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      Nota de premsa 

 

Neix l’Observatori d’Ocupabilitat i Ocupació 
Universitaris, un projecte de l’Obra Social 

”la Caixa”, la CRUE i la UPM 

 

• L’Obra Social ”la Caixa”, la Càtedra UNESCO de Gestió i Política 

Universitària de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i la 

Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE) creen 

l’Observatori d’Ocupabilitat i Ocupació Universitaris (OEEU). 

 

• El seu objectiu és generar informació fiable i precisa per al disseny 

de mesures que millorin l’ocupabilitat dels universitaris a Espanya. 
 

• ”la Caixa”, a través de la seva Obra Social, impulsa aquest projecte 

d’investigació pioner i ratifica d’aquesta manera la seva aposta per 

l’educació superior i la innovació per afrontar el desenvolupament 

econòmic i social de les pròximes dècades. 

 

   
Madrid, 31 d’octubre de 2013. El director general de la Fundació ”la Caixa”, 
Jaume Lanaspa; la presidenta de la CRUE i rectora de la Universitat de 
Màlaga, Adelaida de la Calle; el president de la Xarxa Universitària d’Afers 
Estudiantils (RUNAE) i rector de la Universitat Pública de Navarra, Julio 
Lafuente; el secretari d’Universitats, Federico Morán; el director de l’Àrea de 
Ciència i Medi Ambient de la Fundació ”la Caixa”, Enric Banda, i el director de 
la Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària de la Universitat 
Politècnica de Madrid (UPM), Francisco Michavila, presenten avui l’Observatori 
d’Ocupabilitat i Ocupació Universitaris, en un acte en què Jordi Sevilla, 
exministre d’Administracions Públiques, impartirà una conferència magistral.  
 
L’Observatori neix gràcies al conveni de col·laboració signat entre aquestes 
tres institucions, les quals assumeixen un compromís social en un moment 
d’especial emergència, en què Espanya experimenta els nivells de desocupació 
més alts de la seva història, no tan sols pel que fa a la població en general, sinó 
també a la població amb estudis superiors. La desocupació, la inestabilitat i els 
desajustos formatius i laborals són només alguns dels problemes als quals 
s’enfronten els universitaris espanyols. 
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Quants titulats universitaris troben feina? Quant triguen a trobar una feina? 
Quin tipus de contractes tenen? Estan satisfets amb les feines que 
aconsegueixen? Els universitaris espanyols són emprenedors? Aconsegueixen 
feines relacionades amb els seus estudis? Estan sobrequalificats? Posseeixen 
les competències professionals que requereixen les empreses? Fins a quin 
punt influeixen els estudis en la trajectòria professional? L’Observatori vol 
respondre aquest tipus de qüestions i aspira a convertir-se en la font 
informativa de referència nacional i autonòmica per conèixer el comportament 
de les variables relacionades amb l’ocupació i l’ocupabilitat dels titulats de les 
universitats espanyoles, per mitjà d’informació i indicadors produïts sota 
estàndards i metodologies homogenis. 
 
L’Observatori d’Ocupabilitat i Ocupació Universitaris tindrà la seu a la Càtedra 
UNESCO de Gestió i Política Universitària de la UPM i funcionarà a través 
d’una xarxa de deu punts distribuïts per tot el sistema universitari espanyol: els 
centres de Recollida i Anàlisi de la Informació. A partir de la seva presentació, 
l’OEEU iniciarà les seves activitats, encaminades a dur a terme la primera 
recopilació d’informació sobre l’ocupabilitat i l’ocupació dels universitaris. 
 
L’Obra Social la Caixa” impulsa aquest projecte d’investigació pioner i ratifica 
d’aquesta manera la seva aposta per l’educació, la investigació i la innovació 
per afrontar el desenvolupament econòmic i social de les pròximes dècades.  

 
Més informació: 
 
Observatori d’Ocupabilitat i Ocupació Universitaris 
913 364 185 
www.oeeu.org 
 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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