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Arcadi Navarro parla de col·laboració internacional entre 
universitats a la fira d’educació superior més important 
d’Europa que se celebra a Liverpool 
 
El secretari d’Universitats i Recerca també es reunirà amb la presidència de 
l’EAIE per presentar-li la candidatura de Barcelona per acollir la conferència 
de l’any 2020 
 
Dijous, 15 de setembre de 2016 
 
El secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, serà un dels ponents de la sessió 
sobre perspectives de col·laboració entre les universitats europees, que se celebrarà 
demà en el marc de la 28a edició de la conferència de l’European Association for 
International Education, la fira més important d’educació superior d’Europa que se 
celebra enguany a Liverpool (Regne Unit). 

Navarro parlarà de les prioritats i del model de coneixement de Catalunya per generar 
valor i la seva vocació d’internacionalització i autogovern. El secretari participarà en la 
sessió juntament amb el director de l’oficina europea de la Glasgow Caledonian 
University, Mark Majewsky Anderson; el cap de ciència i innovació del govern suís al 
Regne Unit, Lutz-Peter Berg; i la cap de relacions amb Europa de l’Universities UK 
(organització que aplega les universitats del Regne Unit), Lucy Shackleton. La sessió 
començarà a les 10.30 hora local. 

Posteriorment, el secretari visitarà l’estand Study in Catalonia, on la delegació catalana 
–formada per representants de les 12 universitats catalanes, l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP) i la Secretaria d’Universitats i Recerca– ofereix als 
visitants a la fira una completa informació sobre el sistema universitari català i l’oferta 
de graus, màsters i doctorats. 

Finalment, Navarro es reunirà amb la presidenta sortint de l’EAIE, Laura Howard, i el 
president entrant, Markus Laitinen, per presentar-los la candidatura de Barcelona per 
acollir la conferència de l’any 2020. 

 
Dia:  Divendres 16 de setembre de 2016 
Acte: Participació del secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, a la 28a conferència 
de l’European Association for International Education (EAIE) 
Lloc:  ACC Liverpool (Kings Dock St, L3 4FP – Liverpool – Regne Unit) 
 
  Hora: 10.30 h 
 Acte:  Ponència  
 
  Hora: 11.45 h 
  Acte: Visita a l’estand Study in Catalonia 
 
 Hora: 12.30 h 
  Acte: Trobada amb la presidència de l’EAIE 
 


