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El Consell Interuniversitari de Catalunya participa  a l’Espai de 
l’Estudiant de Valls mostrant l’oferta de totes les  universitats 
catalanes i informació sobre l’accés i l’admissió a  la universitat 
 
El secretari general del CIC, Claudi Alsina, inaugu ra demà l’Espai amb 
l’alcalde de Valls. Afirma que salons com l’Espai d e l’Estudiant “ apropen 
l’oferta universitària a la realitat comarcal” 
 
 
Dimecres, 6 de març de 2013 
 
El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Claudi Alsina, 
inaugurarà demà, juntament amb l’alcalde de Valls, Albert Batet, la XIII edició de 
l’Espai de l’Estudiant de Valls. L’acte d’inauguració tindrà lloc a la Sala Kursaal de la 
capital de l’Alt Camp. 
 
L’Espai de l’Estudiant, que se celebra demà i divendres, l’organitza el Consorci Pro-
Universitari de l’Alt Camp-Conca de Barberà. S’adreça principalment a estudiants 
d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles Formatius de les 
comarques tarragonines, encara que també està obert al públic en general (altres 
estudiants, pares, professors, tutors o orientadors). Es preveu que unes 5.000 
persones visitin aquest saló. 
 
La Secretaria d’Universitats i Recerca, mitjançant el Consell Interuniversitari de 
Catalunya (CIC) on s’integren totes les universitats catalanes, participa en aquesta 
edició de l’Espai de l’Estudiant amb un estand propi. 
   
A l’estand s’informarà sobre el sistema universitari català, l’accés i l’admissió a les 
universitats catalanes, l’oferta d’estudis de grau i de més de 450 màsters universitaris i 
sobre tots aquells aspectes relacionats amb les universitats de Catalunya. També hi 
haurà personal especialitzat de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat per 
informar i orientar els visitants. 
 
El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Claudi Alsina, 
considera que “triar bé els estudis és una clau de futur” . Alsina també afirma que 
“salons com el de Valls apropen l’oferta università ria a la realitat comarcal, 
permeten rebre informació i animen a començar a ref lexionar sobre el futur 
personal” . 


