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La Càtedra Pasqual Maragall d’Economia i Territori, creada per impuls de la 
Universitat de Barcelona amb el suport econòmic del Banc Santander, és una 
iniciativa orientada a promoure i impulsar la recerca de qualitat en els camps de 
l’economia aplicada i de la política pública. La càtedra posa un especial èmfasi 
en la recerca vinculada als aspectes territorials de l’economia i la política pública. 
Així ho mostren clarament les recerques finançades i desenvolupades durant  els 
darrers anys, entre les que destaquen els estudis finançats sobre l’eficiència de les 
diferents formes de gestió dels serveis públics locals, les interrelacions entre les 
infraestructures i el desenvolupament urbà, i les diverses avaluacions empíriques 
de polítiques concretes, entre les que destaquen algunes de ben diverses com les 
polítiques d’immersió lingüística i el seu impacte en el mercat laboral, la interrelació 
entre la política energètica i medi ambiental i la innovació, i algunes polítiques de 
mobilitat i transoport.  

Un altre vessant que s’ha anat consolidant al llarg d’aquest darrer curs, tot seguint 
l’impuls dels anys anteriors, ha estat l’enfortiment de connexions internacionals, tant 
a nivell institucional com pel que fa a la col·laboració de recerca. Així, cal destacar 
la celebració de diverses activitats acadèmiques que han gaudit de la contribució 
i participació activa d’investigadors internacionals. En concret s’han realitzat 
dues activitats destacables. Per un costat, un curs organitzat amb la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona sobre mètodes de planificació i avaluació 
d’infraestructures. Per un altre, un workshop científic amb alguns dels investigadors 
referents en l’estudi de l’alta velocitat ferroviària i les autopistes en alguns països de 
referència comparables amb la nostra realitat com ho són França i Itàlia. A més, la 
continuació del programa de professors visitants ha permès gaudir d’un període de 
col·laboració estreta amb el professor Marc Esteve de la University College London. 
Un any més la càtedra seguirà amb la mateixa dinàmica activa i cooperativa per tal 
d’assolir els objectius de contribuir a millorar el coneixement i la comprensió sobre 
les conseqüències reals de les polítiques públiques, sobretot aquelles amb un major 
impacte sobre el territori. 

Germà Bel

Director De la càteDra

LA CÀTEDRA PASQUAL MARAGALL 
D’ECONOMIA I TERRITORI DE LA UB  
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              le coll rinet av llagaraM lauqaP ardetàC al ed launa aicnèrefnoc atrauq aL
dijous 29 de gener de 2015. Aquest cop la conferència va ser protagonitzada pel 
vicepresident de la Comissió Europea, el sr. Joaquín Almunia. L’acte va comptar 
amb la col·laboració de l’Ateneu Barcelonès i va tenir lloc en un dels seus espais 
principals. La conferència portava per títol “Quo Vadis Europa?” i va centrar-se en 
reflexionar sobre els reptes principals de l’economia i la política europea. 

Aquesta conferència pot ser consultada de nou mitjançant el canal de youtube de 
la Càtedra. L’acte va ser presidit pel Rector de la Universitat de Barcelona, com és 
habitual, i va ser aprofitat també pel director del a Càtedra, el Dr. Germà Bel, per 
a repassar breument el conjunt d’activitats realitzades per la càtedra en el darrer 
any i avançar algunes de les activitats del curs següent.

Podeu veure el vídeo de la conferència “Quo vadis, Europa?” al canal Youtube de 
la Càtedra Pasqual Maragall.
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CICLE DE SEMINARIS 
DE TRANSPORT
A CÀRREC DE ROBERT CERVERO (UNIVERSITY OF CALIFORNIA)

LLOC: FACULTAT D’ECONOMIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

ORGANITZADORS: CÀTEDRA PASQUAL MARAGALL 

DATA: 12/03/2015

Robert Cervero- (University of 

California at Berkeley)

 

El 12 de març la Càtedra Pasqual Maragall va organitzar un conjunt de seminaris impar-
tits pel doctor Robert Cervero (University of Californa at Berkeley), sobre diferents modes 
de transport urbà. Particularment, el professor Cervero va centrar la seva discussió sobre 
el paper del Bus Ràpid Transit, com a un mode de transport eficient i competitiu de trans-
port públic col·lectiu en el primer dels seus seminaris. El segon, en canvi, va centrar-se 
en la relació entre l’alta velocitat ferroviària i el desenvolupament econòmic i empresarial 
amb una revisió de l’experiència existent, el que va permetre discutir sobre els mites i rea-
litats de l’alta velocitat i extreure interessants implicacions de política pública per aquells 
territoris que esperen els projectes d’alta velocitat com a motor de creixement econòmic.



