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Arribada dels assistents i acreditació

Inauguració del Simposi
Arcadi Navarro, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya

Ponències introductòries 
PPanoràmica internacional de les reformes en matèria d’universitats i recerca a les 
darreres dècades: Peter Maassen, professor d’Estudis d’Educació Superior, Universitat 
d’Oslo
Més de 25 anys construint un sistema universitari i de recerca innovador a Catalunya. Un 
primer balanç en el context europeu: Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

Pausa – cafè
  
Anàlisis monogràfiques
Creant un model universitari compacte i competitiu: Francesc Xavier Grau, director de la 
Càtedra Universitat i Regió del Coneixement i rector de la Universitat Rovira i Virgili de 2006 a 
2014
El sistema de centEl sistema de centres de recerca CERCA: Josep M. Martorell, director adjunt del Barcelona 
Supercomputing Center (BSC) i director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya de 
2011 a 2016
La captació i retenció de talent: el programa iCREA: Salvador Barberà, economista i director 
de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) de 2000 a 2004
Organismes i polítiques per a un sistema universitari de qualitat: Claudi Alsina, secretari 
general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) de 2011 a 2016

DinarDinar

La visió externa
Sjbolt Noorda, president de Magna Charta Universitatum i expresident de l’Associació 
d’Universitats dels Països Baixos (VSNU)
Rolf Tarrach, president de l’Associació Europea d’Universitats (EUA)
Jenifer Ruiz-Valenzuela, economista del Centre for Economic Performance and Centre for 
Vocational Education Research, London School of Economics and Political Science

Més de 25 anys construint un sistema uniMés de 25 anys construint un sistema universitari i de recerca innovador. Què cal fer en 
els propers 10 anys? La veu dels principals protagonistes polítics
Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, exconseller (2000-2003 i 2010-2016)
Hble. Sr. Carles Solà, exconseller (2003-2006)
Hble. Sr. Manuel Balcells, exconseller (2006)
Hble. Sr. Joan Manuel del Pozo, exconseller (2006)
Hble. Sr. Josep Huguet, exconseller (2006-2010)
Hble. SHble. Sr. Jordi Baiget, exconseller (2016-2017)
Hble. Sr. Santi Vila, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
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Un quart de segle de sistema universitari
i de recerca a Catalunya. Construint el futur

Convent dels Àngels (Pl. dels Àngels 5, Barcelona)20 de setembre del 2017

https://www.google.es/maps/place/Convent+Dels+Angels/@41.3827189,2.1674869,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4588a81b66dce9dc?sa=X&ved=0ahUKEwifueyToqnVAhVF7xQKHQv0CToQ_BIIjgEwDg
http://universitatsirecerca.gencat.cat/simposi25anys

