al benestar i 
qualitat de vida. 

 
 



 

Barcelona Graduate School of 
Economics (Barcelona GSE) 

Any de creació 
2006 
 
Directora 
Teresa Garcia-Milà 
Catedràtica del Departament d’Economia i 
Empresa de la UPF i investigadora 
associada del Centre de Recerca en 
Economia Internacional (CREI) 
 
Principals línies d’investigació  
- Comerç internacional i creixement 
econòmic 
- Desenvolupament econòmic 
- Economia del treball 
- Economia industrial 
- Estadística i econometria 
- Macroeconomia 
- Microeconomia 
 
Investigadors principals 
Robin Hogarth – Jordi Galí – Salvador 
Barberà – Andreu Mas-Colell – Gabor 
Lugosi – Fabio Canova – Antonio Ciccone 
– Rosemarie Nagel – Jordi Brandts – Jose 
García-Montalvo – Massimo Motta – 
Albert Satorra – Jaume Puig-Junoy – 
Xavier Freixas – Michael Creel – Ramon 
Marimon – Joan Esteban – Omiros 
Papaspiliopoulos – Benito Arruñada – 
Omar Licandro – Daniel Serra – Jaume 
Ventura – Albert Marcet – Marta Reynal-
Querol – Inés Macho-Stadler – Elisa Alòs 
– Manel Baucells – Jordi Caballé – Jan 
Eeckhout – Michael Greencare – Jordi 
Massó – Jordi Quoidbach – Ramon 
Caminal – Sjaak Hurkens - Flip Klijn 
 
Contacte  
- Adreça web www.barcelonagse.eu 
- Telèfon -  93 542 12 22 
-Correu electrònic -  
info@barcelonagse.eu  

Descripció breu 

La Barcelona Graduate School of 
Economics és una fundació composada 
per un partenariat privat i públic, 
reconeguda com a institut universitari de 
recerca adscrit a la UPF i a la UAB. Va 
néixer el 2006 per promoure recerca i 
estudis de postgrau d’alt nivell en 
economia i ciències socials, aplegant 
quatre nuclis preexistents de fort impacte 
internacional amb voluntat de lideratge 
europeu i internacional: el Departament 
d’Economia i Empresa de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF); la Unitat de 
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB); l’Institut d’Anàlisi Econòmica 
(IAE) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC); i el 
Centre de Recerca en Economia 
Internacional (CREI).  

La comunitat acadèmica i investigadora de 
la Barcelona GSE la formen els seus 160 
professors afiliats que tenen posició 
permanent a les quatre unitats 
acadèmiques que composen l’escola.  

La visió de la Barcelona GSE és la 
d’esdevenir una institució de primera línia 
mundial en postgrau d’excel·lència i en 
recerca de frontera en economia i ciències 
socials.  

L’oferta educativa de la Barcelona GSE és 
un conjunt de 7 programes de Master 
d’estàndard internacional impartits en 
anglès i s’adreça a la formació de graduats 
enfocats a l’anàlisi econòmic tan per 
entrar al mercat laboral com per optar per 
una carrera investigadora en institucions 
acadèmiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI) 

Any de creació 
2004 
 
Director 
Jacint Jordana 
Catedràtic del Departament de Ciències 
Polítiques i Socials de la UPF 
 
Principals línies d’investigació  
- Relacions Internacionals 
- Seguretat Internacional 
- Economia Política Internacional 
- Governança Global 
- Polítiques Públiques 
- Polítiques Comparades 
- Política Exterior 
 
Investigadors principals 
- Jacint Jordana (UPF) 
- Esther Barbé (UAB) 
- Laura Chaqués (UB) 
- Juan Diez Medrano (UC3) 
- Nico Krisch (IBEI) 
- Martin Shaw (IBEI) 
- Diego Muro (IBEI) 
- Miriam Bradley (IBEI) 
- Robert Kissack (IBEI) 
- Yannis Karagiannis (IBEI) 
- Margarita Petrova (IBEI) 
- Matthias vom Hau (IBEI) 
- Francisco Granados (IBEI) 
- Aina Gallego (IBEI) 
- Elisabeth Johansson-Nogués (IBEI) 
 
Contacte  
-Adreça web - www.ibei.org  
-Telèfon - 93 412 11 89 
-A/e – ibei@ibei.org   

