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NOTA DE PREMSA 

3 de desembre de 2020 

 

BARCELONA, SEU PERMANENT DE L’ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL D’AGÈNCIES DE QUALITAT, INQAAHE, AMB 
EL SUPORT D’AQU CATALUNYA 

La International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) és 

una associació internacional que agrupa més de 300 organitzacions que treballen per 

l'assegurament de la qualitat de l'educació superior, la major part agències de qualitat.  

 

Durant el 2020, el Consell de Govern d’INQAAHE ha convocat un procés obert i competitiu 

per escollir-ne la seu permanent. De les quatre propostes presentades, INQAAHE ha optat 

establir-se a Barcelona, on comptarà amb el suport d’AQU Catalunya, membre d’aquesta 

associació des del 1998. 

Des de la seva constitució, el Secretariat d’INQAAHE l’han exercit els seus membres de 

manera itinerant per un període de dos anys i mig renovables. AQU Catalunya va ser escollida 

el 2013 per assumir el secretariat i l’ha exercit fins a dia d’avui.  

INQAAHE ofereix diferents serveis relacionats amb la difusió de metodologies i casos pràctics 

en l’àmbit de l’assegurament de la qualitat en l’educació superior. Així mateix, per mitjà 

d’ajuts competitius finança projectes en l’àmbit de l’assegurament de la qualitat. També 

organitza anualment conferències i el Fòrum anual. 

La candidatura presentada per AQU Catalunya ha comptat amb el suport del Govern de la 

Generalitat de Catalunya i de l’Estat espanyol. 

Els dos punts forts de la candidatura es fonamenten, d’una banda, en la ubicació privilegiada 

de Barcelona, una ciutat amb prestigi, atractiva, business friendly i ben connectada a les 

principals destinacions del món; i, d’altra banda, en la fortalesa d’AQU Catalunya, una 

institució que li donarà suport, una agència sòlida, rigorosa, consolidada, reconeguda 

internacionalment i que, a més, opera en un sistema d’educació superior rellevant. 

El president d’AQU Catalunya, Josep Joan Moreso, ha dit que “ens sentim molt honorats per 

la decisió d’INQAAHE, a qui volem agrair la confiança que ha dipositat en l’Agència per 

establir-se a Barcelona de forma permanent”. A més, Moreso agraeix “l’important suport del 

conseller d’Empresa i Coneixement i del ministre d’Universitats a la candidatura presentada 

per AQU Catalunya que, sense cap mena de dubte, ha ajudat a la seva elecció”. Com a 

valoració final, el president creu que la decisió de la INQAAHE “és una molt bona notícia per 
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a l’Agència catalana, però també per a Catalunya, Espanya i Europa, perquè les posiciona com 

un referent en l’àmbit de la millora de la qualitat de l’educació superior”. 

El conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha celebrat l'elecció de l'Agència per 

a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya com a seu permanent de l’Associació 

Internacional d’Agències de Qualitat. Una decisió que, ha dit, “és un reconeixement a la 

constància, el rigor i l’excel·lència d’AQU Catalunya, que ha contribuït a posicionar el 

sistema universitari català d’entre els més sòlids a nivell internacional”. “Durant els set anys 

que ha estat la seu de la Secretaria d’INQAAHE, AQU Catalunya ha demostrat la fortalesa de 

la institució i, al mateix temps, de la ciutat de Barcelona, que gaudeix d’unes condicions 

immillorables per acollir ara el secretariat permanent”, ha destacat el conseller Tremosa. 

El ministre d’Universitats, Manuel Castells, ha manifestat que “AQU Catalunya serà una 

excel·lent amfitriona, ja que és una de les agències més ben valorades a Europa, i  compta 

amb les capacitats necessàries per donar un bon suport a INQAAHE”. Així, també, el ministre 

destaca que “INQAAHE s’instal·la a Barcelona, considerada una de les ciutats més notables 

del món pel que fa al nivell de vida, una ciutat d’Art, Ciència i Cultura”. 
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