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REUNIÓ DEL CONSELL CIENTÍFIC DE LA BARCELONA GSE FORMAT PER 30 ACADÈMICS INTERNACIONALS

La Barcelona GSE reuneix a Barcelona primeres
figures internacionals en economia per explicar com
ha canviat el món
La taula rodona “Què ha canviat?” se celebra aquest divendres dia 22 de març amb la
participació de dos Premis Nobel d’economia i acadèmics de primer nivell

Experts mundials en economia com ara els Premis Nobel Robert E. Lucas i Edward C.
Prescott, l’economista referent en social media Matthew O. Jackson, l’experta en comerç
internacional Anne Krueger o l’especialista en mercat laboral Orley Ashenfelter són alguns
dels membres del Consell Científic de la Barcelona Graduate School of Economics que
divendres seran a Barcelona per participar a la taula rodona “What has changed?” (“Què
ha canviat?”). La taula, moderada per la catedràtica de la UAB i Research Professor de
la Barcelona GSE, Inés Macho -Stadler, posarà en comú les diferents perspectives del
canvi que viu el món des del punt de vista econòmic, i abordarà temes que seran crucials
aquest segle XXI com ara l’automatització del mercat laboral, les crisis financeres i les
noves polítiques dels bancs centrals, l’impacte de les xarxes socials en la generació
d’opinió, el comerç internacional en un entorn canviant, i les dificultats de creixement en
l’actual context econòmic.
La taula rodona és un dels actes que s’emmarquen en la visita de la trentena d’acadèmics
que conformen el Consell Científic de la Barcelona GSE, i que es reuneixen a Barcelona
periòdicament per oferir orientació estratègica a la institució i garantir la qualitat i
rendiment dels seus programes acadèmics i activitats de recerca. El Consell Científic està
presidit pel Prof. Hugo Sonnenschein, president emèrit de la Universitat de Chicago, i
format per trenta líders acadèmics, incloent onze Premis Nobel d'economia.
La taula rodona tindrà lloc divendres 22 de març a les 12h a l’auditori del Campus
Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, és gratuïta i oberta a tothom prèvia inscripció
a bgse.eu/tablersvp.

La Barcelona Graduate School of Economics
La Barcelona Graduate School of Economics va néixer l’any 2006 sota la batuta de
l’economista Andreu Mas-Colell amb l’objectiu d’aglutinar la recerca econòmica de
frontera establerta a Barcelona i amb la voluntat de competir amb les grans institucions
de prestigi internacional en recerca econòmica. Ofereix 3 Màsters amb 7 programes
especialitzats, una escola d’estiu de referència i diverses sessions de formació contínua
durant tot l’any.
Compta amb un equip de recercadors entre els quals n’hi ha 26 que han obtingut fons
de recerca provinents de la Unió Europea atorgats per l’European Research Council
(ERC) i amb un Consell Científic format per 30 economistes de prestigi d’arreu del món,
11 dels quals són premis Nobel d’Economia. L’Escola té la seu en dos campus: el
Campus Ciutadella de la UPF i el Campus de la UAB a Bellaterra i està dirigida per
l’economista Teresa Garcia-Milà.
Segons el rànquing internacional de RePEc (Research Papers in Economics), la Barcelona
GSE és la primera institució de recerca a l’Estat Espanyol, la desena d’Europa i està entre
les vint primeres del món, i ha rebut dues vegades consecutives la distinció de Centre
d’Excel·lència en recerca Severo Ochoa atorgada pel Ministeri d’Economia espanyol.
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