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1. Introducció 
El Fòrum d’Ocupació de la Facultat d’Economia i Empresa es una de les activitats amb més 
afluència de estudiants i empreses. La facultat té una llarga tradició de gairebé 30 anys 
heretada de les antigues Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Escola 
Universitària d’Estudis Empresarials en l'organització d’aquests tipus de fòrums. L’any 2008 
es va crear la  Facultat d’Economia i Empresa celebrant el seu primer Fòrum sota el nom 
Fòrum: punt de trobada amb el teu futur, i adoptant el títol de Fòrum d’Ocupació a partir 
de l’edició de 2010. Aquesta es la dotzena edició. 

L’objectiu principal de Fòrum d’Ocupació és oferir un espai de trobada entre alumnes de la 
Facultat i les empreses per promoure el coneixement dels nostres estudiants amb el teixit 
empresarial actual, i per altre posar en coneixement de les empreses el talent dels nostres 
estudiants. Els estudiants durant el fòrum tenen la possibilitat de conèixer de primera mà 
l’activitat que desenvolupen les organitzacions assistents, les sortides professionals en les 
qual poden optar i el perfil que els estudiants haurien d’assolir per poder ser un candidat 
ideal. A més a més, el tracte entre les organitzacions i els alumnes és molt proper, ja que de 
part de les entitats acostumen a venir gent jove que fa poc temps s’han pogut trobar en una 
situació similar en la que es troben els estudiants. 

Podríem dir que aquest esdeveniment es el colofó de totes les activitats que s’organitzen 
des de Carreres Professionals perquè els estudiants puguin conèixer i decidir en quins sectors 
o àrees de funcionals els hi agradaria treballar, ja que al Fòrum hi ha una gran varietat 
d’organitzacions. 

Durant la celebració del Fòrum d’Ocupació l’oficina de Carreres Professionals disposa d’un 
espai on poder informar als alumnes sobre els seus serveis com serien:  

A) Informació de pràctiques externes (ofertes i tramitació de projectes formatius) 
B) Activitats de desenvolupament (Tallers, presentacions i col·loquis) 
C) Informació del Programa EUS 
D) Informació de l’espai de Coworking. 

 
El Fòrum també dona visibilitat als serveis de les diferents oficines de la Facultat, així com de 
les de les unitats de la Universitat de Barcelona per tal d’informar als alumnes i ajudar-los en 
el que puguin. Com cada any participen algunes unitats de la UB i cal remarcar que en 
aquesta edició, s’han incorporat l’Oficina de Relacions Internacionals i la Càtedra d’Empresa 
Familiar.  
 
A priori, l’edició del Fòrum d’Ocupació del 2020 va assolir un record d’empreses disposades 
a participar, si parlem de xifres, el número total va ser de 35 empreses, 3 organitzacions del 
Sector Públic i 9 serveis UB amb un total de més de 100 representants. Malauradament, 
degut a l’alarma sanitària pel Covid19, moltes empreses va donar-se de baixa durant els dies 
previs a la celebració i inclús el mateix dia de l’esdeveniment. 
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2. La programació del Fòrum 
Els dies previs al Fòrum d’Ocupació des de l’oficina de Carreres Professionals es programa 
una sèrie d’activitats  que anomenem pre-fòrum. Bàsicament son tallers de competències 
per preparar als alumnes de cara al Fòrum on els informem sobre què poden preguntar, 
quina informació haurien de recollir, així mateix els assessorem perquè preparin un petit 
speach per presentar-se a les empreses. A més a més, es duen a terme assessoraments de 
currículums per fer millorar el seu CV alhora de presentar-lo a les empreses. 

En aquesta ocasió les activitats organitzades han sigut les següents: 

Taller de  Màrqueting personal (pre-fòrum)25/02/2020 Assistència: 11 
Taller Networking (pre-fòrum)03/03/2020 Assistència: 10 
Taller de  CV’s (pre-fòrum)05/03/2020 Assistència: 16  
2 Clíniques de CV’s 26/02/2020 i 03/03/2020 Assistència: 10 

Com a novetat, en aquesta edició, es va ampliar la informació que demanem a les empreses 
a través del formulari de registre, demanant també informació que, posteriorment, hem fet 
servir per elaborar un catàleg amb tots els participants. 

Un cop tenim tota la informació enviem el programa provisional del Fòrum a totes les 
empreses i serveis participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvinguda a la Facultat: 

  



 Fòrum d’Ocupació 2020   

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 Fòrum d’Ocupació 2020   

7 
 

3. Empreses i entitats assistents 
Per a les empreses durant el Fòrum d’Ocupació s’habilita un espai amb estands individuals en l’edifici 696 
de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. 
Mapa d’estands 
 

 Nº Estand NOM ENTITAT 
Entrada C/ Alfambra 1 KPMG 

 2 BANC DE SABADELL, S.A. 
 3 Oficina Relacions Internacionals 
 4 Ferrero 
 5 Danone 
 6 Familia Torres 
 7 Essity 
 8 Deloitte 
 9 PricewaterhouseCoopers 
 10 Nielsen 
 11 Grupo Planeta 
 12 BDO AUDITORES, S.L. 
 13 Gesdocument 
 14 Mazars 
 15 EY 
 16 everis 
 17 CAIXABANK 
 18 Pepe Jeans 
 19 Grant Thornton 
 20 CBRE 
 21 MediaMarkt 
 22 Caixa d’Enginyers 
 23 CUATRECASAS 
 24 J&A GARRIGUES, S.L.P. 
 25 Allianz 
 26 VidaCaixa 
 27 Kantar 
 28 Management Solutions 
 29 Abante Asesores 
 30 Celsa Group 
 31 DEUTSCHE BANK 
 32 Grupo Bimbo 
 33 Roche Diabetes Care 

Entrada C/ JM Keynes 34 LEROY MERLIN ESPAÑA SLU 
 35 Mercabarna 
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Sector Públic  

Per primer cop hem convidat a 

organitzacions del Sector Pùblic que 

darrerament estan tenin molta presència en 

col.ioquis organtzats per Carreres 

Professionals per poder donar a coneixer 

aquest sector com a sortida professional. 

