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L’educació superior a debat al Recinte 
Modernista 
 

La Global University Network for Innovation (GUNI), institució ubicada al 

Recinte Modernista de Sant Pau, celebra el proper dijous 11 de desembre una 

trobada per reflexionar sobre l’educació superior i el seu paper respecte els 

Objectius del Desenvolupament Sostenible, actualment en negociació, i 

pendent d’aprovació per l’Asamblea General de les Nacions Unides el setembre 

de 2015. L’acte tindrà lloc al Recinte Modernista des de les 9.00 h del matí fins 

a les 14.00 h. 

Sota el títol “El món més enllà del 2015: està preparada l’educació superior?”, 

la GUNI realitza aquest acte conjuntament amb l’Associació Catalana 

d’Universitats Públiques (ACUP) amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Association of Commonwealth Universities i l’Associació 

Internacional d’Universitats (IAU). 

L’objectiu d’aquesta trobada és analitzar com es pot influir des de l’educació 

superior en la definició de l’agenda de desenvolupament Post-2015 de les 

Nacions Unides.  

Durant aquest 2014, el Programa de les Nacions Unides per al 

Desenvolupament ha fet una enquesta a més de cinc milions de persones per 

analitzar i valorar les principals problemàtiques mundials. La gran majoria dels 
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enquestats han considerat que l’educació és una de les principals vies per 

assolir un desenvolupament sostenible.  Davant d’aquesta demanda, la GUNI i 

l’ACUP  organitzen aquest seminari internacional per definir les estratègies 

d’actuació de l’educació superior.  

L’acte comptarà amb els parlaments de benvinguda de F. Xavier Grau, director 

acadèmic de la GUNI; Sergi Farré, cap del Departament de Cooperació 

Universitària i Científica de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 

(AECID), i Joaquim Llimona, en respresentació del comissionat de Relacions 

Internacionals i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona i patró de la Molt 

Il·lustre Administració. Després, Saul Weisleder, exambaixador altern de Costa 

Rica davant l’ONU, i Jordi Fexas, responsable de seguiment de l’Agenda 

Internacional de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, faran 

un resum dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la previsió d’Agenda 

Post-2015.  

La segona meitat del matí es treballarà a partir de tres tallers pràctics per tal 

d’elaborar les conclusions d’aquesta trobada. El primer, provarà de definir les 

estratègies de lideratge de l’educació superior cap a un futur sostenible; el 

segon, estudiarà les relacions de la comunitat local amb les universitats; i el 

tercer explorarà com fomentar la participació de les universitats en organismes 

internacionals.   

 



 

 

Sant Pau Recinte Modernista 
Comunicació: 935 537 803 / comunicacio.recinte@santpau.cat 

El Recinte Modernista de Sant Pau col·labora en l’organització d’aquest 

seminari en el context d’una nova línia d’activitats relacionades amb el 

programa Post-2015 de les Nacions Unides. Al llarg d’aquest curs, s’han 

realitzat altres activitats en aquesta mateixa línia com la taula rodona “Cap a 

un desenvolupament sostenible: valorant el progrès i obrint camí cap al futur”,  

i el “WORLD CITIES Day”, conjuntament amb UN Habitat / City Resilience 

Profiling Programme (CRPP) i UN Habitat / Global Water Operators Partnership 

Alliance (GWOPA). 

 
 

 


