
 

 

5. Barcelona Campus, clúster d’educació superior  
 
MUNICIPIS 
Municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona 
 
TITULAR  
En paraules de l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, “pel seu valor estratègic, el clúster de la 
formació, el coneixement i l'educació terciària trobarà en l'ajuntament el seu aliat a la ciutat de 
Barcelona”.  
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 
[SENSE DADES] 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
En el marc de l’elaboració del pla estratègic Barcelona - Visió 2020, es va identificar l’educació 
superior com un dels sectors tractors amb més potencial per a l’economia de l’AMB, per la qual 
cosa es va decidir impulsar un clúster d’educació superior. 
 
La plena implantació de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) a Catalunya va 
comportar, des de 2007, la posada en marxa d’una important oferta de màsters oficials que, 
prèvia superació d'un procés de verificació, poden ser impartits tant per les universitats 
públiques com per les privades. Això ha possibilitat un fort desenvolupament d’aquest nivell 
formatiu, atès que s’ha sumat aquesta nova oferta a la de les principals escoles de negoci de la 
ciutat, que compten ja amb un gran reconeixement i una important capacitat d’atracció 
d’estudiants estrangers.  
 
Els integrants del clúster són universitats públiques i privades, fundacions universitàries, 
escoles de negocis i plataformes interuniversitàries de postgrau. 
 
Durant el 2011 s’han dut a terme les actuacions següents: 

- Preparació per a la institucionalització de la iniciativa, que comportaria la creació 
de l’Associació Barcelona Campus. 

- Disseny i edició del dossier “Barcelona and the Higher Education Sector”, que ha 
de servir per a la difusió internacional i posar en valor l’oferta i els actius de Barcelona 
com a plaça educativa d’alt nivell. 

- Guia de màsters d’excel·lència global:una publicació del PEMB que, en la línia de les 
polítiques d’atracció de talent, recopila aquells màsters de l’AMB que tenen una clara 
orientació a un alumnat global (difusió i docència en anglès, requisits d’accés exigents, 
etc.). Suma més de 60 programes entre universitats públiques i privades.Es pot 
consultar a www.barcelonaglobalmasters.com 

L’experiència duta a terme amb la recopilació dels màsters manifesta l’esforç de les universitats 
per a posicionar-se a nivell internacional, desenvolupant elements de captació internacional de 
talent i posicionant certs ensenyaments impartits a Barcelona en una posició fortament 
competitiva en l’escenari global de la formació superior. Tot això és un dels actius que ha de 
permetre avançar en la constitució d’aquest clúster de formació. 

 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
[sense pàgina web] 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE  
Comitè Promotor del Clúster: PEMB, Ajuntament de Barcelona i representants d’universitats 
catalanes. 

 

http://www.barcelonaglobalmasters.com/
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