CURS SOBRE POLÍTICA 
D’INFRAESTRUCTURES I MÈTODES 
DE PLANIFICACIÓ

Els dies 28 i 29 de setembre de 2015 els investigadors de la Càtedra van dirigir i 
organitzar, conjuntament amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Bar-
celona un curs sobre política d’infraestructures i mètodes de planificació. Aquest curs 
va comptar amb diversos investigadors internacionals experts en els mètodes de pla-
nificació, de forma que van permetre discutir les bones i males pràctiques en aquesta 
activitat tant rellevant per a la política d’infraestructures. A més, el curs va comptar 
amb els eurodiputats Ramon Tremosa i Ernest Maragall, que van reflexionar sobre el 
pla Juncker. A continuació es detallen les característiques del curs, el seu programa i 
els ponents que hi van participar. El curs era obert i gratuït per a tothom que hi esti-
gués interessat.
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Les restriccions pressupostàries i la crisi econòmica ens obliguen a ser més exigents 
amb la planificació i avaluació de projectes d’inversió. Un dels sectors més afectats per 
l’evolució de la inversió pública és el de les infraestructures de transport. Europa dis-
cuteix en aquests moments el Pla Juncker com a mecanisme per a finançar i promoure 
noves inversions, el que pot dinamitzar noves iniciatives d’inversió en infraestructures 
de transport i obligarà, per tant, a avaluar les necessitats i les diferents alternatives 
disponibles. Tanmateix, existeix una gran heterogeneïtat en els mètodes de planificació 
i avaluació d’inversions en els diferents països europeus. Per això el seminari intentarà 
oferir una visió i un debat sobre els diferents mètodes per extreure lliçons que perme-
tin millorar la política d’infraestructures a Espanya i a Europa. De fet, Espanya s’ha 
caracteritzat pel seu gran esforç en inversions en noves infraestructures de transport i 
ho ha fet sense un mètode clar de planificació i avaluació. Com a resultat Espanya es 
presenta actualment com un cas de mala pràctica en política d’infraestructures, on la 
oferta de transport s’ha desvinculat de la seva demanda, i que ha resultat com a conse-
qüència en una sobretodació present a tots el modes de transport. Aquest seminari va 
dirigit a tots aquells interessats en els mètodes de planificació i avaluació d’inversions 
en infraestructures de transport i a aquells interessats en l’anàlisi econòmica de la 
política d’infraestructures.

Director: Dr. Germà Bel Queralt. Catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona i 
investigador ICREA-Acadèmia.

Coordinador: Dr. Daniel Albalate. Professor Lector d’Economia a la Universitat de Barcelona.

Resum i motivació el curs



DILLUNS, 28 DE SETEMBRE

10.45-11.00 INAUGURACIÓ 

Agustí Bosch - (director acadèmic del CUIMPB-Centre Ernest Lluch)

Germà Bel - (director director del curs)

MODELS DE PLANIFICACIÓ D’INFRAESTRUCTURES

11.00-12.00 

Raons per a la planificació d’infraestructures a escala nacional, regional i municipal - Antonio Estache

12.00-12.30 PAUSA

12.30-13.30

Taula rodona: Models de planificació d’infraestructures a Holanda i França - Raymond Gradus, Émile Quinet

13.30-15.00 PAUSA

15.00-16.00

Taula Rodona: Model de planificació d’infraestructures. El Pla Junker - Ernest Maragall, Ramon Tremosa

16.00-17.00

Taula rodona: Planificació d’infraestructures a l’Àrea Metropolitana de Barcelona - Ricard Font, Santiago García-Milà

DIMARTS, 29 DE SETEMBRE

POLÍTICA D’ INFRAESTRUCTURES

10.00-11.00

Ferrocarrils: l’experiència internacional en alta velocitat ferroviària  - Daniel Albalate

