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Objectius:

 Impulsar la investigació d’alt nivell en 

economia.

 Ajudar a consolidar un model de recerca 

basat en la competitivitat internacional i 

l’excel·lència científica i de gestió.

 Col·laborar amb altres institucions de 

recerca de l’àrea de Barcelona per 

aconseguir que Barcelona sigui la capital 

europea de la investigació en economia, i 

pol mundial d’atracció d’estudiants i 

d’investigadors avançats.

Objectius i missió
 Vocació: excel·lència!

  Finalitats específiques:

 Captació de personal investigador d’alt nivell.

 Suport a activitats d’ensenyament avançat.

 Promoció de l’excel·lència en la gestió de la 

recerca.

 Difusió i transferència del coneixement en 

economia a la societat, especialment al sector 

públic i empresarial.



Origens: desembre de 2008 → consorci de recerca:

Generalitat de Catalunya + Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Salvador Barberà: primer director (estiu de 2009). 

Refundació: any 2015 → fundació privada amb el suport de la Fundació Urrutia 
Elejalde i de la Fundació Parc de Recerca de la UAB.

 

Vincles: MOVE manté estrets vincles amb el Departament d'Economia i Història 
Econòmica de la UAB i l'Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE-CSIC), tots dos ubicats 
al Campus de Bellaterra, i amb la Barcelona Graduate School of Economics. 

Història i context



Contractació: accions de captació de 
personal investigador d’alt nivell, tant junior 
com sènior (ICREA, Marie Curie,…).

Suport a la recerca: gestió de projectes de 
recerca, cerca activa de recursos competitius.

Educació de postgrau: donar suport i impuls 
a programes de postgrau dins l’àmbit de 
l’economia, en especial, estudis de doctorat.

Disseminació: organització de workshops, 
seminaris, conferències i congressos.

Eixos d’activitat principals
 Internacionalització: promoció d’estades de 

professors visitants. 

 Expansió interdisciplinar: recerca d’aliances 
estratègiques en altres disciplines.

 Impacte social: reforçament de l’arrelament 
social de la recerca en economia.

 Transferència: cerca de connexions amb les 
forces productives de la societat. 



Research fellows: 42 fellows repartits entre personal propi i investigadors de la UAB i l’IAE-CSIC adscrits a MOVE.

Investigadors contractats: 14 investigadors post-doctorals en plantilla (inclosos Professors d’Investigació ICREA).

Estudiants de doctorat: 5 estudiants de doctorat becats per MOVE.

Investigadors visitants: 5 investigadors visitants finançats per MOVE.

Internacionalització: 30% d’internacionalització.

(en els propers mesos s’incorporaran dues investigadores post-doctorals d’origen coreà i germano-xinès amb doctorats a 

Carnegie Mellon University i University of Pennsylvania respectivament). 

Personal investigador (2018)



Projectes de recerca (2010-2018)
EXCELLENT SCIENCE / HORIZON 2020  

APMPAL HET – ERC Adv. G 1.524.144

DYMOLAMO – ERC SG 1.400.250

EUROCRISISMOVE – MSCA-IF                      170.122

PEERS – MSCA-IF                      158.122

 

EXCELLENT SCIENCE / FP7  

CHANGING FAMILIES – ERC SG                  1.041.000

APMPAL- ERC Adv. G                  1.970.260

RDHF- MSC-CIG                      100.000

SPANISH AND CATALAN PROGRAMMES

PROGRAMA DE EXCELENCIA BANCO DE ESPAÑA                      500.000

HOUSEHOLDS AND CHILDREN: RETHINKING THE WELFARE STATE – RECERCAIXA                        71.481

COPING STRATEGIES OF YOUNG PEOPLE IN THE MIDST OF THE SPANISH CRISIS - RECERCAIXA                        56.000

PN I+D – GOBIERNO DE ESPAÑA                      389.162

AYUDAS RAMON ARECES    144.000

AJUTS AGAUR – GENERALITAT DE CATALUNYA                          5.000

                 7.529.540   



Fonts de finançament

2015 2016 2017 2018 MITJANA 
ANUAL

Projectes 
competitius

    811.053       529.909      540.412       624.590       626.491   

Convenis 
privats

      35.000         78.280         55.400            2.500          42.795   

Donacions 0 0 0     138.350          34.588   



Més de 60 workshops internacionals (participació 

mitjana de 10 ponents i 50 assistents per esdeveniment). 

Conferències divulgatives amb l’objectiu d’apropar la 

recerca en economia a la societat.

S’organitzen tres sèries de seminaris de recerca 

setmanals conjuntament amb la UAB i l’IAE-CSIC on es 

conviden referents internacionals en economia.

Disseminació i divulgació



Al juny de 2020 estem 

organitzant la 30ª edició de 

l’Annual Meeting de la Society 

for Economic Dynamics, una 

de les conferències 

internacionals en economia 

més prestigioses!

SED 2020



Aconseguir finançament basal que ens permeti incrementar el nombre d’investigadors en 

nòmina, i tenir així major presència en convocatòries nacionals.

Generar un efecte multiplicador d’aquest finançament.

Enfortir els nostres víncles amb empreses i societat.

Incrementar la nostra competitivitat a nivell internacional en atracció i retenció de talent que 

ens permeti afrontar el relleu generacional que se’ns aproxima.

Reptes
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