-Agència Estatal de l'Administració 

Tributària 

-Administració tributària de la Generalitat de Catalunya 

-Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado 

Cal anomenar també la participació d’unitats de la Universitat de Barcelona: 

- SAE (Servei d’Atenció a l’Estudiant) 
- PAT (Pla d’Acció Tutorial) 
- StartUB (Càtedra d’emprenedoria) 
- Alumni UB 
- Màsters Oficials 
- Carreres Professionals 
- Oficina de Relacions Internacionals 
- IL3 UB 
- Càtedra d’Empresa Familiar 

 

 

Entrevistes 

Durant el Fòrum d’Ocupació habilitem un 
espai a l’Aula 1000 (antiga Adam Smith) per 
portar a terme les entrevistes per part de les 
empreses i entitats. Les empreses programen 
entrevistes amb candidats citats que havien 
seleccionat anteriorment a traves de les 
ofertes publicades al GIPE. L’horari de les 
entrevistes ha sigut pel matí de 10:00h a 
14:00h. 
Ens van demanar de fer entrevistes: Deloitte, Planeta, everis, CaixaBank, Pepe Jeans, Kantar 
i Abante Asesores. 
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Durant tot el matí el Servei d’Atenció a l’Estudiant va oferir un servei d’assessorament de 
CV’s individualitzat als alumnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com que no totes les organitzacions ens van fer arribar el material els dies previs al Fòrum, 
des de primera hora del matí vam habilitar l’aparcament per aquells que portaven material 
de merchandising (Rollups, díptics, cartells i material de promoció en general). Aquest 
aparcament es troba just a sota de la cafeteria. 
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4. Comunicació 

Uns mesos abans de què comenci tota la preparació del Fòrum d’Ocupació l’oficina de 
Carreres Professionals envia la informació a aquelles empreses que han participat en 
edicions anteriors i a les que han demanat prèviament informació sobre la celebració del 
Fòrum.  

Com a novetat, aquest curs, hem ampliat la informació que demanem a les empreses 
mitjançant el formulari de registre per poder elaborar un catàleg que, posarem a disposició 
de tots els estudiants perquè coneguin els participants i es puguin programar les visites. En 
el procés de registre de les empreses també poden accedir a un plànol del passadís de l’edifici 
690 perquè puguin escollir visualment en quin lloc els hi agradaria estar més, considerant la 
posició i el que els envolta. Cada entitat selecciona el seu lloc ideal i el mapa es el següent: 

 

 

 

 

 

Plànol Estands, passadís central de l’edifici 690 de la Facultat d’Economia i Empresa. 

Les setmanes prèvies al Fòrum les empreses participants pengen ofertes de pràctiques i 
laborals a la nostra aplicació GIPE i, aquesta informació, es posa una setmana abans a l’abast 
dels estudiants en panells estratègicament situats davant de la cafeteria del passadís de 
l’edifici 690.  
 
També la setmana prèvia es pengen 5 pancartes en llocs estratègics dels dos edificis que 
formen la Facultat i  cartells a les vitrines de Carreres Professionals i als tres punts 
d’informació. 
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Anunci Campus Virtual i web de Carreres Professionals                Cartell promocional Fòrum 
 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda de la Facultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Twitter Facultat Economia i Empresa  UB  
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5. Valoracions del Fòrum d’Ocupació 
5.1. Valoracions de les empreses 

Com a novetat, remarcar que alguns membres de l’equip de Carreres Professionals van 
passar per tots els estand per fer una l’enquesta digital de la valoració de l’esdeveniment a 
traves d’un qüestionari online amb l’eina Ubforms. L’enquesta te l’objectiu de valorar 
diferents aspectes del Fòrum des d’un punt de vista tant personal com col·lectiu. Els resultats 
d’aquesta enquesta són els següents: 

 

El resultats de la valoració van ser: 
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Podem observar que les valoracions més baixes són per la seguretat durant el Fòrum i el 

coneixement previ que tenen els estudiants de les organitzacions que hi participen. 

Per un altre banda les valoracions més altes són per l’atenció rebuda per part dels 
organitzadors del Fòrum i que els estudiants sabien que es celebrava el Fòrum d’Ocupació.  
En quant a la valoració positiva general les empreses estarien disposades a participar en 

properes edicions. 

  

 
Segons les dades facilitades per les organitzacions la mitjana de visites per estand per part 
dels estudiants va ser de 75. 
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Les empreses que van rebre més visitants van ser Deloitte i Caixabanc, seguides de Pepe 
Jeans i everis. 
En canvi, les que menys, van ser KPMG, Gesdocument i Cuatrecasas.  
 
Alguns comentaris de les Empreses i Entitats: 

“No cal que els estudiants portin el CV en mà” 

“Recomendar a los alumnos que no impriman curriculum. La mayoría de empresas 

no lo requieren” 

“Muy buena organizacion y participación” 

“Sería muy recomendable mejorar la seguridad del recinto para que no ocurran robos  

y tener un plan de acción en caso de que ocurran, ya que no es la primera vez” 
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Empreses Fòrum 2020 per sectors  
Sector Empresa Activitat 

 
 
 
 
 
 
 

Serveis Professionals 

KPMG Auditoria i assessorament fiscal i financer 
CBRE Serveis immobiliaris 
PwC Solucions per empreses 
MAZARS Auditoria, assessorament fiscal i legal 
EY Auditoria, consultoria i assessorament 
Deloitte Auditoria, consultoria i assessorament 
Grant Thornton Auditoria, consultoria i assessorament 
GARRIGUES Serveis legals i fiscals 
BDO Auditoria, serveis de advisory i d'advocats i 

assessors tributaris 
Management Solutions Consultoria i assessorament 
Gesdocument Assessorament a empreses i solucions 

tecnològiques 
Kantar Consultoria Informàtica 
everis Consultoria Estratègica 

 
 
Alimentació 

FERRERO IBÉRICA  Sucre, xocolata i confiteria 
Mercabarna Majorista 
DANONE COMPANY Fabricació lactis i begudes 
Família Torres Vins i licors 
Grupo Bimbo Fabricació pa i productes frescos de forn i 

pastisseria 
 
 
Financer 

CaixaBank Banca 
Banco Sabadell  Banca 
Caixa d'Enginyers Banca 
DEUTSCHE BANK Banca 
Abante Asesores Banca 

 
Comerç a l'engròs i al 
detall 

Pepe Jeans Tèxtil 
MediaMarkt Aparells electrodomèstics 
Roche Diabetes Care Productes farmacèutics 
Leroy Merlin Productes de bricolatge 

 
Assegurances 

ZURICH  Assegurança general, vida global i agricultura. 