11.00-12.00

Ports: models de gestió i finançament - José Ignacio Castillo

12.00-12.30 PAUSA

12.30-13.30

Aeroports: models de gestió i finançament - Xavier Fageda

13.30-15.00 PAUSA

15.00-16.00

Carreteres: gestió del finançament i predicció de la demanda - Anna Matas

17.00-17.15 CLOENDA

PROGRAMA



PONENTS
Daniel Albalate · Universitat de Barcelona 

Germà Bel · Universitat de Barcelona 

José Ignacio Castillo · Université Libre de Bruxelles, Bèlgica 

Antonio Estache · Universitat de Barcelona

Xavier Fageda · Universitat de Barcelona

Ricard Font · Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

Santiago García-Milà · Port de Barcelona 

Raymond Gradus · Vrije Universiteit Amsterdam, Països Baixos

Anna Matas · Universitat Autònoma de Barcelona 

Ernest Maragall · diputat al Parlament Europeu 

Émile Quinet · Paris School of Economics, França

Ramon Tremosa · Universitat de Barcelona. Diputat al Parlament Europeu
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INTERNATIONAL WORKSHOP
“ADVANCES IN RESEARCH ON SURFACE TRANSPORTATION: 
MOTORWAYS AND HIGH SPEED RAIL”

Els dies 23 i 24 de noviembre de 2015 la càtedra va organitzar un workshop aca-
dèmic sobre política d’infraestructures de superficie i xarxa. El Workshop Advances 
in Research on Surface Transportation: Motorways and High Speed Rail va comptar 
amb la participació i coorganització del Cornell Program in Infrastructure Policy 
de la Cornell University dels Estats Units amb la que la Càtedra manté una estreta 
col·laboració. 

En particular, es van convidar a alguns dels principals experts sobre alta velocitat 
i vies de gran capacitat (autopistes) de dos països comparables amb la nostra 
realitat i que han viscut processos de reforma importants en aquests modes de 
transport com ho són França i Itàlia. Aquest workshop va servir per a discutir el 
paper de les polítiques de privatització en autopistes, les seves expectatives i els 
seus resultats en aquestes dues experiencies internacionals, així com per avaluar 
els resultats de l’aposta per l’alta velocitat ferroviària en aquests dos països. A 
part de discutir els aspectos més rellevants del marc de regulació d’aquestes in-
dústries, es van tractar alguns aspectes concrets en els que els casos de França i 
Itàlia podien ser d’especial interés. En el cas de França, Yves Crozet va parlar-nos 
dels pros i contres dels models de col·laboració público-privada en alta velocitat, 
mentre que Paolo Beria ens va descriure els principals impactes de la introducció 
de competencia en els serveis d’alta velocitat ferroviària a Itàlia. 

A més, el workshop va servir també per a realitzar una primera reunió del Special 
Interest Group sobre Regulació Econòmica en el transport de la Conferència Mun-
dial de Recerca en Transport (World Conference on Transport Research, WCTR) en 
la que els investigadors de la càtedra s’han inscrit aquest any i que permet enfortir 
relacions amb centres i investigadors referents en l’àmbit de la regulació econòmi-
ca en el camp de la política de transport. 
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MONDAY 23 NOVEMBER 2015

MOTORWAYS

15:00 WELCOME ADDRESS

15:15-16:00 

PRIVATIZATION OF MOTORWAYS IN FRANCE. Alain Fayard - (Free Lance consultant and former general ins-
pector at Department of Environment, Land Planning and Transportation of France)

16:00-16:45 

PRIVATIZATION OF MOTORWAYS IN ITALY. Marco Ponti  - (Politecnico di Milano)

16:45-17:15 COFFEE BREAK

17:15-18:00

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE UNITED STATES: THE ROAD TO RENEWAL. Raymond Richard 
Geddes - (Cornell University)

18:00-19:00

MEETING OF THE SPECIAL INTEREST GROUP SIG E3 (Transport Economic Regulation) of the World Confe-
rence on Transport Research (WCTR) Chairs: Paolo Beria and Francesco Ramella

21:00 GALA DINNER

ADVANCES IN RESEARCHD
ON SURFACE TRANSPORTATION: MOTORWAYS AND HIGH SPEED RAIL

PROGRAMA

BARCELONA 23–24 NOVEMBER 2015

ORGANIZED BY: 

RESEARCH GROUP ON GOVERNMENTS AND MARKETS (GIM-UNIVERSITY OF BARCELONA)

CORNELL PROGRAM IN INFRASTRUCTURE POLICY (CPIP-CORNELL U.) 

