
 
 

Nota de premsa 

 
El president de la Comissió Europea José Manuel Barroso 
participa el proper dimarts en el fòrum econòmic global EEA-
ESEM, organitzat per la GSE, Barcelona Graduate School of Economics 

 

Barcelona, divendres 21 d'agost de 2009 
 
Què: El president de la Comissió Europea José Manuel Barroso participarà el proper dimarts 
en el Congrés Anual 2009 de la European Economic Association i la trobada europea de la 
Econometric Society (EEA-ESEM 09). Aquesta trobada conjunta, que aplega 1800 experts 
de tot el món, està organitzada per la Barcelona Graduate School of Economics (GSE). 
Barroso presidirà la sessió institucional juntament amb el conseller d'economia de la 
Generalitat de Catalunya, Antoni Castells, el president de la European Economic Association 
Nicholas Stern i del president de la GSE, Andreu Mas-Colell. A continuació, el governador 
adjunt del Banc d'Anglaterra Charles Bean pronunciarà la conferència Schumpeter titulada 
‘La gran moderació, el gran pànic i la gran contracció’ 
 
Quan: dimarts 25 d'agost, 17.45 hores. 
 
On: GSE Bellaterra Campus (UAB). Edifici SAF (Servei d'Activitat Física). 
GPS 41º 30' 03.59''N 
2º06'44.20''E 
Parking habilitat a l'edifici ETSE (Escola Técnica Superior d'Enginyeria) QC-3055 Edifici Q. 
Es disposarà de busos des de les estacions de Ferrocarils de la Generalitat (Universitat 
Autònoma) i Rodalies Renfe (Cerdanyola-Universitat). 
Planell a: http://eea-esem2009.barcelonagse.eu/media/map2x.jpg 
 

Convocatòria de mitjans 
En finalitzar la sessió institucional, al voltant de les 18.45h, el 
president de la Comissió Europea José Manuel Barroso 
realitzarà declaracions als mitjans presents 
 
Programa complet en anglès disponible a: 
http://eea-esem2009.barcelonagse.eu/programme.php 
 
Per a més informació: 
 
Teresa Badia 
Media Relations 
Barcelona GSE for EEA-ESEM 09 
3abadia@empiricbarcelona.es  
Mob: + 34 660671757 
skype: empiricbarcelona 
 
 
 
 



Sobre l'organitzador de la conferència: 
 
La Barcelona GSE és un institut universitari de recerca en economia fundat el 2006, que 
agrupa quatre institucions acadèmiques públiques (UAB, UPF, IAE-CSIC, CREI)  en un 
partenariat públic-privat per a promoure l'educació universitària graduada i la recerca en 
economia i ciències socials. 
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