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NOTA DE PREMSA  
30 DE NOVEMBRE 2012 

 
 

La Barcelona Graduate School of Economics nomena 
nova Directora la Prof. Teresa Garcia-Milà 

 
 
 
L’economista Teresa Garcia-Milà ha estat nomenada Directora de la Barcelona Graduate 
School of Economics en substitució d’Eduard Vallory, que ha dirigit la institució des del seu 
inici l’any 2006. 
 
La Prof. Garcia-Milà, catedràtica d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 
affiliated professor de la Barcelona GSE, és experta en macroeconomia i economia pública. 
Té una llarga trajectòria que combina el treball científic, el lideratge acadèmic i la interacció 
amb el món econòmic.  
 
Fins recentment ha estat vicerectora de Política Científica de la UPF i, posteriorment, 
directora del seu Departament d’Economia i Empresa. Alhora, és membre del consell 
d’administració de Banc Sabadell i d’Enagás, de la Junta del Cercle d’Economia i del Consell 
Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC). 
 
Es va doctorar en Economia a la Universitat de Minnesota sota la direcció del recentment 
premi Nobel Christopher Sims, i va ser professora de la Stony Brook University (The State 
University of New York).  
 
El president del Consell Científic de la Barcelona GSE i president emèrit de la University of 
Chicago, Hugo Sonnenschein, ha dit que “amb aquest nomenament es garanteix que la 
Barcelona GSE afronti la nova etapa amb totes les garanties d’ambició científica i voluntat 
de lideratge internacional”. 
 
El Dr. Eduard Vallory, que va promoure el canvi de Director a inicis d’any,  s’incorporarà com 
a investigador visitant al Departament de Sociologia de la New York University (NYU) a partir 
del gener. Sota la seva direcció l’escola ha crescut fins a graduar 750 estudiants de màster 
de 75 països, tenir-ne en l’actualitat 245 provinents de 57 països diferents (un 90% 
internacionals), i s’ha aconseguit bastir un fons patrimonial perpetu de recerca (endowment) 
de 13 milions d’euros i ser seleccionats com un dels 8 primers centres del programa Severo 
Ochoa d’excel·ència en recerca. 
 
La nova Directora ha remarcat la importància de mantenir el creixement de la institució, tant 
en atracció d’estudiants com de talent internacional, i alhora de desenvolupar iniciatives que 
permetin aportar a la societat un millor coneixement del seu funcionament. “La 
responsabilitat dels economistes és molt important en l’etapa històrica que estem visquent, i 
la Barcelona GSE ha de poder aportar rigorositat i solvència per a la millora de la societat 
tant al debat científic internacional com al nostre país”, ha manifestat. 
 
Més informació: Clara Kirchner, Directora de Comunicació, clara.kirchner@barcelonagse.eu 
Tel. 629177576 
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