
 
 
 
 
  

 

 

 

COMUNICAT DE PREMSA 

Eduard Vicente, nou gerent del MACBA 

El futur gerent del museu té una àmplia experiència en el  

sector públic i el tercer sector  

 

Barcelona, 19 de maig de 2022 – El procés obert per cobrir la plaça de gerent del Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona s’ha resolt amb la selecció del fins ara gerent del Districte d’Horta-Guinardó 

de Barcelona, Eduard Vicente. La seva missió és la de dirigir l’administració del Consorci amb l’objectiu 

d’executar els acords del Consell General i de la Comissió Delegada en el marc de les línies estratègiques 

del museu i en concordança amb les línies discursives i d’investigació presentades des de la Direcció. 

Sobre la incorporació de Vicente a l’equip del museu, la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, afirma: 

«És una persona amb una experiència consolidada en gestió pública i privada que destaca també per la 

capacitat de fer aliances amb la xarxa més propera i acords de connexió territorial. A la seva capacitat en 

l’àmbit gerencial i les habilitats per a la gestió de grans equips, s’hi afegeixen una sensibilitat relacional i la 

incidència social.» Aquesta és la primera incorporació a l’equip del museu des de l’arribada de Dyangani 

Ose al capdavant de la direcció del MACBA. El proper dilluns 23 de maig es publicaran les bases del 

concurs per proveir la plaça de Direcció de Conservació i Recerca. 

 

La incorporació d’Eduard Vicente es produirà de manera efectiva a principis de juny. 

 

Eduard Vicente (1967) és des del 2015 gerent del Districte d’Horta-Guinardó, encarregat de la gestió 

integral de tots els serveis del territori, amb un equip d’un centenar de tècnics i una desena de directius. 

Entre d’altres projectes culturals, ha impulsat el projecte Districte Literari, el desenvolupament 

d’actuacions i futur equipament d’art urbà i els nous espais de coworking artístic i cultural. A més, amb 

motiu de la pandèmia de la covid-19, ha estat el responsable municipal de la implantació del pavelló 

sanitari de l’Hospital Vall d’Hebron en una instal·lació esportiva del barri i el coordinador del projecte 

Alimenta, un nou model d’alimentació social a Barcelona, donant suport a l’Àrea de Drets Socials de 

l’Ajuntament. Amb anterioritat a aquest càrrec, el nou gerent del MACBA va ser gerent de Serveis 

Generals i Coordinació Territorial (2007-2011) i també va exercir de gerent del Districte Horta-Guinardó 

en una primera etapa (2001-2007), durant la qual va gestionar i coordinar l’ajuda als afectats per 

l’esvoranc del Carmel l’any 2005. Pel que fa a la seva experiència en el tercer sector, hi destaca la tasca al 

capdavant de la gestió pressupostària i financera de la Fundació Futur (2011-2015). 

 

Procés de selecció 

Per a la plaça s’han presentat un total de 22 candidatures, 13 homes i 9 dones. 
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