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» Dossier de Premsa 

7 d’abril de 2015 

 

www.bcn.cat/premsa 

 
 

L’Ajuntament de Barcelona signa amb les universitats 

un acord per a la creació del Consell Assessor 

Municipal d’Universitats de la ciutat 
  

» Amb aquesta signatura, es concreta un dels objectius previstos en el Pla 

d’Actuació Municipal que promou durant aquest mandat la interlocució i el 

suport a les universitats de la ciutat per, entre d’altres coses, impulsar la seva 

col·laboració en la definició de la ciutat com a agents econòmics i socials.  

 

» Diferents plataformes web municipals actualitzades, amb el suport dels centres 

universitaris, centres de recerca i de les escoles de negocis de la ciutat, i la 

implicació de diferents operadors públics, ofereixen informació actualitzada 

sobre els cursos d’estiu i l’oferta d’educació superior de la ciutat. 

 

» Des de l’inici del mandat es desenvolupen diferents iniciatives municipals que 

tenen com a objectiu ajudar a promoure l’oferta d’educació superior que 

ofereixen a la ciutat les universitats i les escoles negocis, i potenciar Barcelona 

com a ciutat universitària.  
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www.bcn.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

Barcelona ciutat universitària: 2011-15 

 

» Introducció 
 

Una de les principals novetats d’aquest mandat municipal 2011-15, ha estat en matèria d’Educació 

la incorporació a la Regidoria d’Educació de l’àmbit Universitats, creant des del govern de la ciutat 

la Regidoria d’Educació i Universitats.  

 

Dins d’aquest marc, es treballa des de l’inici del mandat per desenvolupar diferents accions de 

suport a les universitats i l’educació superior en general a la ciutat, establint línies concretes de 

col·laboració amb les universitats de la ciutat i, també, amb les escoles de negocis. A través de la 

Regidoria d’Educació i Universitats, s’impulsen iniciatives per promoure Barcelona com a ciutat 

universitària destacant i promovent, mitjançant diferents accions, l’excel·lència dels programes, 

cursos, activitats i oferta educativa superior que es desenvolupa a la ciutat de Barcelona, a càrrec 

dels centres universitaris i escoles de negoci, i també en general, i incorporant diferents línies de 

treball dins l’àmbit universitari i de suport a l’educació superior a la ciutat. 

 

Entre d’altres coses, es treballa amb les universitats per a l’organització i desenvolupament de 

congressos de caràcter universitari que tinguin lloc a la ciutat; per l’impuls d’iniciatives que tenen 

com a objectiu potenciar el foment de les vocacions científiques entre l’alumnat escolar de la ciutat 

i, a través de plataformes web municipals, s’ofereix informació detallada dels diferents cursos de 

formació i educació superior que s’imparteixen a la ciutat de Barcelona a càrrec de les universitats, 

escoles de negocis i altres centres d’educació superior, durant tot l’any i també, especialment, 

durant l’estiu, adreçat a alumnat local, estatal i internacional.  

 

D’altra banda, amb el suport de totes les universitats de la ciutat o amb seu institucional a la ciutat, 

s’ha treballat en els últims mesos per signar un acord conjunt des de l’Ajuntament de Barcelona 

amb les universitats de la ciutat per impulsar la creació del Consell Assessor Municipal 

d’Universitats de Barcelona com a nou òrgan d’assessorament del govern municipal en matèria 

d’universitats i recerca, a través de la Regidoria d’Educació i Universitats. 

 

El Programa d’Actuació Municipal 2012-15, indica dins d’aquest marc que una de les prioritats en 

matèria d’Educació per aquest mandat és la interlocució i el suport a les universitats de la ciutat 

per promoure la seva col·laboració activa en la definició de la ciutat com a agents econòmics i 

socials, sistematitzant les necessitats actuals i atenent als canvis constants que dins d’aquest 

àmbit es van produint.  
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www.bcn.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

Barcelona ciutat universitària: 2011-15 

 

» Consell Assessor Municipal d’Universitats de Barcelona 

 
Amb la voluntat d’institucionalitzar de manera permanent la col·laboració i vincle de les universitats 

de la ciutat, o amb seu institucional a la ciutat, amb l’Ajuntament de Barcelona, s’ha signat l’acord 

per a la creació del Consell Assessor Municipal d’Universitats de Barcelona.  

 

L’acord, de data 7 d’abril de 2015, el signen conjuntament l’Ajuntament de Barcelona, la 

Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de 

Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Oberta de 

Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Abat Oliba, la Universitat de Vic 

i, també, la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya que dóna suport a 

aquesta iniciativa. 