PASQUAL MARAGALL CHAIR OF ECONOMICS AND TERRITORY 

XARXA DE REFERÈNCIA EN ECONOMIA APLICADA I PÚBLICA (XREAP)



CPM 2015
CÀTEDRA PASQUAL MARAGALL

TUESDAY 24 NOVEMBER 2015

HIGH SPEED RAIL

10:00-10:45

HIGH-SPEED RAIL IN ITALY. Paolo Beria - (Politecnico di Milano)

10:45-11:30

HIGH-SPEED RAIL IN FRANCE. Yves Crozet - (Université de Lyon)

11.30-12:00 COFFEE BREAK

12:00-12:45

DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF HSR. John Preston - (University of Southampton)

12:45-13:30

ROUND TABLE

13:30

CLOSING REMARKS

WORKSHOP VENUE: FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA (UNIVERSITAT DE BARCELONA)

ROOM: SALA DE GRAUS (AVDA. DIAGONAL 690)



NOUS AJUTS A LA RECERCA
2015 - LLEGAT PASQUAL MARAGALL

La Fundació Catalunya Europa, junt amb la Càtedra Pasqual Maragall,  van 
convocar els segons ajuts a la recerca en el marc del programa Llegat Pasqual 
Maragall. L’objecte d’aquesta convocatòria d’ajuts a la recerca Pasqual Maragall 
és el de promoure i estimular entre els investigadors/es la realització d’estudis 
sobre el pensament i l’acció política de Pasqual Maragall, així com l’impacte de 
la seva iniciativa en la història de Catalunya. En aquesta segona convocatòria de 
2015 s’oferien dos ajuts a la recerca diferenciats: 

1) AJUT A LA RECERCA “PENSAMENT I ACCIÓ POLÍTICA DE PASQUAL MARAGALL”

Dotació: 8.500€

2) AJUT A LA RECERCA “PASQUAL MARAGALL. ECONOMIA I TERRITORI”

Dotació: 6.500€



“Aquest treball es centra en analitzar el rol del sector públic en la provisió 
d’aparcament de manera conjunta en calçada i fora de calçada, tant a nivell de 
recerca com d’avaluació de la implantació d’aquestes polítiques. En especial es 
considerarà com ambdós instruments interaccionen, quin es el grau de poder de 
mercat i les variables el modifiquen; així com el paràmetres que afecten al com-
portament de fixació de preus dins el sector privat. Amb això s’espera aportar indi-
cacions sobre les potencialitats de l’ús de la regulació pública de l’aparcament per 
contrarestar les distorsions del mercat, assolir els objectius de mobilitat establerts i 
assegurar una assignació eficient dels recursos. Això es farà a partir del cas d’estudi 
de Barcelona, en tant que es comparable a les principals ciutats europees i d’EEUU 
(ITDP, 2010 i 2011); i a més, es troba entre les ciutats que marquen tendència a 
nivell internacional en la implantació de polítiques d’aparcament (GPALs, 2014). 
El cas de Barcelona presenta una gran oportunitat per avaluar l’impacte de les po-
lítiques d’aparcament en un àmbit on s’ha implantat una política de regulació de 
l’estacionament en calçada a nivell global per tota la ciutat (Àrea verda) juntament 
amb una extensiva oferta de garatges públics i una àmplia presència del sector 
privat. Aquest cas encara guanya més rellevància degut a les últimes accions de 
l’Ajuntament de Barcelona amb la privatització de 15 dels 55 garatges que fins 
ara gestionava de manera directa, a un sol operador (SABA)”. Ajut atorgat: 6.500€ 
Agraïm la participació de tots els investigadors en la convocatòria i us encoratgem a 
tornar-hi a participar en les properes edicions.

La Càtedra Pasqual Maragall, encarregada del segon d’aquests ajuts, va decidir ad-
judicar l’ajut de recerca a Albert Gragera Lladó pel projecte “The liveable city: topics 
in sustainable mobility in Barcelona”. A continuació es descriu resumidament el 
projecte:

RESUM

Albert Gragera Lladó

 



DOCUMENTS DE TREBALL  
CÀTEDRA PASQUAL MARAGALL 

La Càtedra Pasqual Maragall ha seguit ampliant la seva Col·lecció de Documents de 
Treball amb articles en progrés sobre els àmbits específics de la Càtedra: l’Economia 
Aplicada i la Política Pública. Els articles passen un procés d’avaluació externa i si són 
acceptats per a la seva publicació tenen una remuneració de 200 euros per article, excep-
te en el cas d’articles de membres de la càtedra. També és habitual incloure els articles 
derivats del programa d’ajuts a la recerca. 