VidaCaixa Disseny, gestió i comercialització d'assegurances 
de vida i plans de pensions 

Allianz Assegurança general 
Activitats professionals, 
científiques i tècniques Nielsen Estudi de mercat i realització d'enquestes d'opinió 

pública 
 
 
 
Sector Públic 

Agència Estatal de 
l'Administració Tributària Administració General de l'Estat 

Agència Tributària de Catalunya Administració 
Asociación de Técnicos 
Comerciales y Economistas del 
Estado 

Administració 

Jurídic CUATRECASAS Firma d'advocats 
Industria manufacturera Essity Fabricació de paper i cartró 
Editorial, audiovisual i 
comunicació Grupo Planeta Activitats culturals de creació, edició i divulgació 

Siderúrgia Celsa Group Perfils de ferro i acer 
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6. Catàleg d’empreses 
 
Abante asesores 

Estand 29 
 

Web: https://www.abanteasesores.com/abante-talento/ 
 
Informació de l'empresa: 
Abante Asesores es dedica principalment a donar Assessorament Financer a clients particulars, el 
qual està adaptat als objectius i circumstàncies personals de cada client. 
Abante es un grup independent, no participat en el capital per cap altre grup financer, compromès 
amb l’objectiu d’aportar una alternativa a aquells inversors que pretenen gaudir d’un assessorament 
financer de qualitat i un servei fet a mida dels seus interessos. Dedicació personal, objectivitat de 
criteris i transparència en els preus. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Busquem recent graduatts i realitzar incorporacions al mes de >Juliol per el lloc de Conseller Financer 
Junior 
https://www.abanteasesores.com/abante/trabaja-con-nosotros/   

Allianz Seguros 
 

Estand 25 
Web:  https://careers.allianz.com/en_EN.html 

 
Informació de l'empresa: 
Fundada el 1890, Allianz Group proporciona serveis financers predominantment assegurances i 
gestió d’actius. Els nostres 88 milions de clients en més de 70 països, així com els més de 140.000 
treballadors, confien en el nostre coneixement, presència global, fortalesa financera i solidesa. 
Allianz SE, l’empresa matriu, té la seva seu a Munich, Alemanya.  
Allianz és la llar pels que s’atreveixen, el lloc on poder prendre la iniciativa per desenvolupar-se 
professionalment i col·laborar en mantenir la nostra posició global de lideratge.  
L’empresa fomenta una cultura que s’anima als sues treballadors/es a compartir, participar, abordar 
tendències actuals i desafiar el negoci. El nostre principal objectiu és ser el referent dels nostres 
clients, brindant-los la confiança necessària per créixer. Si t’atreveixes, uneix-te al grup Allianz. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
En el nostre programa de pràctiques del 2020 oferim més de 70 vacants destinades a estudiants de 
grau o màster. Busquem tot tipus de perfils per formar part de les nostres àrees de finances, recursos 
humans, operacions, auditoria interna, assessoria jurídica, IT... Al llarg del any anirem publicant totes 
les ofertes a la nostra pàgina web de carreres. En aquesta pàgina també podreu trobar les vacants 
de tipus temporal o indefinit que van sorgint a l’empresa. 
Tot i que Allianz Espanya no disposa de programes de graduats, oferim vacants de tipus temporal o 
indefinit per les que busquem perfils junior (recent graduats o amb poca experiència). A més a través 
de la nostra Borsa de Treball interna podràs accedir a les nostres ofertes internacionals. 
Actualment la majoria d’estudiants que reclutem per formar part dels nostres programes de 
pràctiques són de la Universitat de Barcelona. 
 

https://www.abanteasesores.com/abante-talento/
https://www.abanteasesores.com/abante/trabaja-con-nosotros/
https://careers.allianz.com/en_EN.html


 Fòrum d’Ocupació 2020   

17 
 

 

Banco Sabadell 
Estand 2 

 

Web: https://www.grupbancsabadell.com/es/  

Informació de l'empresa: 
Banc Sabadell és el quart grup privat bancari més gran d'Espanya, format per diferents bancs, 
marques, filials i empreses que cobreixen totes les àrees en el sector financer sota un comú 
denominador: funcionament professional i qualitat. Un banc que pensa, decideix i actua prioritzant 
el llarg termini. 
Més de 25.000 persones treballant en equip i compartint esforços per aconseguir una meta. 
Implicació, esperit de col,laboració i dinamisme són les seves signes d’identitat. Una entitat que en 
la seva llarga trajectoria des de 1881ha sabut combinar la tradició en la forma de fer banca, la visió a 
llarg termini, el creixament i la innovació. Una marca forta i reconeguda en l’entornper més de 6,5 
milions de clients que valoren la qualitat dels seus productes i una aposta per gestionar “ la seva 
experiencia” com a client. 
Més informació a  www.grupbancsabadell.com  
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Programes de pràctiques: Young Talent Programme – Busquem joves recent graduats per a cobrir 
posicions a les àrees de Regulació, Riscos, Cumpliment, Auditoria i Financera que vulguin 
desenvolupar una carrera d’èxit en el cor del negoci bancari. 
Talent Graduate Programme – Està dirigit a recent graduats de gran potencial que tindran 
l’oportunitat de conèixer en profunditat l’organització, rotant entre diferents llocs i unitats i assumint 
responsabilitats des del primer dia mentre segueixen un programa exhaustiu de formació de dos anys 
de durada. 
 

BDO 
Estand 12 

 
Web:  www.bdo.es/es-es/home 

 
Informació de l'empresa: 
BDO compta amb més de 50 anys de trajectòria, una presència consolidada en 151 països i més de 
60.000 professionals que converteixen BDO en una de les firmes líders de serveis professionals a 
Espanya i en els mercats internacionals. A Espanya, més de 1.000 professionals i socis formen part 
de BDO prestant serveis d'auditoria, serveis de advisory, serveis d'advocats i assessors tributaris i 
serveis d'outsourcing. Oferim l'oportunitat de desenvolupar una sòlida carrera professional en una 
empresa de reconegut prestigi a nivell mundial, on trobar possibilitats reals de creixement en un 
entorn dinàmic, de continu aprenentatge i expansió professional 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
BDO ofereix beques en departaments legals com el Mercantil, Processal, Laboral, Públic i de noves 
tecnologies. Addicionalment també tenim pràctiques en el departament de fiscalitat, comptabilitat, 
auditoria, consultoria de riscos, etc... Com a propostes de incorporació laboral tenim principalment 
les àrees d’auditoria, consultoria i outsoucing. 

https://www.grupbancsabadell.com/es/
http://www.grupbancsabadell.com/
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CaixaBank 
 

Estand 17 
 

Web:  www.lacaixa.es  
 
Informació de la empresa: 
CaixaBank és un grup financer, líder del mercat espanyol, integrat per negoci bancari, activitat 
asseguradora i inversions en bancs internacionals i en empreses líders del sector serveis. L'essència i 
tret diferencial del Grup és la seva implicació i ferm compromís amb la societat. CaixaBank aposta 
pel desenvolupament de l'activitat bancària basada en els valors corporatius de qualitat, confiança i 
compromís social. CaixaBank té la major base de clients a Espanya, amb 14 milions, i és el banc 
principal per a 1 de cada 4 clients a Espanya. L'entitat compta amb la xarxa més extensa d'Espanya, 
amb més de 5.000 oficines i prop de 9.500 caixers, que es complementa amb un servei líder de banca 
mòbil i online. 
 
