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Jordi Bacaria Colom és catedràtic d’Economia Aplicada de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. És director de la revista Foreign Affairs 
Latinoamérica, editada a Mèxic. Va ser director del CIDOB entre el juny 
del 2013 i l’agost del 2018. Ha estat degà de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i director de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. També ha estat codirector de l’Insti-
tut d’Estudis de la Integració Europea, a Mèxic (projecte de la Comissió 
Europea). Ha publicat articles a revistes especialitzades, capítols de llibres 
i llibres sobre integració econòmica, Amèrica Llatina, economia de la 
Mediterrània, institucions monetàries i elecció pública.

Clàudia Canals és economista lead al Departament de Planificació 
Estratègica i Estudis de CaixaBank i lecturer al Master of International 
Business de l’Escola de Comerç Internacional de la UPF. Doctora en 
Economia per la Universitat de Columbia i màster en Economia per la 
mateixa universitat i per la Universitat Pompeu Fabra. Abans d’incorpo-
rar-se a CaixaBank va treballar com a ajudant de recerca a la Universitat 
de Columbia i al National Bureau of Economic Research (NBER), i també 
com a professora ajudant a la Universitat de Columbia i a la Universitat 
Pompeu Fabra. Les seves àrees d’estudi comprenen el comerç internaci-
onal i la macroeconomia, posant especial èmfasi en l’estudi dels Estats 
Units i les economies emergents (Àsia i Amèrica Llatina). La seva recerca 
ha estat publicada al Journal of Development Economics, Papeles de Eco-
nomía Española i a obres del Banc d’Espanya, entre d’altres.

Lourdes Casanova és professora i directora de l’Institut de Mercats 
Emergents, Cornell S. C. Johnson College of Business de la Universitat 
de Cornell. Al 2014 i el 2015 va ser premiada com una de les cinquanta 
intel·lectuals iberoamericanes més influents, i el 2017, com una de les 
trenta, per Esglobal. Com a becària Fulbright / “La Caixa” va cursar un 
màster a la Universitat de Southern Califòrnia i, posteriorment, un doc-
torat a la Universitat de Barcelona. També és autora de diversos llibres. 
Amb Anne Miroux va publicar, al 2019, La era de las multinacionales 
chinas, i, entre el 2016 i el 2020, l’informe Multinacionales de mercados 
emergentes. Al 2017, va publicar, amb Peter Cornelius i Soumitra Dutta, 
Financing Entrepreneurship and Innovation in Emerging Markets. Així 
mateix, és membre dels grups Global Agenda Council i Competitiveness 
in Latin America, del World Economic Forum. També col·labora amb 
Agenda Pública, amb la CNN en espanyol i amb El País.

Iciar Chávarri Ureta és funcionària de la Direcció General de Comerç 
de la Comissió Europea. És llicenciada en Dret amb l’especialitat juridi-
cocomunitària per la Universitat San Pablo CEU, i diplomada en Estudis 
Superiors Jurídics i Econòmics de la Unió Europea per la Universitat de 
la Sorbona. Disposa d’un màster en Administració i Política Europea pel 
Col·legi d’Europa de Bruges.



SOBRE ELS AUTORS I LES AUTORES

6 
2020•79•

Antoni Estevadeordal és el representant del Banc Interamericà de Desen-
volupament (BID) a Brussel·les. És llicenciat en Economia per la Universitat 
de Barcelona i doctorat en Economia per la Universitat de Harvard. Té 
experiència en cooperació regional, integració econòmica i política comer-
cial a l’Amèrica Llatina i el Carib, Àsia-Pacífic i Europa. Va dirigir la iniciativa 
migratòria del Banc coordinant l’agenda estratègica en temes migratoris 
a l’Amèrica Llatina i el Carib. Abans d’unir-se al BID va ser professor de la 
Universitat de Barcelona i la Universitat de Harvard. També és membre sènior 
no resident de Brookings Institution. És autor i editor de diversos llibres i ha 
publicat nombroses publicacions a importants revistes econòmiques.

Paloma Fernández Pérez és catedràtica d’Història dels Negocis de la 
Universitat de Barcelona. Es va llicenciar en Geografia i Història per la 
Universitat de Barcelona i té un màster i un doctorat per la Universitat de 
Califòrnia a Berkeley. És experta en la història de les famílies emprenedo-
res i les empreses familiars centenàries d’Espanya i Hispanoamèrica. Edi-
tora de diverses revistes de recerca (Business History i Journal of Evolutio-
nary Studies in Business), és, així mateix, coordinadora de diferents grups 
de recerca sobre empreses familiars. Ha dut a terme estades de recerca a 
les universitats de York i de Lancaster, al Regne Unit; a la Universitat del 
Pacífic i Uniandes, de Lima, i a la Universitat de Kyoto, Japó.

