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NOTA DE PREMSA 

El Dr. Eduard Vallory, nomenat director general del Barcelona 
Institute of Science and Technology (BIST) 

El nou director, membre fundador del patronat del BIST, aporta la seva experiència 
en gestió i estratègia de recerca i de transformació educativa 
 

 
 
Barcelona, 17 d’octubre de 2022. El Patronat del Barcelona Institute of Science and Technology 
(BIST), la institució que suma esforços de set centres de recerca d’excel·lència catalans, ha aprovat 
per unanimitat el nomenament del Dr. Eduard Vallory com a nou director general després d’un 
procés de selecció competitiu. A la reunió del Patronat, presidida pel Prof. Andreu Mas-Colell, hi 
va participar divendres passat el nou conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, a més 
dels directors dels centres de recerca, els patrons representants de les institucions privades i els 
científics i científiques internacionals. Eduard Vallory, que començarà el mandat el proper dilluns 
24 d’octubre, succeeix el Dr. Gabriel M. Silberman, qui ha estat al capdavant del BIST els últims 
cinc anys i ara retorna als Estats Units. 

Eduard Vallory va participar en la creació del BIST el 2015 i va ser un dels patrons fundadors, 
posició que ha mantingut fins avui. Com a patró i secretari va participar directament en l’impuls 
d’algunes iniciatives estratègiques: la creació del BIST Dolors Aleu Graduate Centre, del qual és 
membre del Consell de Govern, i el desenvolupament del centre d’innovació educativa i formació 
docent en STEAM Institut Angeleta Ferrer. Professionalment, Vallory agafa la responsabilitat de 
director general del BIST des de la posició que fins ara tenia de Director Associat per a Iniciatives 
Estratègiques de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), un dels centres que composen el BIST. 

Doctor en Ciències Polítiques i Socials, Eduard Vallory, que ha estat investigador visitant a la 
Universitat de Cambridge i a la de Nova York (NYU), és un bon coneixedor de sistema de recerca 
i universitats. Entre el 2000 i el 2003, va ser cap del Gabinet del Departament d’Universitats, 
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Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat, etapa en que es van crear alguns dels 
centres de recerca que avui conformen el BIST. Posteriorment, el 2006 Vallory va ser el primer 
director de la Barcelona Graduate School of Economics (avui BSE), on sota el seu lideratge al 
llarg de sis anys es va crear un endowment de recerca i es va obtenir el guardó d’Excel·lència 
Severo Ochoa. També va participar en el procés de definició i negociació de la Llei d’Universitats 
de Catalunya (2003) i de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2011), i va ser 
membre del grup d’experts designat per la Ministra de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya 
el 2011 per elaborar el Plan Estatal de Ciencia y Tecnología. 

Eduard Vallory és també reconegut pel seu lideratge en la transformació educativa. Va ser 
l’impulsor i director d’Escola Nova 21, una aliança de centres educatius i entitats que, entre els 
anys 2016 i 2019, va promoure noves pràctiques d’aprenentatge, avaluació i organització dels 
centres per fer possible una educació de qualitat a l’abast de tothom. Vallory és també president 
de CATESCO (abans Centre UNESCO de Catalunya-UNESCOCAT) i membre del Education in 
Advanced Teaching Advisory Board de la University of the People. Aquesta experiència contribuirà 
al treball del BIST per promoure una millor disseminació de la cultura científica al sistema educatiu 
i a la societat.  

-------------------------------- 
 
Fotografia: El Dr. Eduard Vallory durant una reunió del patronat del BIST (Crèdit: Miquel Monfort) 
La imatge es pot descarregar aquí. 

-------------------------------- 
 

Sobre el BIST 

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) és una institució de cooperació de set 
centres de recerca d’excel·lència catalans per promoure el treball multidisciplinar, incrementar 
l’impacte científic i social de la recerca,  i intensificar la formació de talent investigador. 

Els centres que constitueixen el BIST són set centres del sistema CERCA: el Centre de Regulació 
Genòmica (CRG), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l’Institut de Ciències Fotòniques 
(ICFO), l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2), l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), i l’Institut de Recerca Biomèdica 
de Barcelona (IRB Barcelona). 

 

El patronat també el composen la Fundació Catalunya-La Pedrera, la Fundació Banc Sabadell, la 
Fundació FemCAT, la Generalitat de Catalunya i nou científics i científiques de reputació 
internacional. 
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Membres institucionals del patronat 

 

 

 

Contacte per a mitjans:  

Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 
Zoila Babot, Directora de Comunicació 
zbabot@bist.eu 
T. +34 616 604 498 

 