 

Entre d’altres coses, aquest acord conjunt de col·laboració, preveu el següent:  

 

 Els objectius del Consell Assessor Municipal d’Universitats de Barcelona s’adreçaran a 

assessorar el govern municipal, a través de la Regidoria d’Educació i Universitats, per 

proposar fórmules d’adequació de l’educació superior, universitària i de recerca a les 

necessitats de la ciutat. També tindrà com a finalitat garantir la formació en el treball dels 

estudiants, vetllant que la formació sigui adient, orientar i oferir els mitjans tècnics de 

l’Ajuntament de Barcelona per a la formació dels estudiants i la transferència de 

coneixements entre les universitats i el consistori. 

 

 El Consell Assessor Municipal d’Universitats de Barcelona serà un espai de relació i òrgan 

de participació de les universitats i dels diversos agents i actors del sistema universitari de 

la ciutat de Barcelona que hi siguin convidats. 

 

 El Consell Assessor Municipal d’Universitats de Barcelona es reunirà un mínim d’una 

vegada a l’any, sota la presidència de l’Alcalde o persona en qui delegui, i es regirà per la 

normativa reguladora dels òrgans col·legiats i pel reglament de funcionament que 

s’acordarà a la primera reunió que se celebri. 

 

 El Consell Assessor Municipal d’Universitats de Barcelona serà, també, un òrgan consultiu 

de l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit acadèmic i científic. 

 

 El Consell Assessor Municipal d’Universitats de Barcelona donarà la màxima difusió de la 

seva activitat a tota la ciutadania i, en especial, a les  institucions universitàries, d’educació 

superior i de recerca de la ciutat. 
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» Dossier de Premsa 

Barcelona ciutat universitària: 2011-15 

 

» Iniciatives municipals, webs de suport i promoció de 

Barcelona com a ciutat universitària 

 
Amb l’objectiu de contribuir des del govern municipal de la ciutat a la promoció de Barcelona com 

a ciutat universitària, des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria d’Educació i 

Universitats, s’han impulsat diferents iniciatives durant aquest mandat que han tingut com a un 

dels objectius prioritaris donar suport a l’educació superior a la ciutat i posicionar Barcelona com a 

destí universitari d’excel·lència per al desenvolupament de cursos de grau universitari, postgraus o 

d’altres d’educació superior. Diferents accions de col·laboració amb els centres universitaris i 

escoles de negocis de la ciutat, centres de formació i educació superior en general a la ciutat, per 

a la promoció dels seus programes i cursos a través de diferents plataformes web municipals. 

 

 Webs municipals: oferta d’educació superior i cursos d’estiu a la ciutat  

L’Ajuntament de Barcelona impulsa durant aquest mandat la creació de plataformes webs 

municipals, amb la col·laboració de les universitats i escoles de negocis de la ciutat, entre d’altres, 

amb informació dels graus, postgraus i cursos d’educació superior que ofereixen durant el curs a 

la ciutat i, també, de manera específica, durant els mesos d’estiu. 

 

Barcelona Summer University 

És un portal web posat en marxa el juny de 2014, impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona, a 

través de la Regidoria d’Educació i Universitats, i que es pot consultar principalment mitjançant 

el web d’Educació municipal www.bcn.cat/educacio (apartat “Educació Superior a Barcelona”). 

De cara a aquest estiu 2015, aquest portal s’ha actualitzat i ha incorporat nous continguts.  

 

És un portal adreçat a alumnat local, estatal i internacional i presenta l’oferta d’estiu de la UB, 

UAB, UPC, UPF, URL, UOC, UAO, Centre Ernest Lluch, BGSE, IESE, CETT, Toulouse 

Business School, etc.   

 

A més, proporciona informació de Barcelona com a destí on formar-se; ajuda a posicionar 

l’àmbit universitari de la ciutat dins el marc de ciutats universitàries internacionals 

d’excel·lència, etc. 

 

Aquest espai web, a més d’oferir informació actualitzada i exhaustiva dels cursos d’educació 

superior durant l’estiu a la ciutat, ofereix també informació de la ciutat de Barcelona, iniciatives 

culturals i d’oci, transport, allotjament, etc. Fomentant, així, el turisme del coneixement i 

permetent compaginar l’activitat formativa amb la cultural i d’oci. 

 

Tota la informació es pot consultar en català, castellà i anglès. 

 

Aquesta iniciativa compta amb el suport de Turisme de Barcelona i de Barcelona Activa. 

 

http://www.bcn.cat/educacio
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» Dossier de Premsa 

Barcelona ciutat universitària: 2011-15 

 

Guia d’Educació Superior 

És un nou portal web, impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria 

d’Educació i Universitats, que es pot consultar mitjançant el web municipal d’Educació 

www.bcn.cat/educacio (apartat “Educació Superior a Barcelona”) i, també, 

http://meet.barcelona.cat/guiaeducaciosuperior. Té com a objectiu prioritari atraure talent a la 

ciutat projectant tota l’oferta formativa d’educació superior que ofereixen les universitats i 

escoles de negocis de la ciutat durant tot l’any. 

