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           Comunicació 
 

 
El Govern inaugura demà el Saló FUTURA de màsters i  
postgraus amb l’objectiu que sigui una eina per mil lorar la 
formació i accedir amb més possibilitats al mercat laboral 
 
Actualment hi ha una oferta de 80 màsters en anglès  i el 40% dels estudiants 
de màsters a les universitats catalanes són estrang ers  
 
 
Dijous, 14 de març de 2012 
 
El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Claudi Alsina, 
inaugurarà demà a les 10h el Saló FUTURA de màsters i postgraus. A l’acte 
d’inauguració seran presents representants de totes les universitats catalanes 
públiques i privades. 

El Saló FUTURA, que se celebra el 15 i 16 de març al Palau 5 de la Fira de 
Barcelona, reuneix universitats públiques i privades, escoles de negocis, centres 
de formació contínua i col·legis professionals que informaran sobre els programes 
de segon i tercer cicle que s'imparteixen principalment a Catalunya. 

El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Claudi Alsina, 
assegura que “els estudis de màsters i postgraus han de permetre   d’ampliar 
competències, especialitzar-se o professionalitzar- se amb el repte d’estar 
preparats” . Alsina afegeix que “una interessant preparació pot ser el resultat 
de combinar graus d’un tipus amb màsters d’un altre  camp relacionat: la 
flexibilitat és avui un valor apreciat” . 

Aquest curs, les universitats públiques i privades catalanes ofereixen una oferta de 
492 màsters, un centenar dels quals són interuniversitaris. Cap d’ells té menys de 
20 estudiants, després de la racionalització d’aquestes titulacions impulsada per la 
Secretaria d’Universitats i Recerca eliminant duplicitats i unificant oferta. 

En els últims anys també hi ha hagut un increment de l’oferta de màsters en 
anglès, que actualment són uns 80, fet que permet captar estudiants estrangers i 
avançar en un dels objectius de la Secretaria d’Universitats i Recerca com és la 
internacionalització del sistema universitari català. Actualment un 40% dels 
estudiants de màsters a les universitats catalanes són estrangers. 

De cara al curs vinent, la Secretaria d’Universitats i recerca treballa amb la 
perspectiva d’aprovar conjuntament amb les universitats una vintena de nous 
màsters emergents. 
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En aquest sentit, mentre que la taxa d'atur a l’Estat espanyol és del 26,6%, 
aquesta xifra es redueix al 8,8% per als professionals amb estudis de Màster, 
MBA o Postgrau. 
 

Dia: Divendres 15 de març 
Hora: 10h 
Lloc: Pavelló nº 5 del Palau de Congressos de la Fira de Barcelona.  


