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Proposat com a 
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Vaig néixer a Terrassa l’any 1969. Fill d’emigrants 
procedents de Jaén i Còrdova, tinc dos fills. 
M’apassionen la història antiga, el cinema clàssic 
(John Ford no ha estat millorat encara) i el tennis, la 
qual cosa no vol dir que sigui molt destre jugant-hi. 

Soc director del Departament d’Economia des del 2017 i director de la Càtedra 
d’Economia Local i Regional, amb seu al Campus de les Terres de l’Ebre, des del 2011; 
estic enamorat de l’Ebre! He estat coordinador del programa de doctorat en Economia 
i Empresa (2015-18), a la Facultat d’Economia i Empresa, i secretari de l’Escola 
Universitària de Turisme i Oci, després Facultat de Turisme i Geografia (2005-10). 

Em vaig llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials l’any 1992 i em vaig doctorar 
en Economia (2003) a la Universitat Autònoma de Barcelona, on vaig ser professor 
ajudant. El 2004 em vaig incorporar com a lector a la URV, tot cercant una universitat 
dinàmica, jove i amb potencial de creixement. No em vaig equivocar. El 2007 vaig accedir 
a la categoria d’agregat i des del 2011 soc catedràtic contractat. 

Durant els 18 anys de vinculació amb la URV he impartit diverses assignatures de grau a 
la Facultat d’Economia i Empresa i a la Facultat de Turisme i Oci, com també als màsters 
d’ambdues facultats i de l’ETSEQ. A més, he dirigit 4 tesis doctorals. 

Soc membre del grup de recerca GRIDE i del Centre de Recerca en Economia i 
Sostenibilitat (ECO-SOS). M’he especialitzat en economia del medi ambient i ecològica i 
en economia del Turisme, i soc autor o coautor de gairebé 60 publicacions en revistes 
indexades, majoritàriament internacionals (índex h = 25). En l’actualitat m’ocupen i em 
preocupen temes com la vulnerabilitat turística o l’anàlisi del consum de recursos. Soc i 
he estat investigador principal de diversos projectes competitius de la Unió Europea i 
del Plan Nacional i viatjo sovint a Viena, on col·laboro estretament amb investigadors de 
la BOKU University (Institute of Social Ecology). 

M’incorporo a un equip ple d’il·lusió i responsabilitat. Crec que és un moment important 
per a la nostra universitat i per això he estat disposat a fer un pas endavant. Em definiria 
com una persona moderada, raonable i rigorosa que pensa que el sentit de l’humor és 
un ingredient clau per treballar. 

 