Oportunitats i procés de selecció: Gestors Comercials per la Xarxa d'Oficines 
 
 

Caixa d’Enginyers 
 

Estand 22 
 

Web:  https://www.caixaenginyers.com/ca/web/grupo/trabaja-con-
nosotros 

 
Informació de la empresa: 
El Grup Caixa d’Enginyers és un grup cooperatiu de serveis orientat a les comunitats professionals 
amb la missió d’aportar als socis valor sostenible en els àmbits financer, professional i personal. Per 

fer-ho, estableix relacions a llarg termini que es basen en l’ètica, el compromís i la confiança, i 
vetlla per la fortalesa del Grup com a mitjà per proporcionar un retorn als socis, als col·laboradors, a 
les comunitats professionals i a la societat. Per la seva focalització i excel·lència de servei, és el líder 
i la referència del sector per a les comunitats professionals, a les quals destina, a través de la Fundació 
Caixa d’Enginyers, la seva acció social. 
 
Oportunitats i procés de selecció:  
Pràctiques a la xarxa d’oficines  Pràctiques al Servei d’Atenció Digital al Soci. 
 
  

http://www.lacaixa.es/
https://www.caixaenginyers.com/ca/web/grupo/trabaja-con-nosotros
https://www.caixaenginyers.com/ca/web/grupo/trabaja-con-nosotros
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CBRE 
Estand 20 

 
Web:  https://www.cbre.es/es-es/sobre-cbre/junior-development-program 

  
Informació de l'empresa: 
CBRE, amb seu central a Los Angeles, és la companyia de consultoria i serveis immobiliaris líder a 
nivell internacional. Comptem amb més de 80.000 professionals repartits en 450 oficines (sense 
comptar afiliats) en 111 països. Presents a Espanya des de 1973, on ha apostat des del començament 
per la descentralització, a través d'una xarxa d'oficines que assegura la cobertura nacional i una forta 
aproximació als principals mercats locals. Ens situem en els centres financers i comercials més 
importants i atractius d'Espanya: Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga, Palma de Mallorca, València, 
Saragossa, Bilbao i  Alacant. Gràcies a això l'empresa obté informació local amb l'objectiu principal 
d'aconseguir els resultats més beneficiosos per als nostres clients en el mercat nacional. Els diferents 
departaments de l'empresa asseguren la més innovadora gamma de serveis immobiliaris tots els 
segments del mercat. Els nostres professionals especialitzats garanteixen la màxima eficàcia en els 
serveis que es presta als clients. Tot això converteix CBRE en empresa líder dins del mercat nacional. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
CBRE ofereix oportunitats de pràctiques en els departaments de finances i comptabilitat i també 
ofereix la possibilitat de fer pràctiques durant els mesos d’estiu.  
 
 
 

Celsa Group 
 

Estand 30 
 

Web:  www.celsagroup.com  
Informació de l'empresa: 
Celsa Group és un dels grans grups siderúrgics europeus. El grup produeix i ven en els mercats 
mundials una gran diversitat de productes derivats de l'acer: barres i rotllos corrugats, platines, 
perfils, fil de màquina, rotllos llisos, angles, cables, tancaments metàl·lics, tubs i un llarg etcètera, la 
major part d'ells destinats fonamentalment a la construcció d'obra civil. Les nostres grans acereries 
estan ubicades a Castellbisbal, Santander, Bilbao, Baiona (França), Cardiff (Regne Unit), 
HutaOstrowiec (Polònia) i Dinamarca, Suècia, Noruega i Finlàndia. La qualitat dels productes de Celsa 
Group és altament reconeguda en els nostres mercats objectiu, comptant no només amb les més 
importants certificacions internacionals, sinó amb marques pròpies d'alt prestigi per la seva qualitat, 
prestacions, fiabilitat i seguretat. Com a empresa creiem en les persones, el seu esforç, el seu 
desenvolupament professional i personal i la seva seguretat; en la millora contínua de tots els 
processos i activitats i la seva constant actualització tecnològica; la direcció del negoci des d'una base 
ètica i de respecte a la normativa i al medi ambient. 
 
 
 

https://www.cbre.es/es-es/sobre-cbre/junior-development-program
http://www.celsagroup.com/
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Cuatrecasas 
 

Estand 23 
   

 

Web:  www.cuatrecasas.com  
 
 
Informació de l'empresa: 
Cuatrecasas és una firma d'advocats amb presencia a 12 Països, amb una marcada implantació a 
Espanya, Portugal i Amèrica Llatina i experiència en totes les àrees del dret empresarial. 
 
A Cuatrecasas som un equip apasionat amb tot alló que fem. La nostra es una carrera intensa, ens 
agraden els reptes i comptem amb professionals que, mes enllà d’una excelent preparaciò tècnica, 
aporten idees, sent capaços d’arribar mes lluny. Supera’t dia a dia i gaudeix de la teva professió. Aqui 
pots trobar la resposta a les teves inquietuts. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Pràctiques per estudiants del doble grau d'ADE i Dret. 
 
 

Danone 
 

Estand 5 
 

Web:  www.corporate.danone.es 
 

Informació de l'empresa: 
Danone és una companyia global que té la missió de "proporcionar salut a través de l'alimentació al 
major nombre de persones". 
Això vol dir que pots aprendre i desenvolupar-te en un àmbit col·laboració, mentre aconsegueixes 
els teus objectius tant personals com professionals. 
És el que som: apassionats, entusiastes i fidels a un doble propòsit. 
Suma't a Danone per contribuir tu també a un món més saludable. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Oferim posicions en pràctiques en més de 10 àrees de negoci disponible a més de posicions Junior 
en diferents departaments  

  

http://www.cuatrecasas.com/
http://www.corporate.danone.es/
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Deloitte 
Estand 8 

 

Web:  www.deloitte.es  
 
Informació de l'empresa: 
Deloitte és la firma de serveis professionals líder a Espanya i al món. Estem orientats cap a 
l'excel·lència empresarial, la formació, la promoció i impuls del nostre capital humà i a mantenir el 
reconeixement com la firma que dona el millor servei als seus clients, en les línies d'Auditoria, 
Consultoria, Assessorament Fiscal i Legal i Assessorament en Transaccions. La nostra organització 
compta amb més de 8.000 professionals repartits en 20 oficines ubicades a les principals ciutats 
espanyoles i presta servei a les empreses líders en els seus sectors. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Incorporacions previstes per setembre 2019. 

Deutsche Bank  
Estand 31  

 
 
 
 
 

Web:  www.db.com       
 
Informació de l'empresa: 
Amb prop de 130 anys d'història a Espanya, més de 650.000 clients i més de 2.400 treballadors, 
Deutsche Bank és un grup bancari internacional amb una presència rellevant en totes les àrees del 
negoci: banca corporativa i d'inversió, banca comercial i gestió d'actius . Com un dels bancs líders a 
Europa i l'únic banc internacional amb un model universal a Espanya, ens permet oferir-te 
oportunitats excepcionals de Pràctiques.  
 