 

Entre d’altres coses, es pot consultar informació sobre postgraus, màsters no oficials, títols 

propis dels centres de formació superior, programes específics, etc. La informació apareix 

publicada per dates, durada, objectius, característiques, preus, beques, etc, i, per als qui 

desitgen més informació, adreça a cada web de cada institució per obtenir més informació. 

 

Ofereix informació complementària (allotjament, tràmits administratius, etc) per cursar estudis 

d’educació superior a la ciutat i informació adreçada a professionals de les ciències que vulguin 

venir a estudiar i treballar a Barcelona. A més, dirigeix a webs municipals amb informació de la 

ciutat i, en especial, a l’Estudia i Investiga a Barcelona, com a manual web de benvinguda.  

 

Tota la informació es pot consultar en català, castellà i anglès. 

 

Aquesta iniciativa compta amb el suport de Turisme de Barcelona i de Barcelona Activa. 

 

Estudia i Investiga a Barcelona 

És un nou web posat en marxa el mes de febrer des de l’Ajuntament de Barcelona, amb la 

participació de la Regidoria d’Educació i Universitats, dins del projecte del nou model de web 

municipal. S’adreça a alumnat i investigadors d’arreu del món que volen venir a Barcelona i es 

pot consultar a través de l’adreça http://meet.barcelona.cat/estudiainvestiga o, també,  

mitjançant el portal www.bcn.cat/educacio (apartat “Educació Superior a Barcelona”). 

 

“Estudia i investiga” se situa en el marc de la projecció internacional de Barcelona (Meet 

Barcelona), l’estratègia de projecció internacional com a ciutat universitària, i té com a objectiu 

atraure talent i ser un espai web de benvinguda. Es pot trobar informació sobre educació 

superior i recerca a la ciutat: oferta formativa de màsters, graus, postgraus i estudis d’educació 

superior; principals línies d’investigació; centres formatius i de recerca; estudis de formació 

professional (cicles formatius), etc.  

 

A més, ofereix informació rellevant que l’alumnat o investigador arribat, o que vulgui venir, pot 

necessitar: tràmits, sistema sanitari, etc, i permet consultar altres aspectes de Barcelona a 

través de la secció “Descobreix Barcelona”. Això es complementa amb la informació que ofereix 

el Barcelona Centre Universitari, servei oficial d’allotjament de les universitats per als 

estudiants, professorat i investigadors (BCU: www.bcu.cat, plataforma que acull l’Ajuntament de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya i les universitats). 

http://www.bcn.cat/educacio
http://meet.barcelona.cat/guiaeducaciosuperior
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=BRdTLxjipEqWSnZuQeCyMuZqdYb3P9JIZuXD3d2UWPTqj4kDj3hsUN3a3Jv32woMD9NnjG5HnIo.&URL=http%3a%2f%2fmeet.barcelona.cat%2festudiainvestiga
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» Dossier de Premsa 

Barcelona ciutat universitària: 2011-15 

 

» Xarxa internacional de ciutats universitàries: UniversCities, 

projecte de futur 
 

Durant el passat mes de març, l’Ajuntament de Barcelona, a través del Regidor d’Educació i 

Universitats, Gerard Ardanuy, com a representant del govern municipal de la ciutat, va participar a 

Ginebra (Suïssa) en una trobada internacional de governs municipals de ciutats amb universitats i 

de representants d’universitats de diferents continents.  

 

L’objectiu principal d’aquesta trobada conjunta va ser començar a treballar per aconseguir crear 

properament una xarxa internacional de ciutats universitàries que tingui com a eixos principals 

d’actuació la promoció i intercanvi d’idees i experiències; potenciació dels vincles de col·laboració 

entre els governs municipals i les universitats amb campus o centres ubicats a les ciutats, i la 

cerca de noves oportunitats i acords entre els governs municipals i les universitats. 

 

En aquesta trobada internacional, des de l’Ajuntament de Barcelona es va donar suport a aquesta 

iniciativa de creació d’una xarxa internacional de ciutats universitàries, UniversCities, que treballi i 

contribueixi a afavorir i millorar la col·laboració i relació entre els governs municipals de les ciutats 

i les universitats, i que també ajudi a la seva projecció local i internacional. 

 

La participació activa de l’Ajuntament de Barcelona en aquesta iniciativa forma part també del 

conjunt d’accions que, en matèria d’educació superior a la ciutat, durant aquest mandat s’impulsen 

des del govern de la ciutat, a través de la Regidoria d’Educació i Universitats 

 

 


