
L’èxit del procés d’inserció laboral de les 
persones de les universitats resulta d’una 
relació intensa i fluida entre la Universitat i 
el món productiu, privat i públic, els quals 
intercanvien la informació necessària i 
estableixen la col·laboració imprescindible 
per millorar la formació del col·lectiu 
estudiantil.

La finalitat d’aquesta jornada és facilitar
un espai de diàleg entre la Universitat i el
món empresarial en què s’aportin les
evidències empíriques que permetin dur a
terme el debat de manera fructífera.

Les conclusions del debat han de servir
per reconsiderar la realitat i procurar 
solucionar els problemes detectats, tenint
present que el món empresarial configura
les necessitats formatives del mercat de
treball, amb les seves decisions estratègi-
ques sobre el procés productiu i sobre el 
producte.
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Una de les funcions de la Universitat és preparar les 
persones per  desenvolupar amb èxit una carrera 
professional. Per això cal que la formació a les aules 
sigui rellevant per al lloc de treball i que els professio-
nals tinguin una gran capacitat d’aprenentatge. 

La finalitat d’aquesta jornada és promoure el diàleg 
entre la Universitat i el món empresarial compartint 
experiències i debatent les diferents visions de les 
necessitats formatives del col·lectiu estudiantil de cara 
al seu futur i de com s’afronta aquest repte. 

En el marc de la celebració del 25è aniversari de la 
URV, la jornada inclou la presentació dels informes que 
analitzen la inserció laboral de les persones que han 
estudiat a la URV i del sistema universitari català al 
llarg dels darrers anys segons els diferents nivells 
(grau, màster i doctorat).

PROGRAMA

9.30. Presentació 
La importància del procés d’inserció 
laboral

Josep Anton Ferré, rector de la URV
Joan Pedrerol, president del Consell

Social de la URV
Josep Joan Moreso, president d’AQU

Catalunya 

10.00. Ponència 
“Els reptes dels graduats i graduades de 
les universitats en l’empresa del segle XXI”

Xavier Prats Monné, director general
de Salut i Seguretat Alimentària de la 
Comissió Europea

10.45. Presentació
Els estudis d’inserció laboral de les 
persones titulades de la URV

Ferran Mañé, director de l’Observatori
de l’Ocupació de la URV

11.30. Descans

12.00. Taula rodona
“La formació a les universitats:
oportunitats i mancances”

Moderador: Xavier Graset
Ponents

- Martí Parellada, catedràtic
d’Economia de la Universitat de 
Barcelona i coordinador general del 
informe CYD
- Josep Joan Moreso, catedràtic de 
Filosofia del Dret de la Universitat 
Pompeu Fabra i president d’AQU 
Catalunya
- Carles Vivas, junta directiva de 
Pimec, coordinador de relacions 
Pimec-Consells Socials Universitats
- Anton Valero, president de Feique i 
de Dow Chemical Ibérica
- Josep Maria Panicello, exalumne de 
la URV i directiu de banca

La col·laboració 
entre la universitat i 
les empreses és clau 
per garantir la bona 

formació de les
persones