Oportunitats i procés de selecció: 
T'agradaria desenvolupar la teva carrera professional en Banca? En Deutsche Bank busquem el millor 
talent. Si tens passió, els coneixements i l'actitud necessària per començar de forma positiva nous 
reptes, afegint valor real a tot el que fem, tenim un projecte per a tu. A Deutsche Bank també tenim 
programes internacionals disponibles a través de https://www.db.com/careers. 
 

http://www.deloitte.es/
http://www.db.com/
https://www.db.com/careers
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Essity 
Estand 7  

 

 
Web:  www.essity.com   

 
Informació de l'empresa: 
Essity és una companyia líder global en higiene i salut que desenvolupa, produeix i ven productes i 
solucions per a la cura personal i higiene professional així com productes de tisú, en més de 150 
països. Som propietaris de la marca número 1 mundial per a productes d'incontinència (TENA) i de la 
marca número 1 mundial per Higiene Professional (TORK) cal destacar que Essity és el segon major 
proveïdor de teixits de consum a nivell mundial, aquests inclouen paper higiènic, tovallola de cuina, 
mocadors facials, mocadors i tovallons. En Essity Iberia, fabriquem i venem productes de consum, 
sota les reconegudes marques Demak-UP, COLHOGAR i TENA, així com productes de marca privada 
per a la cura personal i tissú. Tenim 3 llocs de producció a la regió d'Iberia (Allo - Navarra, Telde - 
Gran Canària, Valls - Tarragona) i 4 oficines comercials (Madrid, Barcelona, Tarragona i Lisboa) amb 
aproximadament 1.200 treballadors. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
A Essity busquem estudiants d’últim curs d’Administració i direcció d’empreses, Màrqueting, 
Màrqueting Digital, e-commerce, finances i comunicació, per la realització de pràctiques. 
 
 
 

EVERIS 
Estand 16 

 
 

Web:  https://www.everis.com/global/en 
 

Informació de l'empresa: 
La passió és l'energia que ens uneix. La confiança, l'ètica, l'empatia i un lideratge basat en la 
transparència són la base dels nostres valors, creences i motivacions. 
Som un equip de persones apassionades pel que fan i el que creuen d'àmbit mundial; liderats per 
valors i on qualsevol somni és assolible. La nostra raó de ser són les persones, creiem fermament en 
el seu desenvolupament integral i són el nostre més preuat actiu, ja que sense ells res seria possible. 
Ens vam inspirar en el nostre talent, però també en el talent dels altres. Creiem en la simplicitat, en 
el rellevant. Busquem resultats extraordinaris treballant amb gent extraordinària. Som persones, i 
ens encanta treballar connectats amb les persones. 
Estem vivint un temps sense precedents, una època de canvi constant i on el millor està per arribar. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Ara mateix estem en plena recerca tant de perfils d'estudiants com orientats a júniors 
 
 

https://www.everis.com/global/en
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EY  
 

Estand 15  
 

Web:  www.ey.com  
 
Informació de l'empresa: 
EY és líder mundial en serveis d'auditoria, fiscalitat, assessorament en transaccions i consultoria, amb 
més de 235.000 professionals en més de 150 països. El nostre lema, “Building a better working 
world”, consisteix a contribuir a construir un entorn millor en tots els nostres àmbits d'actuació i ser 
rellevants per als nostres clients. Els nostres professionals s’agrupen en dos divisions sectorials: 
Industrial (sectors de telecomunicació, energia, retail, etc.) i serveis financers (banca, assegurances i 
gestió d’actius). 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
EY ofereix posicions en les àrees de consultoria, auditoria i fiscal/legal. 
 

 
Família Torres  
 

Estand 6  
 

 
Web:  https://www.torres.es/es/somos/equipo 

 
Informació de l'empresa:  
El cognom Família Torres s'ha relacionat amb el vi durant més de tres segles, temps durant el qual 
els nostres avantpassats van treballar vinyes al Penedès, una terra amb una tradició del vi mil·lenària. 
Generació rere generació, Família Torres ha transmès el secret de fer grans vins i el seu amor per la 
terra. Aquesta tradició i la seva visió de futur han convertit Família Torres en una gran empresa 
exportadora, que actualment arriba a més de 140 països. 
 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Família Torres busca estudiants per fer pràctiques en les àrees de màrqueting estratègic, màrqueting 
comercial, Finances i comptabilitat i auditoria interna. 
  

http://www.ey.com/
https://www.torres.es/es/somos/equipo
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Ferrero Iberica 
Estand 4  

 

Web:  https://jobs.ferrero.com/ 
 

Informació de l'empresa: 
Fundat el 1946 a Alba (Itàlia) pel jove xocolater Pietro Ferrero, el pare de Michele, el Grup Ferrero és 
una empresa familiar i una de les companyies de xocolates i confiteries més grans de el món. Avui, el 
nostre abast s'estén a 55 països en els 5 continents amb marques icòniques distribuïdes en més de 
170 països. Amb la seva visió global, construïda sobre la nostra herència, Giovanni Ferrero continua 
dirigint la companyia amb èxit. Generació rere generació, el nostre compromís de crear valor forma 
la base per crear els nostres productes més estimats d'una manera ètica i amb consciència social. La 
nostra seu mundial es troba a Luxemburg i estem presents en 55 països i territoris d'arreu del món: 
25 plantes de producció en 5 continents, 8 plantes de fabricació de Ferrero Hazelnut Company, 6 
companyies agrícoles i el Projecte Empresarial Michele Ferrero, actiu al Camerun , Sud-àfrica i Índia.  
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Tenim oportunitats de pràctiques, de 6 mesos de durada, durant tot l'any. Els estudiants podran 
aprendre directament dels millors professionals en els nostres departaments d'Administració i 
Finances, Controlling, Copacking, Credit Management, Customer deduction, Key Account, 
Màrqueting, Media, Purchasing, Supply Chain, Trade màrqueting i RRHH. També oferim moltes 
oportunitats laborals que es poden consultar al nostre portal d'ocupació. 
 
 
 

Gesdocument 
 

Estand 13 
 

 
Web: www.gesdocument.com  

 
Informació de l'empresa: 
Ajudem a les empreses a complir amb tota la normativa vigent, sense estar exposades a riscos 
innecessaris i potenciant el creixement i assoliment dels seus objectius estratègics, gràcies a un 
assessorament de qualitat i personalitzat. Per això, GD és més que una assessoria, ja que comptem 
amb 250 col·laboradors enamorats de la seva professió, distribuïts en les nostres oficines de 
Barcelona, Madrid, València, Bilbao i Saragossa i dividits en 6 divisions GD Assessoria, GD Legal, GD 
Consultoria, GD Human Capital, GD Global Mobility i GD Gestió Corporativa Mercantil. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Uneix-te a GesDocument. Gràcies a persones com tu formem un equip que fomenta les bones 
pràctiques empresarials en un entorn de treball divers i saludable, oferint un servei professionalitzat 
de qualitat i recolzant-nos en la innovació constant. Apostem per l'excel·lència, la integritat, la 
innovació i les persones. Si comparteixes els nostres valors i filosofia i estàs disposat a aprendre de 

https://jobs.ferrero.com/
http://www.gesdocument.com/
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la mà d'un gran equip de persones, a GD et proporcionem l'entorn adequat per desenvolupar el teu 
futur. 
 
