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NOTA DE PREMSA  
 

El programa Severo Ochoa reconeix la Barcelona 
Graduate School of Economics com un dels 8 millors 

centres de recerca d’excel·lència a l’Estat 
 

Ha estat l’únic centre de ciències socials seleccionat en aquest  
programa competitiu, promogut pel Ministeri de Ciència i 

Innovació i que ha analitzat 75 candidatures 
 
Barcelona, 5 d’octubre de 2011.- La Barcelona Graduate School of 
Economics (Barcelona GSE) ha estat reconeguda avui com una de les vuit 
institucions de recerca d’excel·lència d’impacte internacional en el marc 
del programa Severo Ochoa, impulsat pel Ministeri de Ciència i Innovació. 
Aquest programa, dotat amb quatre milions d’euros per centre, vol 
promoure la recerca de frontera i distingir les institucions que estan 
definint el debat científic al món. 
 
El programa Severo Ochoa ha seleccionat els vuit centres, a través d’un 
procés d’acreditació transparent i altament competitiu, entre 75 
candidatures presentades en tres àmbits: ciències físiques i enginyeries; 
ciències físiques i de la vida; i ciències socials i humanitats. La Barcelona 
GSE ha estat l’únic centre dins la darrera categoria. “És un reconeixement 
a la llarga trajectòria d’excel·lència en recerca dels quatre grups 
acadèmics que composen la Barcelona GSE”, remarca el Dr. Eduard 
Vallory, Director General de la institució, “i es suma a l’èxit d’atracció 
d’estudiants internacionals de postgrau que un any més hem tingut”. 
 
El Ministeri ha destacat que aquest reconeixement permetrà als centres 
seleccionats enfortir a seva capacitat de recerca, facilitat d’accés a altres 
convocatòries competitives, accés preferent a les grans instal·lacions de 
recerca, flexibilitat en la contractació de personal acadèmic, i un 
reconeixement cientific que els donarà una visibilitat preferent en 
l’obtenció d’ajuts de mecenatge, entre altres beneficis. 
 
Sobre la Barcelona GSE 
La Barcelona GSE és un institut interuniversitari de recerca adscrit a la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), composat pel departament d’Economia i Empresa de la UPF; la 
Unitat d’Anàlisi Econòmica de la UAB; l’Institut d’Anàlisi Econòmica del 
CSIC; i el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI). 
Juntament, aplega 149 affiliated professors, que són alhora recercadors 
dels quatre grups acadèmics: un 44% són de fora de l’Estat, i un 80% del 
total tenen doctorats de les principals universitats mundials. 
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L’impacte científic de la Barcelona GSE ja va ser reconegut el juny passat 
en el rànking elaborat per RePEc, una institució independent d’anàlisi 
bibliomètrica en economia, que posiciona la Barcelona GSE entre els deu 
millors departaments de recerca en economia del món. Igualment, l’any 
2009 la Barcelona GSE va organitzar el Congrés de la European Economics 
Association i de la branca europea de la Econometrics Society, la principal 
activitat científica en economia a Europa, aplegant 1800 participants. 
 
La Barcelona GSE va ser creada l’any 2006 com a fundació privada, 
composada per un parteneriat privat i públic que inclou la UPF, la UAB, el 
CSIC i el CREI, junt amb el Grup Agbar, Banc Sabadell, Catalunya Caixa, 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i la Fundació d’empresaris 
FemCAT. Un any després s’hi va sumar el Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat encapçalat per Antoni Castells, i posteriorment 
l’AXA Research Fund i l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Va començar la seva activitat d’oferta de programes de màster l’any 2007, 
amb 80 estudiants, una xifra que ha crescut fins a arribar als 228 
estudiants aquest setembre, dels quals un 88% són internacionals, 
provinents de 56 països diferents. 
 
Dins l’estratègia de reforç a l’excel·lència, l’any 2007 va començar a bastir 
un fons patrimonial permanent de recerca (endowment), que amb 
aportacions públiques i privades avui suma 13 milions d’euros, amb els 
rendiments dels quals es fa una política d’atracció i retenció de talent 
recercador. 
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