Descripció breu  

L’IBEI és un institut interuniversitari que 
es va fundar l’any 2004 com a esforç 
compartit per part de les cinc universitats 
públiques de l’àrea metropolitana de 
Barcelona per impulsar la formació de 
postgrau i la recerca en l’àmbit de la 
política i relacions internacionals. Es van 
afegir posteriorment cinc institucions que 
també van creure en la seva missió i 
importància del projecte, que es 
resumeixen en impulsar el coneixement 
científic, amb l’objectiu de promoure la 
comprensió dels desafiaments globals per 
a la governança del nostre món. Passats 
aquests primers deu anys, podem afirmar 
que l’IBEI ja s’ha consolidat en els seus 
primers passos, obtenint un elevat 
reconeixement investigador i acadèmic a 
nivell europeu i internacional. A més de 
l’activitat docent, cal assenyalar la 
importància fonamental de tenir un grup 
important de professorat contractat per 
l’Institut, amb un elevat perfil 
investigador. Pel que fa a la recerca, 
aquesta s’articula mitjançant tres 
programes de recerca: governança global; 
xarxes i institucions en una economia 
globalitzada; i seguretat, poder i 
multilateralisme en un món global. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institute of Political Economy 
and Governance (IPEG) 

 
Any de creació 
2013 
 
Director 
Carles Boix  
Catedràtic de Ciència Política i Afers 
Públics de la Universitat de Princeton 
 
Principals línies d’investigació  
- Economia Política 
- Desigualtat 
- Teoria democràtica empírica 
- Eleccions i control polític 
 
Investigadors principals 
- Carles Boix 
- Ruben Enikopolov (ICREA) 
- Maria Petrova (ICREA) 
- Francesc Amat 
- Sebastián Lavezzolo 
- Héctor Galindo 
 
Contacte  
- Adreça web www.barcelona-ipeg.eu 
- Telèfon -  93 542 17 63 
-A/e  - aalsina@barcelona-ipeg.eu  

Descripció breu 

Establert a Barcelona el febrer del 2013, 
l’Institut d’Economia Política i 
Governança té com a objectiu la creació 
d’un centre de recerca en economia 
política (l’impacte d’institucions polítiques 
en creixement econòmic, evolució de 
l’economia, distribució de la renta i 
desigualtat) del màxim estàndar 
internacional mitjançant la creació d’un 
nucli d’investigadors permanents i el 
desplegament d’un conjunt de programes 
d’intercanvi científic i formació 
acadèmica. 

A banda de produir i difondre recerca amb 
impacte internacional, els objectius 
estratègics de l’IPEG inclouen el foment 
d’una major integració entre les diverses 
parts de les cièncis socials a Barcelona, 
sobretot entre la ciència política, 
l’economia, la sociologia i la història.  

IPEG és el resultat de la col·laboració 
conjunta de la Universitat Pompeu Fabra, 
la Barcelona Graduate School of 
Economics i la Fundació La Caixa, i ha 
rebut el suport de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centre de Recerca en Economia 
Internacional (CREI) 

Any de creació 
1994 
 
Director del centre 
Jordi Galí 
Catedràtic del Departament d’Economia i 
Empresa de la UPF i professor de la 
Barcelona GSE 
 
Principals línies d’investigació  
- Fluctuacions Econòmiques: Exploracions 
sobre el paper de les friccions al mercat de 
treball, la informació imperfecta i el canvi 
estructural (IP: Jordi Galí) 
- Mercats Financers i la Macroeconomia 
(IP: Jaume Ventura) 
- Transferència Internacional de 
Tecnologies i Estratègies de les Empreses 
(IP: Gino Gancia) 
- Globalització, Polítiques d’optimització i 
Creixement (IP: Gino Gancia) 
- Bombolles d'Actius i Política Econòmica 
(IP: Jaume Ventura) 
- Fluxos de Capital Internacionals i 
Mercats Emergents (IP: Fernando Broner) 
- Política Monetària i Bombolles en els 
Preus dels Actius (IP: Jordi Galí) 
- La Macroeconomia de les Inversions 
Col·laterals (IP: Alberto Martin) 
 
Investigadors principals 
- Jordi Galí 
- Gino Garcia 
- Fernando Broner 
- Alberto Martin 
 
Contacte  
- Adreça web www.crei.cat 
- Telèfon -  93 542 13 88 
-A/e  - crei@crei.cat / crojas@crei.cat  

Descripció breu 

El Centre de Recerca en Economia 
Internacional (CREI) és un institut de 
recerca patrocinat per la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF). La seva seu és al campus de 
Ciutadella de la UPF, a Barcelona. Les 
activitats de recerca se centren en 
l'economia internacional i la 
macroeconomia, entesos en un sentit 
ampli.  
 
L’objectiu del CREI és promoure la 
recerca d’acord amb els estàndards 
acadèmics més alts. Sempre en contacte 
amb aquesta dimensió de recerca, també 
vol ser un focus de formació i de 
divulgació de noves idees. El CREI té molt 
a prop el Departament d'Economia i 
Empresa de la UPF, i és una unitat 
acadèmica de la Barcelona Graduate 
School of Economics (Barcelona GSE) 
amb els quals col·labora en moltes 
activitats de recerca i docència. En 
general, el CREI vol contribuir a la 
promoció de la recerca d’alta qualitat en 
economia a Catalunya i Europa. 
  