Si t'acabes de graduar i busques una companyia compromesa on iniciar la teva carrera professional, 
a GD t'oferim formar part d'equip que aposta per la formació contínua, el desenvolupament 
professional i el talent jove. El 2018, el 20% dels estudiants en pràctiques van ser contractats a la 
nostra plantilla, el que és indicatiu de les possibilitats d'integrar-se al nostre equip. L'oficina de GD 
Barcelona compta amb una gran part d'estudiants de la UB. En aquest sentit, incorporem 
contínuament estudiants de Grau i Màster que provenen principalment d'àrees com Dret, 
Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Relacions Laborals o similars. 
 
A GD comptem en totes les divisions amb equips internacionals compostos per professionals que 
ofereixen un servei d'assessorament de màxima qualitat als nostres clients estrangers. Per aquesta 
raó potenciem el creixement i desenvolupament dels nostres col·laboradors establint una política 
d'idiomes. Els nostres col·laboradors poden acollir-se a interessants ajudes per a classes d'anglès en 
acadèmies acreditades. GD és el lloc perfecte per potenciar la teva formació, promoció interna i 
aprenentatge continu de la mà dels millors professionals. 
 
 
 

Grant Thornton 
 

Estand 19 
   

Web: https://www.grantthornton.es/ 
 

Informació de l'empresa: 
Grant Thornton és una firma de serveis d'auditoria, consultoria i assessorament fiscal, legal i financer. 
Pertanyem a una de les organitzacions mundials líders en serveis professionals, amb més de 50.000 
professionals presents en més de 135 països. A Espanya comptem amb un equip multidisciplinari, 
transversal, amb experiència i visió empresarial, que dóna servei a més de 3.500 clients en 10 oficines 
repartides pel territori nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castelló, Màlaga, Múrcia, València, Vigo, 
Pamplona i Saragossa. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
 
 

Grupo Bimbo 
Estand 32 

 
 

Web:   https://grupobimbo.com/es  
 
Informació de l'empresa: 
Grup Bimbo, d'origen Mexicà, és l'empresa panificadora més gran de món. Fundada el 1945 quan 
l'Osito Bimbo apareix com a logotip. Actualment, tenim presència a 32 països, comptem amb més de 
135.000 col·laboradors, més de 13.000 productes diferents i comptem amb més de 100 marques al 
voltant de el món, d'entre les quals destaquen algunes com: Bimbo, Donuts, Bollycao, Donettes, The 
Rustik Bakery , Oroweat, Qé o La Bella Easo, entre moltes altres. Tenim el propòsit d'alimentar un 

https://www.grantthornton.es/
https://grupobimbo.com/es
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món millor amb camí cap a un món sostenible, amb opcions per a tots i més humà. En Bimbo Iberia 
comptem amb més de 5000 col·laboradors. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Des de Grup Bimbo oferim el “Graduate Program” que pot desenvolupar-se en les àrees de ventes, 
recursos humans i operacions. Actualment tenim estudiants de la UB en pràctiques i també en el 
programa de graduats. 
 
 

Grupo Planeta 
Estand 11 

 
 

Web:  www.planeta.es  
 
Informació de l'empresa: 
El Grup Planeta és el primer grup editorial i de comunicació espanyol de capital familiar que lidera 
una àmplia oferta al servei de la cultura, la formació, la informació i l'entreteniment audiovisual. Tots 
els professionals i empreses del Grup Planeta compartim uns principis que tenen com a base les 
persones, l'ètica, la qualitat i l'excel·lència en el treball. 
 
Oportunitats i procés de selecció: https://jobs.planeta.es/ 
A Grup Planeta oferim posicions com a Becari/a RRHH - Gestió Alumni, Becari/a Comunicació i Marca, 
Becari/a Disseny Gràfic, Becari/a SEO Content, Becari/a Departament Desenvolupament Web, 
Becari/a de Desenvolupament .NET y MsDynamics, Becari/a QA Tester, Becari/a Drets d’Autor, 
Becari/a Gestió Plataforma Formativa (Blackboard), Becari/a área RRHH (reclutament), Becari/a 
d’Analítica (departament Marketing), Beca Carreras Profesionales. 
 
 

J&A Garrigues, S.L.P.  
Estand 24 

 

Web:  https://www.garrigues.com/es_ES  
 
Informació de l'empresa: 
Garrigues, amb més de 75 anys d'història, és un dels grans despatxos d'advocats internacionals que 
està entre les firmes globals d'advocacia més importants del món. Amb oficines pròpies a 13 països 
de quatre continents, compta amb un equip d'especialistes que assessora a clients en les operacions 
més complexes i importants del mercat. El despatx presta assessorament jurídic en totes les àrees 
del dret dels negocis, amb un equip d'aproximadament 1.500 professionals formats en les millors 
universitats del món. Garrigues aposta pel talent jove i, per sisè any consecutiu, ha estat elegit pels 
universitaris com el millor despatx per treballar. Així ho acredita l'estudi "Most Attractive Employers" 
realitzat per Universum. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
L'objectiu de les pràctiques a Garrigues és que els estudiants es formin i tinguin una visió real de 
l'exercici de la professió. Per a això compten sempre amb el suport i l'orientació d'un tutor, la missió 
és guiar i donar feedback sobre el seu resultat per ajudar-los a formar-se com a futurs professionals. 
Pràctiques durant el curs: Garrigues ofereix als estudiants d'últims cursos la possibilitat de realitzar 

https://jobs.planeta.es/
https://www.garrigues.com/es_ES
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pràctiques a mitja jornada, respectant en tot moment els seus compromisos acadèmics. Summer 
Program: Garrigues ha dissenyat un programa de pràctiques d'estiu durant els mesos de juny i juliol 
on estudiants d'últims cursos podran rebre formació específica de diferents àrees i la possibilitat de 
rotar en els seus departaments d'interès. 
 
Si ets graduat, Garrigues t'ofereix: · Incorporació en l'àrea de Dret Tributari. Participar en operacions 
rellevants, projectes internacionals i l'oportunitat de treballar fora del teu país. Un programa complet 
de formació especialment dissenyat per adquirir els coneixements tècnics i les competències 
necessàries per arribar a ser un bon professional. Un pla de carrera professional amb altes 
expectatives de desenvolupament personal i professional, que dependrà de la teva contribució al 
despatx. Tot això en un excel·lent ambient de treball, que facilita el treball en equip, la col·laboració 
i l'assoliment dels objectius personals i professionals que cadascú es plantegi. 
 