Al llarg d’aquest any s’han publicat els següents articles:

Working Paper 03/2015. “Road safety determinants: do institutions matter?”

Daniel Albalate (Universitat de Barcelona), Anastasiya Yarygina.

Road safety is a global health problem and its severity in developing countries highlights the need for 
research to address its causes. We explore the effect of institutional variables on road safety, redressing 
the literature’s failure to consider political institutions as road safety determinants. Specifically, we analy-
ze the effect on traffic accidents and fatalities of different political regimes, electoral rules and forms of 
government and we control for other factors. By drawing on an international sample of countries taken 
over a long time-span, we find that democratic institutions are associated with better road safety. The 
beneficial effects of democratization become apparent after about four years in countries undergoing a 
regime transition and are also discernible in established democracies that are consolidating their political 
institutions. Finally, our results suggest that road safety can be characterized as a local public good and 
that its provision is greater in parliamentary systems.
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Working Paper 02/2015. “Bilingual Schooling and Earnings: Evidence from a Language-in-Education Reform”

Lorenzo Cappellari (Università Cattolica Milano), Antonio Di Paolo (AQR-IREA, Universitat de Barcelona).

We exploit the 1983 language-in-education reform that introduced Catalan alongside Spanish as teaching 
language in Catalan schools to estimate the labour market value of bilingual education. Identification is 
achieved in a difference-in-differences framework exploiting variation in exposure to the reform across 
years of schooling and years of birth. We find positive wage returns to bilingual education and no effects 
on employment, hours of work or occupation. Results are robust to education-cohort specific trends or 
selection into schooling and are mainly stemming from exposure at compulsory education. We show that 
the effect worked through increased Catalan proficiency for Spanish speakers and that there were also 
positive effects for Catalan speakers from families with low education. These findings are coherent with 
human capital effects rather than with more efficient job search or reduced discrimination. Exploiting the 
heterogeneous effects of the reform as an instrument for proficiency we find sizeable earnings effects of 
skills in Catalan.

Working Paper 01/2015. “Danger: local corruption is contagious!”

Beatriz G. Lopez-Valcarcel (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Juan Luis Jiménez (Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria), Jordi Perdiguero (Universitat Autònoma de Barcelona).

Corruption is a major problem, and not only in developing countries. It impedes economic growth, weakens 
the rule of law and undermines the legitimacy of institutions. Although it has been studied at national 
level from different perspectives, there is a recent growing body of research on local corruption. As far as 
we know, these latter studies focused on corruption and its effects on votes. However, a further question 
arises as to whether there is a mimetic effect on neighbouring municipalities? We employ data from 
Spain, and the boom in local corruption in the 2000s, to respond to this question. Specifically we have 
constructed a panel database (2001-2010) on local characteristics, economic factors and corruption at 
local level in order to achieve this. Our spatial econometrics methodology supports the hypothesis that 
corruption is not local-specific, and leads to two opposing outcomes: on the one hand, local corruption is 
contagious and the probability of being ‘infected’ increases by 3.1 per cent for each corrupt neighbouring 
municipality; on the other hand the likelihood of a municipality being taken to court increases by 6.7 
per cent for each neighbouring municipality accused. Although the former is alarming, the latter provides 
hope in the fight against local corruption.



# INTERNATIONAL WORKSHOP “INNOVATIONS IN SERVICE DELIVERY”

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB // Data: Divendres 4 de març de 2016

# CONFERÈNCIA ANUAL DE LA CÀTEDRA

Lloc: Aula Magna de la Universitat de Barcelona. Edifici Històric // Data: 12 d’abril a les 19:00 hores

A càrrec de l’excel·lentíssima alcaldessa de Barcelona, la Sra. Ada Colau.

# INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE ECONOMICS OF PARKING

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB // Data: 28 de novembre de 2016

MOSTRA D’ACTIVITATS 
PREVISTES DURANT 
L’ANY 2016

CPM 2015
CÀTEDRA PASQUAL MARAGALL

# SEMINARI LLEGAT MARAGALL. “ANÀLISI DE LES PRINCIPALS INFLUÈNCIES EN LA FORMACIÓ COM A 
ECONOMISTA I DEL PENSAMENT DE PASQUAL MARAGALL”

Lloc: Sala de Recepcions de la Facultat d’Economia i Empresa // Data: Divendres 22 d’abril de 2016 

Ponents: Eloy Serrano i Javier San Julián


