
L’IMPACTE SOCIAL DE LES 

UNIVERSITATS EN TEMPS DE CRISI 

Auditori d’AQU Catalunya, 12 de desembre de 2012, carrer de Sancho de Ávila, 125-129. 08018 Barcelona 



Programa 
 

10.45 h Recepció i registre 

11.15 h Benvinguda i presentació 

11.30 h  Universidad, universitarios y productividad en España 
Presideix: Joaquim Prats, president d’AQU Catalunya; 
Intervenen: Francisco Pérez, catedràtic a la Universitat de 
València i director d’Investigació de l’IVIE i Lorenzo Serrano, 
professor a la Universitat de València i investigador de l’IVIE 

12.30 h La Universidad pública española: Retos y prioridades en el 
marco de la crisis del primer decenio del siglo XXI 
Presideix: Joaquim Prats; Intervé: Francesc Xavier Grau, 
rector de la Universitat Rovira i Virgili i president de l’ACUP 

13.15 h Debat: Una universitat de qualitat en temps de crisi  
Modera: Joaquim Prats; Intervenen: Francisco Pérez, 
Lorenzo Serrano, Francesc Xavier Grau i Josep Anton Ferré, 
director d’AQU Catalunya 

14.00 h Cloenda 
 Joaquim Prats i Lluís Jofre, director general d’Universitats 

Objectiu La present jornada té per objectiu posar a disposició 

del sistema universitari i de la societat catalana dos dels darrers 
estudis que han aprofundit en l’impacte social de les universitats en 
temps de crisi. D’una banda, l’estudi Universidad, universitarios y 
productividad en España, finançat per la Fundación BBVA i elaborat 
pel Dr. Francisco Pérez i el Dr. Lorenzo Serrano, director d’investigació 
i investigador, respectivament, de l’Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (IVIE), que pretén avaluar els resultats de 
l’activitat docent i investigadora de les universitats espanyoles, les 
transformacions que han experimentat i els reptes als quals han de 
donar resposta; i, de l’altra, el treball La Universidad pública 
española: Retos y prioridades en el marco de la crisis del primer 
decenio del siglo XXI, elaborat pel Dr. Francesc Xavier Grau, rector de 
la Universitat Rovira i Virgili i president de l’ACUP, que a més a més de 
fer una anàlisi de la situació actual, planteja els reptes de les 
universitats i fa propostes d’actuacions prioritàries per superar-los.  

La presentació d’aquests treballs es completa amb un debat al qual se 
suma la posició d’AQU Catalunya com a instrument que vetlla i 
promou la qualitat en l’àmbit del sistema universitari de Catalunya, i 
ret comptes sobre el seu funcionament a través de processos 
d’avaluació i instruments d’informació pública com ara WINDDAT.  
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