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El jurat de la II edició de la Beca Francesc 
Santacana està composat per:  

Joan Campreciós i Hernández 

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (1974). Entre 1996-2004, va 
ser director del Servei de Promoció Econòmica Local de la Diputació de Barcelona.  Del 1981 al 
1986, va ser membre del departament del Gabinet Tècnic d'Estudis de la Diputació de Barcelona. 
Del 1979 al 2000 va ser professor del departament d'Economia Política, Hisenda Públic i Dret 
Financer de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Entre l'any 2000 i el 2006, 
va dirigir l'assignatura de “Planificació Estratègica” al departament d'Economia Política, Hisenda 
Pública i Dret Financer de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Va ser 
coordinador adjunt del PEMB durant 25 anys, des de la seva fundació el 1988 fins el 2013. 

Martí Parellada Sabata 

Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Catedràtic d'Economia 
Aplicada de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de 
Barcelona.  Des de l'any 2003 és director de l'Informe anual sobre “La contribución de las 
universidades españolas al desarrollo” de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundación 
CyD) i des de 2013 responsable del Rànquing CYD y del U-Multirank a Espanya.  Va ser director 
general de la Fundació Bosch i Gimpera (1984-1986), vicerector d'Economia de la Universitat de 
Barcelona (1986-1990) i professor invitat en la Johns Hopkins University de Baltimore (Estats 
Units). Va ser membre de la Comissió Executiva del PEMB. 

Carme Miralles-Guasch 

Professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona.  Doctora en Geografia (1996) i 
professora titular de Geografia Humana a la UAB. Participa com a docent en programes de 
doctorat i en postgraus en diverses universitats espanyoles i estrangeres.  Entre 2004-2008 ha 
estat la directora de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).  

Montserrat Pareja-Eastaway 

Professora titular de la Universitat de Barcelona. Actualment lidera el grup de recerca consolidat 
per la Generalitat de Catalunya anomenat “Creativitat, innovació i transformació urbana”.  És 
docent com a professora invitada en altres universitats espanyoles (Universitat Autònoma de 
Madrid) i europees (Universitat de Biccoca, Milà).  És membre electe del Comitè de Coordinació 
de la European Network for Housing and Urban Research des de l'any 2000.  Coordina des del 
mateix any, el Working Group sobre Sostenibilitat de l'Habitatge i l'Urbanisme. 


