
 

 

6. Barcelona Campus, clúster d’educació superior  
 
MUNICIPI / S 
Municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona 
 
TITULAR  
L’alcade de Barcelona, Jordi Hereu, anuncia la creació d’un clúster d’educació superior de 
Barcelona el 2011. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

‐ Pressupost: 90.000 €, per a l’arrencada entre desembre 2009 i 2010 (cofinançat per la 
Cambra de Comerç de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Consorci 22@ i PEMB) 

‐ Oferta de postgraus a l’AMB: 606 
o Classificació per titulació: 

 344 són oficials 
 262 són de titulació pròpia 

o Classificació per orientació del programa: 
 136 són de recerca 
 416 són professionals 
 54 són de management 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L'impuls del clúster d’educació superior de Barcelona deriva dels estudis de prospectiva en el 
marc de l’elaboració del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona-Visió 2020, en què s’identifica 
l’educació superior com un dels potencials sectors tractors per a l’economia de l'àrea 
metropolitana. 
 
Aquesta constatació s'ha vist reforçada pels canvis en el model de formació superior al conjunt 
d’Europa, iniciats amb la Declaració de Bolonya i que han donat lloc a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES). La plena implantació de l’EEES a Catalunya ha comportat, a partir 
del curs 2007-2008, 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, ja que ha permès sumar 
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. Així, aquest 
nivell d'oferta formativa pot esdevenir un veritable sector econòmic per a l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
 
Els integrants del clúster són universitats públiques i privades, fundacions universitàries, 
escoles de negocis i plataformes interuniversitàries de postgrau. 
 
Durant el 2010 s’han dut a terme les següents actuacions:  

‐ Viatge de referència a Austràlia;  
‐ Viatge de promoció conjunt de cinc universitats a la Xina;  
‐ Guia on line de màsters d'excel·lència global;  
‐ Presentació del Pla estratègic del clúster a la Comissió de Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Per al 2011 es preveu les següents actuacions:  

‐ Constitució de l'associació "Barcelona Campus", com a estructura de gestió i impuls del 
clúster d’educació superior;  

‐ Implementació del Pla estratègic del clúster. 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA  
[sense pàgina web] 
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NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE  
Montse Charle, directora de Sectors Estratègics de Barcelona Activa 
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