El nostre International Training Program proporciona una oportunitat única de desenvolupament, 
permetent guanyar experiència en oficines i firmes legals situades en altres països o continuar la 
formació acadèmica en l'àmbit internacional a través d'alguna de les següents fórmules: Cursar un 
LL.M. in International Transactions impartit pel Centre d'Estudis Garrigues, en col·laboració amb la 
Universitat de Fordham, que es desenvolupa a Espanya i Estats Units; Cursar un LLM. en una de les 
universitats internacionals més prestigioses; Realitzar un secondment en un dels despatxos 
estrangers amb els quals Garrigues treballa amb regularitat o demanar un trasllat temporal a una de 
les nostres oficines internacionals. 
 
 
 

Kantar 
Estand 27 

 

 
Web: https://www.kantar.com/careers 

 
 

Informació de l'empresa:  
Kantar és la companyia líder mundial de dades, insights i consultoria. Entenem millor que ningú com 
la gent pensa, sent, compra, comparteix, vota i veu. Al combinar la nostra experiència en el 
coneixement de les persones amb les tecnologies més avançades, els 30.000 treballadors de Kantar 
ajuden a aconseguir l'èxit i el creixement de les organitzacions més importants del món. Amb més de 
60 anys de experiència i presents en més de 90 mercats de manera directa o mitjançant els nostres 
socis, Kantar inspira als nostres clients, equips i a la societat actual per créixer en un món 
extraordinari. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
A Kantar oferim 5 vacants com a estudiant en pràctiques a les nostres oficines de Barcelona i Sant 
Cugat. Les seves funcions consistiran en donar suport intern a l'equip assignat a la realització dels 
estudis i projectes en curs: Ajuda en la realització de presentacions, extracció i anàlisi de dades, 
graficació, suport a la realització d'informes per als diferents clients... El perfil correspon a un 
estudiant que estigui cursant una llicenciatura / grau (Econòmiques, I.T.M., A.D.E., o altres titulacions 
similars,) amb nivell alt d'idioma anglès i usuari habitual de programes informàtics. Haurà de 
demostrar tenir capacitat d'anàlisi numèrica, així com per establir relacions interpersonals.  
 

https://www.kantar.com/careers
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Busquem gent compromesa i amb ganes de desenvolupar una carrera professional dins de l'empresa. 
La nostra missió pel que fa als estudiants és la de crear planter, que siguin aquests mateixos 
estudiants, els que en un futur puguin promocionar-se internament. 
 
 
 

KPMG 
Estand 01 

 

 
Web: WWW.KPMG.ES 

 
 

Informació de l'empresa: 
KPMG és una xarxa global de firmes de serveis professionals que ofereixen serveis d'auditoria, fiscals 
i d'assessorament financer i de negoci en 154 països i amb més de 197.000 professionals. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Consulta la nostra web i veure totes les oportunitats que KPMG té per a tu! 
http://changewarriors.kpmg.es/  
 
  

Management Solutions 
 

Estand 28 
 

 

Web:  www.managementsolutions.com  
 
Informació de l'empresa: 
Management Solutions és una firma internacional de consultoria, centrada en l'assessorament de 
negocis, finances, riscos, organització, tecnologia i processos, tant en els seus components funcionals 
com en la implantació de les seves tecnologies relacionades. Comptem actualment amb un equip 
multidisciplinari (funcional, matemàtic, tècnic i d'integració de sistemes) de més de 2.200 
professionals. Desenvolupem la nostra activitat a través de 27 oficines, 13 a Europa, 13 a Amèrica i 1 
a Àsia, des d'on atenem de manera recurrent a clients que operen en més de 40 països de quatre 
grans àrees geogràfiques (Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica) .  
Oportunitats i procés de selecció: 
Actualment  Management Solutions té programes per graduats i també programes internacionals. 
 
 

Mazars 
 

Estand 14 
 

Web:  www.mazars.es  
 
Informació de l'empresa: 

http://www.kpmg.es/
http://changewarriors.kpmg.es/
http://www.managementsolutions.com/
http://www.mazars.es/
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MAZARS és una organització internacional, integrada i independent, especialitzada en auditoria, 
assessorament fiscal i legal, financial advisory services, governance, risk management and 
compliance, outsourcing i consultoria. Estem presents en més de 90 països i comptem amb més de 
24.000 professionals que treballen per a grans corporacions internacionals, entitats financeres, 
institucions i empreses de el sector públic, i per a mitjanes i petites empreses. A Espanya, tenim més 
de 550 professionals amb oficines a Madrid, Barcelona, Bilbao, Alacant, Màlaga, València i Vigo. 
T'incorporaràs a una empresa en la qual tots i cadascuna de les persones que integrem treballem per 
un objectiu comú, on la integració, el bon ambient i la motivació defineixen els nostres equips. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Busquem persones amb motivació, proactives i compromeses amb el seu treball. 
Estàs finalitzant els estudis universitaris? Vols seguir formant-te mentre aprens? Ets una persona 
analítica? Si la teva resposta és SI, ets la persona que busquem! 
 
 

MediaMarkt 
 

Estand 21 
 

 

Web:  https://specials.mediamarkt.es/nuestra-empresa/trabaja-
con-nosotros   

 
Informació de l'empresa: 
Formem part del grup MediaMarktSaturn Retail Group, líder europeu en distribució electrònica de 
consum y serveis relacionats, amb més de 1.000 establiments ubicats en 5 països. Estem presents a 
Espanya des del 1999, on contem amb 85 tendes físiques en totes les comunitats autònomes, a més 
de la tenda online. En la nostra estratègia omnicanal, integrem totes les avantatges del mon físic amb 
el món online, per adaptar-nos a les noves tendències de consum. Volem estar a prop de tots els 
nostres clients, ja sigui a través del mòbil, de la web o de les tendes físiques, tenint també presència 
en el centre de grans ciutats. Oferim als nostres clients una gran varietat de serveis i solucions, i 
treballem cada dia per que l’experiència de compra sigui única i personalitzada. A més, contem amb 
una gran gama de productes de les millors marques amb preus actualitzats gràcies a les etiuqetes 
digitals. Res de tot això seria possible sense l’ajuda del millor equip de professionals. Som apassionats 
de la tecnologia i volem acompanyar als nostre clients en el fascinant món digital en les que estem 
immersos. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
A MediaMarkt disposem de diverses ofertes laborals i de pràctiques que pots consultar a la nostra 
pàgina web. 
MediaMarkt ha desenvolupat el programa “Retail Revolution: Digital Talent Program” amb l’objectiu 
d’incorporar el talent necessari per fer front als reptes del futur del nostre negoci. El programa té dos 
fases: Inicialment i durant 2 anys, gràcies al Digital Talent Program de MediaMarkt, podràs assumir 
nous reptes, treballar en diferents departaments de HQ Iberia, desenvolupar projecte innovadors en 
el negoci i digitalització, també a nivell internacional, i desplegar tot el teu potencial per créixer 
professionalment de l’empresa. Durant 2 anys adquiriràs experiència en diferents departaments de 
la teva rama professional, dissenyant i desenvolupant diferents projectes estratègics en cada un 
d’ells. Al llarg de tot el període, seràs guiat per un mentor i vetllarem per assessorar-te amb l’objectiu 
de consolidar els teus coneixement teòrics, i desenvolupar les teves competències personals i 
professionals. Després d’aquest període, el nostre objectiu es que puguis seguir la teva trajectòria 