Les activitats de recerca del CREI són 
portades a terme pels investigadors 
propis, així com pels investigadors 
associats de la comunitat de la UPF. Tots 
comparteixen un compromís amb la 
missió final del CREI: contribuir a una 
millor comprensió del funcionament de 
l'economia en la societat contemporània. 
Aquesta comprensió, basada en l'estudi 
rigorós, és necessària per tal d'assolir una 
millora en el disseny de polítiques i 
institucions, que permetin augmentar el 
creixement econòmic i, en últim terme, el 
benestar dels ciutadans d'arreu del món. 

 
 
 
 
 
 
 



Centre de Recerca en Economia 
de la Salut (CRES) 

Any de creació 
1996 
 
Director 
Jaume Puig-Junoy 
Professor del Departament d’Economia i 
Empresa de la UPF 
 
Principals línies d’investigació  
- Recerca en l'àmbit de l'economia de la 
salut, tant aspectes teòrics com objectius 
molt més aplicats 
- Estudis sobre la sostenibilitat del 
finançament dels sistemes sanitaris 
públics, mitjançant projeccions de 
necessitats futures i sobre models 
d'assegurament, finançament i 
organització dels sistemes sanitaris 
- Estudis i propostes sobre incentius i 
sistemes de pagament a hospitals i 
organitzacions sanitàries integrades, 
incentius i efectes de les diferents mesures 
d'intervenció en el finançament públic de 
medicaments i tecnologies sanitàries 
(copagaments, regulació de preus, 
sistemes de preus de referència, etc.) 
- Estudis d'avaluació econòmica de 
prestacions sanitàries. 
 
Investigadors principals 
Júlia Bosch Jou – Jaume García Villar – 
Helena Henrández Pizarro – Pere Ibern 
Regàs – Sergi Jiménez Martín – Arnau 
Juanmartí – Guillem López Casasnovas – 
Celia Muñoz Fernández – Carles Murillo 
Fort – Catia Nicodemo – Natàlia Pascual 
Argenté – Laura Pellsé Urquiza – Jaume 
Puig-Junoy – Marta Trapero Bertrán – 
Judit Vall Castelló  
 
Contacte  
- Adreça web www.upf.edu/cres 
- Telèfon -  93 542 13 87 
-Correu electrònic -  cres@upf.edu 

Descripció breu 

El Centre de Recerca en Economia i Salut 
(CRES) és un centre d’investigació 
vinculat a la UPF. Té com a objectiu 
desenvolupar diverses línies d’anàlisi del 
sistema sanitari, des de l’òptica de la 
recerca acadèmica i científica, per tal de 
contribuir als processos de canvi en la 
formació i gestió dels serveis en temes 
relacionats amb l'Economia de la Salut i 
l'Administració Sanitària. 
 
Els projectes de recerca del CRES 
cobreixen, dins de l’àmbit de l’economia 
de la salut, tant aspectes teòrics com 
objectius molt més aplicats. El CRES 
busca que els coneixements acadèmics i de 
recerca siguin una eina fonamental  per a 
la presa de decisions en el àmbit de la 
salut. 
La tasca del CRES demostra que 
l’economia de la salut, com a disciplina la 
finalitat de la qual és estudiar les decisions 
d’assignació de recursos i els serveis 
sanitaris, és una eina fonamental per 
contribuir a la sostenibilitat, l’eficiència i 
l’equitat en la provisió, producció i 
organització del sistema sanitari. 

 

 
 
 
 
   



Assistents de la UPF a la trobada amb mitjans de comunicació 

A les 11.30 hores a la 5a. planta de l’edifici Mercè Rodoreda 

- Antoni Bosch, Vicerector d'Economia i Projectes Estratègics de la UPF 

- Jordi Galí, director del Centre de Recerca en Economia Internacional 

- Teresa Garcia-Milà, directora de la Barcelona Graduate School of Economics  

- Jaume Puig-Junoy, director del Centre de Recerca en Economia de la Salut 

- Joan Benach, director del Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut i co-director 

del Johns Hopkins University-Universitat Pompeu Fabra Public Policy Center 

- Mariano Torcal, director del Research and Expertise Centre for Survey 

Methodology 

- Ricard Zapata, director del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració 

- Marco Madella, director del Grup de Recerca Complexity and Socio-Ecological 

Dynamics, i Carla Ancelotti, investigadora del grup 

- Veronica Benet-Martínez, directora del Laboratori de Recerca en Ciències 

Experimentals i del Comportament, i Rosemarie Nagel, investigadora del laboratori 

- Robert Kissack, cap d'Estudis de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, 

i Laura Chaqués, professora de recerca 

- Josep Jofre, Vicegerent de l'Àrea de Recerca i Economia de la UPF 

- Eva Martín, cap del Servei de Recerca de la UPF 

- Mònica de Forn, cap de la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle 

 


