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nivell metodològic com pedagògic: “El 
curs, d’un any i mig de durada, s’impar-
tirà amb professors de les cinc univer-
sitats amb un model molt innovador 
des del punt de vista metodològic, ba-
sat en reptes, amb una part virtual i una 
de presencial i amb la mobilitat inte-
grada en el disseny del màster, tant dels 
mateixos alumnes com del professo-
rat”, explica.  

L’objectiu del màster en Reptes Glo-
bals per a la Sostenibilitat és que els 
alumnes identifiquin quins seran “els 
reptes reals que haurem d’afrontar els 
propers anys en relació a la sostenibili-
tat”, per això s’accepten alumnes de 
tots els perfils: “La idea és donar-los 
continguts, eines, coneixements i habi-
litats que els permetin treballar de ma-
nera transversal en tot allò que impli-
qui innovació social, comunicació o di-
gitalització, sempre amb un compo-
nent sostenible”, afegeix Casamitjana. 
El màster en Reptes Globals per a la 
Sostenibilitat és una de les primeres 
experiències acadèmiques de les noves 
universitats europees, creades amb 
l’impuls de la UE, que ha promogut 
l’aliança d’institucions d’educació su-

perior, amb l’objectiu d’establir un es-
pai europeu d’educació de qualitat, més 
atractiu i accessible. 

Disseny urbà i moda sostenible 
El nou màster en Comunicació, Gestió 
de Marca i Sostenibilitat en la Indústria 
de la Moda de la UIC proposa oferir una 
visió integral de la indústria de la moda 
i les eines comunicatives necessàries 
per a qualsevol professional que treba-
lli actualment en el sector o hi vulgui 
treballar els propers anys. El màster 
ofereix una formació transversal de la 
sostenibilitat en tota la cadena de sub-
ministrament, des de la marca fins al 
consumidor.  

La mateixa universitat ofereix el 
màster en Disseny Urbà per a Ciutats 
Saludables (UIC), un títol propi, amb 
disponibilitat per a 25 places en moda-
litat presencial, que s’imparteix ínte-
grament en anglès. El curs vol propor-
cionar una base conceptual i metodo-
lògica per planificar i dissenyar ciutats 
segons els principis del benestar i la 
sostenibilitat, incloent-hi tant l’àmbit 
professional com l’investigador. Tot 
plegat per donar resposta a la falta de 
programes que resolguin la necessitat 
de centrar les transformacions urba-
nes en el benestar de la ciutadania i la 
sostenibilitat.  

L’economia circular, basada en el 
disseny de cicles de materials i produc-
tes on els residus es transformen en 

A L’ALÇA 
L’OMT preveu que els propers 10 
anys es creïn uns 24 milions de 

nous llocs de treball vinculats a la 
sostenibilitat i el medi ambient
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