
        

 
 
 

Nova promoció de graduats del 
Màster Oficial en Gestió Administrativa 

 
Juan Corona, rector honorari de la UAO CEU, padrí 
de la IV promoció 
 
Barcelona, 25 d’octubre de 2013.- L’acte de graduació de la IV Promoció del Màster Oficial en 
Gestió Administrativa 2012-2013 es va celebrar ahir dijous a l’Aula Magna de la Universitat 
Abat Oliba CEU. 
 
L’obertura de l’acte va anar a càrrec del Dr. Carlos Pérez del Valle, rector de la UAO CEU que 
va recordar als alumnes graduats i a les seves famílies que “a la UAO CEU formem persones 
íntegres amb esperit crític i que vulguin assolir un compromís amb la societat”. El Dr. Juan 
Corona, rector honorari i padrí d’aquesta graduació també va subratllar al seu parlament  
“l’emoció de veure com, molts del que havien estat alumnes ara es trobaven davant seu per 
graduar-se”. El doctor y professor Corona també va ressaltar que l’objectiu d’un programa de 
màster passa per “aprofundir i perfeccionar en aquelles matèries i temes més específics per tal 
de ser capaços d’aportar quelcom a la nostra societat”. 
 
El Màster oficial està organitzat per la Universitat Abat Oliba CEU i el Col·legi Oficial de 
Gestors Administratius de Catalunya –a través de l'Institut Superior de Gestió Administrativa de 
Catalunya (ISGAC)-, fruit de l'acord de col·laboració que regeix entre ambdues entitats.  
 
En aquesta quarta edició s’han graduat un total de 30 alumnes. Durant l’acte, la nova graduada 
Cristina Calvo León va ser l’encarregada de fer el discurs en representació de tots els companys 
que va “agrair la col·laboració de professors i tutors en aquesta tasca, que no ha estat gens fàcil, 
però que amb esforç i disciplina hem portat a bon terme”. 
 
El Màster Oficial en Gestió Administrativa és una de les portes d’accés a la professió de gestor 
administratiu, alhora que permet al futur gestor adquirir un profund coneixement tant de la 
vessant teòrica com pràctica de la professió. 
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