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Judith Vall Castelló 
 

Professora del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona, investigadora de l’Institut 
d’Economia de Barcelona (IEB) i del CRES-UPF. La professora Vall Castelló és una economista aplicada 
que s’ha especialitzat en l’anàlisi de mètodes economètrics i quantitatius. Té una llicenciatura en 
Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, un màster a la Universitat d’Essex i el doctorat 
per la Universitat de Maastricht, que va cursar amb una beca Marie Curie. Ha fet estades de recerca 
predoctoral a l’Institut de Recerca Econòmica i Social de la Universitat d’Essex, a la Toulouse School 
of Economics i a la Universitat Estatal de Nova York, a Stony Brook, amb una beca Fulbright-Schuman. 
Va obtenir una beca postdoctoral Robert Solow atorgada pel Centre Cournot for Economic Research 
de París i ha impartit classes en universitats d’Espanya, Països Baixos i Mèxic. La seva recerca actual 
es concentra en l’anàlisi de l’impacte de l’aparició de la covid-19 en la salut i el mercat laboral de les 
persones, així com del col·lectiu de professionals sanitaris. En el passat, ha avaluat els efectes 
d’algunes polítiques públiques sobre decisions de mercat de treball i sobre la salut, i ha publicat en 
revistes com Economic Journal, Health Economics, Journal of Public Economics, Labour Economics o 
Economics of Education Review, entre d’altres. Actualment, és professora al Departament 
d’Economia de la Universitat de Barcelona i investigadora a l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB), 
el Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra i a IZA. Participa en diversos 
projectes internacionals liderats per economistes del NBER dels Estats Units, Unicef o Marie 
Sklodowska-Curie. També lidera la participació espanyola en dos projectes Europeus H2020 sobre 
immigració (projecte REMINDER) i sobre envelliment saludable (METADIS).  
 


