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PRESENTACIÓ I OBJECTIU 

Des de la primera enquesta global d’inserció laboral als graduats universitaris 

catalans l’any 2001, els consells socials de les universitats públiques i AQU 

Catalunya han col·laborat estretament en la seva continuïtat de forma cíclica 

cada tres anys (2005 i 2008). Fins i tot darrerament s’hi ha incorporat alguna 

universitat privada. 

A partir de la informació recollida en diversos fòrums internacionals, en 

aquest marc de col·laboració, i dins del grup de treball nomenat pels consells 

socials per dur a terme l’estudi d’inserció 2008, va sorgir la idea de realitzar 

una jornada per reflexionar sobre la implantació a Catalunya de bones 

pràctiques, com per exemple la construcció d’un portal web comú, que 

podrien millorar significativament la informació disponible sobre la transició al 

mercat laboral dels nostres graduats. 

La jornada, doncs, dividida en quatre blocs, pretén presentar dos portals web 

interuniversitaris que són referents a Europa i debatre, a posteriori, la 

conveniència d’impulsar un projecte similar a Catalunya, així com analitzar la 

seva viabilitat i també els factors i els aspectes que hauria d’incloure. 

Tenint en compte les experiències, els instruments i les bones pràctiques que 

les universitats catalanes fa dècades que desenvolupen en el camp de la 

transició laboral, es presenta aquesta jornada per valorar si la creació d’un 

portal web comú de graduats seria positiu per al conjunt del sistema 

universitari català. 

PARTICIPANTS 

Membres dels consells socials, vicerectors responsables de la inserció laboral 

dels graduats, responsables de les borses de treball de les universitats, 

acadèmics experts en inserció laboral i professionals de recursos humans en 

les empreses. 

BONES PRÀCTIQUES EN LA GESTIÓ DE LA TRANSICIÓ 
LABORAL 
UNA REFLEXIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN PORTAL COMÚ DE GRADUATS PER AL 

SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ 
Universitat Pompeu Fabra, dijous 28 de febrer de 2008 
 
 
  9.30 hores Registre i recollida de la documentació 
10.00 hores Benvinguda i presentació 

Josep Joan Moreso Mateos, rector de la UPF; Mercè Sala Schnorkowski, 
presidenta del Consell Social de la UPF i Antoni Serra Ramoneda, 
president d’AQU Catalunya 

 
BLOC A: REFERENTS A EUROPA DE PORTALS INTERUNIVERSITARIS 
D’INSERCIÓ LABORAL 
   
  Coordinador: Antoni Serra Ramoneda, president d’AQU Catalunya 
 
10.15 hores AlmaLaurea 

Matteo Sgarzi, Responsible of International Relations of AlmaLaurea (Itàlia) 
 
11.15 hores Pausa cafè 
 
11.45 hores Graduate Prospects 

Allan Brown, Director of Sales of Graduate Prospects (Regne Unit) 

 
BLOC B: UN PROJECTE COMÚ DE GESTIÓ INTEGRADA DE 
CURRÍCULUMS DE GRADUATS, UN REPTE PER AL SISTEMA 
UNIVERSITARI CATALÀ? 
 
12.45 hores Un projecte comú de gestió integrada de currículums de 

graduats, un repte per al sistema universitari català? 
Moderador: Antoni Serra Ramoneda, president d’AQU Catalunya 
Ponents: Joaquim Coello Brufau, president del Consell Social de la UB; 
Àngel Cunillera Zárate, president del Consell Social de la URV; Daniel 
Serra de la Figuera, vicerector d’Economia i Promoció de la UPF; Xavier 
Gómez Arbonés, vicerector d’Estudiantat de la UdL; i Quim Bernardo 
Blanco, Director de Recursos Humans d’HP Iberia 

 
 
13.45 hores Dinar 
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BLOC C: AVANTATGES I DESAVANTATGES DE LA IMPLANTACIÓ D’UN 
PORTAL COMÚ, A PARTIR DE LES PRÀCTIQUES ACTUALS A LES 
UNIVERSITATS 
 
15.00 hores Avantatges i desavantatges de la implantació d’un portal 

comú, a partir de les pràctiques actuals a les universitats 
Moderador: Javier Bará Temes, director d’AQU Catalunya 
Ponents: Montserrat Caro Silanes, cap d'Oficina de la Unitat de Treball 
Campus de la UAB; Teresa Bofill Gorina, directora general de l’Associació 
d'Amics de la UPC; Maria Cortada Panadés, tècnica de l’Oficina de 
Promoció de l’Ocupació de la UdG; i Merche Manresa Nubiola, 
coordinadora d’Executive Programs i Carreres Professionals de l’Institut 
Químic de Sarrià de la URL 

 
16.00 hores Pausa cafè 
 
BLOC D: INSERCIÓ LABORAL, NOUS FACTORS D’ANÀLISI 
 
16.30 hores Inserció laboral, nous factors d’anàlisi 

Moderador: Sebastián Rodríguez Espinar, coordinador d’I+D d’AQU 
Catalunya 
Ponents: Maria Pilar Figuera Gazo, Universitat de Barcelona; Enric 
Corominas Rovira, Universitat de Girona; i Ferran Mañé Vernet, Universitat 
Rovira i Virgili 

 
17.30 hores  Cloenda de la jornada 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Llengua La llengua del taller és el català, excepte en aquelles ponències de 
persones de fora d’aquest àmbit lingüístic que seran en anglès o en 
castellà. Per tal de facilitar la participació dels assistents, els responsables 
d’AQU Catalunya traduiran a l’anglès les preguntes i els comentaris que es 
vulguin fer en català o castellà. 

Lloc Universitat Pompeu Fabra. Auditori. Edifici la Rambla, La Rambla, 30-32. 
08002 Barcelona. (Entrada per la Plaça Joaquim Xirau) 

Àpats Al costat de l’Auditori 
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