


Les universitats i les empreses

Les universitats
d'aquest país han tingut una 
relació "tancada" amb les 
empreses. Una relació que 
no ha estat fluida.

Un context totalment
diferent dels de les facultats
americanes (com el MIT), on
es reconeix positivament la 
relació entre empreses i 
professorat.



Moment de canvi

 És el moment de canviar la perspectiva que es té dels 
empresaris.

 Els emprenedors són necessaris al món econòmic, però 
també la seva interacció amb els centres educatius.

 Ambdós mons (educatiu i empresarial) poden créixer 
exponencialment i obtenir beneficis d'aquesta 
col·laboració.



Àngels Chacón

• En aquesta línia, al Fòrum Empresarial del 
Llobregat d’AEBALL, la consellera d’Empresa i 
Coneixement del Govern de la Generalitat va 
subratllar  la necessitat de reorientar el vincle 
formació-indústria.

• “No pot ser que els estudiants rebin formació de 
persones que no han estat mai en una empresa”.

• També va reclamar les competències de 
Formació Professional per al seu departament.



I tenim un exemple de colaboració
empresa-universitat



UN ACORD PER DIFONDRE CONEIXEMENT



• El Campus del Baix 
Llobregat de la UPC, El 
Llobregat i BCN Content 
Factory han renovat la seva 
col·laboració a l'hora de fer 
difusió de continguts 
relacionats amb el 
coneixement, recerques, 
projectes d'emprenedoria i 
acadèmics del professorat i 
alumnat del centre.











DIFUSIÓ CIENTÍFICA A LA 
COMARCA

El Llobregat ha fet una cobertura on 

les notícies, entrevistes, i reportatges 

han apropat la valuosa tasca

universitària als ciutadans de 

L’Hospitalet i del Baix Llobregat.



En defensa de la 
universitat pública

 Els rectors veuen “insuficient” l’augment de 100 milions
d’euros per finançar les universitats públiques, desprès de
reclamar la recuperació ordinària dels 900 milions i 100 més
per inversions.
 El vicepresident Aragonés preveu rebaixar un 30% les taxes

acadèmiques si s’aproven els pressupostos.
 Una possibilitat de finançament seria establir relacions de

mecenatge privat. Cal una llei de mecenatge.



Propera taula del Cicle d’Infraestructures

El Port, infraestructura de 
sostenibilitat per a les ciutats

• A El Prat el dia 24 de gener, al Centre Cívic Palmira Domènech
Carrer de Lo Gaiter del Llobregat, 112. El Prat de Llobregat

Amb la participació de: 
Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona
Lluis Mijoler, alcalde d’El Prat de Llobregat
Pere Macias, president de la Fundació Cercle d’Infraestructures
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