
                                           

    

 

 

La inserció laboral dels universitaris. El seu 
encaix per competir en l’escenari internacional 

16 de novembre de 2011 
C. Provença, 298, Barcelona 

 

Qui no ha escoltat mai que les universitats són fàbriques d’aturats, o que la 

formació que reben els graduats i graduades universitaris no s’adequa a la feina 

que se’ls assigna. De què treballen els graduats? On treballen? Estan satisfets 

amb la formació que han obtingut? I pel que fa a les empreses, estan satisfetes 

amb el nivell formatiu dels graduats i graduades universitaris? S’adapten 

ràpidament als llocs de treball? Estan preparats per afrontar els reptes de 

creixement en un món globalitzat? 

L’any 2001, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU 

Catalunya) i les set universitats públiques catalanes, a través dels consells socials, 

van realitzar la primera enquesta conjunta d’inserció laboral a la població graduada 

universitària, per conèixer amb dades objectives la seva situació laboral tres anys 

després d’haver finalitzat els estudis. D’aleshores ençà, l’enquesta s’ha dut a terme 

amb una periodicitat triennal (2005, 2008 i 2011), amb el propòsit d’extreure 

conclusions fiables en l'àmbit català i d’obtenir històrics que permetin analitzar-ne 

l’evolució. 

L’objectiu principal de l’enquesta és facilitar als responsables dels ensenyaments 

universitaris dades objectives i comparables en l’àmbit català, per a cadascuna de 

les titulacions catalanes. Per aquest motiu, amb més de 50.000 registres, 

Catalunya disposa d’una de les bases de dades més fiable i extensa d’Europa 

sobre la inserció laboral de la seva població graduada. Entre el gener i el març de 

2011 AQU Catalunya ha realitzat la quarta edició d’aquesta enquesta a més de 

16.000 graduats i graduades de les universitats catalanes que van finalitzar els 

seus estudis l’any 2007. 

Aquesta jornada té com a objectiu difondre a la societat els resultats de l’enquesta, 

així com també obrir un debat sobre l’encaix dels universitaris en el món 

empresarial com a valor per competir en l’escenari internacional. 

 

Preguem confirmació de la vostra assistència al telèfon 93 2008166



                                           

    

Programa 

 

9.15 h Inauguració 

Jordi Alberich, director general del Cercle d’Economia 

Joaquim Prats, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya 

9.30 h Ponència: La inserció laboral dels graduats universitaris: tòpics, mites i 

realitats 

Pròleg: Albert Bou, president del Consell Social de la Universitat de Girona i 

vicepresident tercer de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 

Intervé: Josep A. Ferré, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya 

Modera: Jordi Alberich, director general del Cercle d’Economia 

11.00 h Pausa-Cafè 

11.30 h Taula rodona: L’encaix dels universitaris en el món empresarial. Un valor 

per competir en l’escenari internacional  

Intervenen:  

Xavier Prats-Monné, director general d’Educació i Cultura de la Comissió Europea 

Enric Colet, secretari general d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 

Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona i secretari de l’Associació 

Catalana d’Universitats Públiques  

Salvador Guillermo, director del Servei d’Estudis Econòmics i Fiscals de Foment del 

Treball  

Jordi Roig, membre del Comitè Executiu de PIMEC 

Modera: Salvador Alsius, vicedegà de la Facultat de Comunicació de la Universitat 

Pompeu Fabra 

13.30 h Cloenda 

Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya 

Carlos Cuatrecasas, president de la Fundació Cercle d’Economia 

Joaquim Prats, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya 


