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Nova tertúlia amb la Presidenta d’Òmnium Cultural, 
Sra. Muriel Casals, dimarts 7 de gener de 2014 

Muriel Casals i Couturier, nascuda a Avinyò (Occitània) l’any 1945. És economista per la 
Universitat de Barcelona i professora emèrita del Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica de la UAB, d’on també n’ha estat vicerectora de Relacions Internacionals i 
Cooperació entre els anys 2002 i 2005. Els seus temes d’interès són les reconversions 
industrials, la història del pensament econòmic i l’economia europea. Casals va ser també 
representant de la UAB a la Xarxa Vives d’Universitats del 2002 al 2009, i ha fet estades a 
universitats britàniques: Universitat d’Edimburg, London School of Economics i Universitat de 
Gal·les a Bangor. 

És col·laboradora habitual del setmanari El Temps. Va ser membre del consell d’administració 
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (1983-1988), i és membre del Consell Català del 
Moviment Europeu. Va formar part també de la junta de l’Ateneu Barcelonès (2003-2007). Des 
de l’any 2008, és membre de la junta d’Òmnium Cultural, i des del 20 de març de 2010 n’és la 
seva presidenta (Òmnium Cultural és una entitat, sense ànim de lucre, que treballa per a la 
promoció de la llengua i la cultura catalana i per la identitat de Catalunya. Entre els darrers  
actes més rellevants, podem citar: la manifestació organitzada el passat 10 de juliol de 2010, en 
protesta per la sentència del Tribunal Constitucional per l’Estatut de Catalunya, amb el lema 
“Som una nació. Nosaltres decidim” o el Concert per la llibertat, conjuntament amb 
l’Assemblea Nacional Catalana, el passat 28 de juliol de 2013). 

El 9 de setembre de 2011 rep el Premi Identitat, en el marc de la Nit d’Identitat que organitza 
l’entitat socio-cultural cornellanenca Identitat. 

Entre les seves publicacions podem destacar: 

 La indústria a Catalunya. Tèxtil i confecció (1992, en col·laboració amb V. Fabregat, F. 
Balcells i O. Homs), Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

 Crisi i renovació del tèxtil: La diversificació de la base econòmica dins Sabadell: 
Indústria i Ciutat. 1800-1980, (1994, J.M. Benaut, E. Deu, J. Calvet (eds.)) Abadia de 
Montserrat. 

 La cultura, el mercat i la política dins Informe per a la Catalunya del 2000. Societat, 
Economia, Política, Cultura. (1999) Fundació Jaume Bofill. Editorial Mediterrànea. 

 Women and Work in Catalonia: Is Catalonia still a working society? dins Networking 
Europe. Eassys on Regionalism and SocialDemocracy. (2000) E. Bort and N. Evans 
(eds.) Liverpool University Press. 

 Solving the “national” problems of Europe dins European Union, the Next Fifty Years 
(2007) (FT-LSE).  -Per una Europa Oberta dins Onze de Frankfurt. (2007). Institut 
Ramon Llull. 

 