Xavier Fernández Pons és professor de Dret Internacional Públic de la 
Universitat de Barcelona. És llicenciat en Dret per la UB i doctor en Dret 
per la Università degli Studi di Bologna. Així mateix, posseeix el diploma 
del Centre d’Investigació de l’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia. 
Ha participat en diversos projectes d’investigació finançats per instituci-
ons espanyoles i europees i és autor de nombroses publicacions sobre 
dret internacional públic, especialment relatives a dret internacional 
econòmic. És també professor del màster en Relacions Internacionals de 
l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Ha estat professor con-
vidat en diverses universitats espanyoles i estrangeres.

Vittorio Galletto és cap de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana de 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. També és 
professor del màster Metròpolis en Estudis Urbans i Metropolitans de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Es va llicenciar i doctorar en Econo-
mia a la mateixa universitat. Els àmbits en què treballa són l’economia 
regional i urbana, els sistemes productius locals i la innovació. Abans 
d’incorporar-se a l’IERMB va treballar com a professor associat i investi-
gador a la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha treballat en el 
sector privat en empreses de consultoria i serveis professionals duent a 
terme projectes de desenvolupament local per a diferents ajuntaments, 
diputacions provincials i altres organismes públics.

Ignacio García Bercero és director d’Afers Multilaterals, Estratègia, 
Anàlisi i Avaluació de la Comissió Europea. Es va llicenciar en Dret per 
la Universitat Complutense de Madrid i té un Master of Law per la Uni-
versity College London. Membre de la Direcció General de Comerç de 
la Comissió Europea des del 1997, ha participat en les negociacions de 
la Ronda Uruguai i altres acords multilaterals. Ha estat negociador en 
cap dels acords comercials entre la UE i Corea, els Estats Units i l’Índia. 
Ha publicat nombrosos articles sobre temes relacionats amb el comerç 
en diferents publicacions acadèmiques. El 2020 ha estat fellow del Saint 
Anthony’s College a Oxford.
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Patricia García-Durán Huet és professora agregada del Departament 
d’Història Econòmica, Institucions i Economia Mundial de la Universitat 
de Barcelona. Es va llicenciar en Economia per la Universitat de Barcelo-
na,   té un màster en Integració Europea i un doctorat en Govern per la 
London School of Economics. També és investigadora de l’Observatori de 
Política Exterior Europea de l’Institut d’Estudis Internacionals de Barcelo-
na (IBEI). Els darrers anys, la seva feina s’ha centrat en la política comer-
cial de la UE i l’Organització Mundial del Comerç. Ha publicat a diverses 
revistes especialitzades, incloent-hi Journal of European Public Policy i 
Journal of World Trade.

Marc Ibáñez Díaz és becari de “La Caixa” i està cursant un Màster en 
Global Affairs a la Universitat de Yale. Té un grau en Economia per la 
Universitat de Barcelona i un grau en Política i Relacions Internacionals 
de la Universitat de Londres. El seu treball de final de grau sobre l’impac-
te del Brexit en el sector financer del Regne Unit ha estat publicat. Ha 
dut a terme intercanvis a la Universitat de Pennsylvania i la Universitat 
Lliure de Burgas, Bulgària. Amb anterioritat a la seva arribada a Yale, va 
treballar a Sabadell Consulting, unitat de consultoria estratègica interna 
del grup bancari Sabadell.

Miguel Otero-Iglesias és investigador principal del Real Instituto Elcano 
i professor de l’IE School of Global and Public Affairs. Té un màster en 
Política Econòmica Internacional de la Universitat de Manchester i un 
doctorat per la Universitat d’Oxford. És investigador associat a l’Institut 
UE-Àsia de l’Escola d’Administració ESSCA, a França. Ha estat investi-
gador visitant a l’Institut d’Economia i Política Mundial (IWEP) de l’Aca-
dèmia Xinesa de Ciències Socials, a Pequín, i a l’Institut Mercator per a 
Estudis sobre la Xina (MERICS), a Berlín. És cofundador i coordinador de 
l’European Think Tank Network of China (ETNC).

Eloi Serrano Robles és director de la Càtedra d’Economia Social del 
Tecnocampus – Universitat Pompeu Fabra i professor titular d’Economia 
de l’Empresa a la mateixa universitat. Així mateix, és doctor en Història 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves línies d’investigació 
se centren en les relacions econòmiques internacionals i en la internaci-
onalització de les empreses, amb especial èmfasi en les relacions entre 
Espanya i l’Amèrica Llatina. Ha publicat diversos llibres, capítols de llibres 
i articles a revistes científiques sobre aquest tema. Altres camps d’inves-
tigació inclouen els relacionats amb l’economia social i el cooperativisme 
a les empreses. Ha estat investigador convidat a la London School of 
Economics.

Joan Trullén és professor del Departament d’Economia Aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director de l’Institut d’Es-
tudis Regionals i Metropolitans (IERMB) de Barcelona,   així com secretari 
general d’Indústria (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç) des del 2004 
i fins al 2008, i president del CDTI. Dins el camp de l’economia regional 
i urbana està treballant en el disseny d’estratègies de desenvolupament 
local i creixement urbà inclusiu.