https://specials.mediamarkt.es/nuestra-empresa/trabaja-con-nosotros
https://specials.mediamarkt.es/nuestra-empresa/trabaja-con-nosotros
https://specials.mediamarkt.es/nuestra-empresa/trabaja-con-nosotros
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amb nosaltres, desenvolupant tot el teu potencial ja sigui en un projecte d’innovació o en una posició 
concreta en el nostre equip.  
Actualment a MediMarkt tenim 4 estudiants de la UB en pràctiques i recentment n’hem contractat 
en plantilla alguns d’ells. El programa Digital Talent Program, per graduats, inclou 2 estàncies 
internacionals en alguns dels països on MediaMarkt té presència. 
 
 
 

Nielsen 
 

Estand 10 
 

 

Web:  www.nielsen.com   
 
Informació de l'empresa: 
Nielsen Holdings plc és una companyia global de gestió d'informació que proporciona una radiografia 
completa sobre el que veu i compra al consumidor. L'àrea Watch a Nielsen proporciona a les 
agències, anunciants i mitjans, serveis de mesurament d'audiències (Total Audience) de qualsevol 
dispositiu des del qual s'accedeix al contingut (vídeo, àudio, text). 
Oportunitats i procés de selecció: 
Projectes formatius (pràctiques) en àrees comercials i d'anàlisi 
 
  
 

Pepe Jeans 
 

Estand 18 
 

 
 

Web:  https://www.pepejeans.com  
 
Informació de l'empresa: 
Vam néixer a Portobello Market el 1973, quan Nitin Shah i els seus germans van començar el projecte 
de vendre pantalons texans en les parades de moda angleses. Dream it? do it! Els nostres jeans es 
van fer famosos entre la societat londinenca i, en poc temps, ens coneixien per tot Europa! Som 
atrevits, creatius i creiem en el teu potencial i en el poder de les teves idees. Gràcies a persones com 
tu, hem aconseguit que el món reconegui la nostra roba i les nostres campanyes. Vine a ser 
protagonista i ajudeu-nos a continuar construint Pepe Jeans. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Pepe Jeans ofereix la possibilitat de fer pràctiques a nivell nacional i també té oficines a nivell 
internacional amb la possibilitat de mobilitat entre aquestes filials 
 
 
 

http://www.nielsen.com/
https://www.pepejeans.com/
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PwC 
 

Estand 9 
 

Web:  www.pwc.es 
 

Informació de l'empresa: 
Som una empresa líder de serveis professionals en el món i oferim les solucions que actualment 
demanden les empreses abans dels riscos, reptes i oportunitats que planteja l'economia mundial. 
A Espanya, més de 4.900 professionals desenvolupen la seva activitat en totes les àrees de negoci a 
través d'una àmplia xarxa d'oficines que cobreix tot el territori nacional. 
La nostra xarxa global, no és només una garantia de coneixement i de capacitats per als clients; és 
també una gran oportunitat per a la nostra gent, que a través dels projectes internacionals i de la 
col·laboració amb altres països pot créixer professional i personalment. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Durant tot l'any, oferim als estudiants de tercer curs o últim any, oportunitats de pràctiques a les 
nostres línies de negoci. 
 
A PwC oferim als nous professionals sense experiència una formació específica segons la línia de 
negoci d'incorporació en les principals escoles de negoci. Addicionalment, oferim l'oportunitat de 
desenvolupar una carrera professional prometedora, posant a disposició dels nostres professionals 
tot tipus d'eines, metodologia i recursos per a progressar de forma continuada. La inserció en la 
signatura serà mitjançant contracte laboral o amb beca per a aquelles persones que no hagin 
finalitzat la carrera. 
Actualment tenim estudiants de la UB en pràctiques i en plantilla. A PwC oferim als professionals la 
possibilitat de fer trasllats Internacionals, a través del nostre programa de Global Mobility. 
 
 

Roche Diabetes Care 
Estand 33 

   

 
 

Web: www.roche.com 
Informació de l'empresa: 
Roche Diabetis Care Spain neix el 2015 com a empresa pionera del grup Roche, amb una entitat 
pròpia i independent, per afrontar els reptes que la diabetis i les malalties associades a aquesta 
malaltia plantegen per al futur dels pacients, el sistema sanitari i la societat en general. El nostre 
objectiu és capacitar les persones amb diabetis perquè visquin vides actives i properes a la vida 
normal malgrat la seva condició i participin activament en els seus règims de control de la diabetis. 
Sota la marca Accu-Chek proporcionem solucions integrals de gestió de la diabetis per controlar els 
nivells de glucosa i subministrar insulina així com plataformes de gestió de dades rellevants per al 
maneig de la malaltia per part de pacients, professionals i gestors sanitaris.  
La Llista de Medicaments Essencials de l'Organització Mundial de la Salut conté 29 medicaments 
desenvolupats per Roche, entre ells antibiòtics, antipalúdics i medicaments contra el càncer que 
salven vides. Per setè any consecutiu, Roche ha estat reconeguda en els índexs de Sostenibilitat Dow 
Jones (DJSI) com l'empresa més sostenible de el grup Indústria farmacèutica, Biotecnologia i Ciències 

http://www.pwc.es/
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de la vida. El Grup Roche té la seu central a Basilea (Suïssa) i està present operativament en més de 
100 països. L'any 2015, donava feina a més de 91 700 persones, va invertir 9300 milions de CHF en R 
+ D i les seves vendes van assolir la xifra de 48 100 milions d'CHF.  
 
Oportunitats i procés de selecció: (https://www.roche.com/careers/jobs/jobsearch.htm;                
http://www.rotationalprogramdc.com/) 
Programa de talents de postgrau, t’apassionen les últimes tendències en assistència mèdica i digital? 
Aquesta oportunitat és per a tu: uniu-vos al nostre Programa de talents de postgrau a Barcelona i 
recolzeu els nostres equips per donar forma al nostre futur. El nostre Programa de talents de 
postgrau va ser dissenyat per contractar i desenvolupar joves amb talent en una primera etapa de la 
seva carrera, permetent-los ser un contribuent clau en el propòsit de la nostra empresa i, sobretot, 
un diferenciador de la vida dels pacients. El programa inclou les rotacions a través de funcions en un 
entorn d’aprenentatge accelerat. Inclou tasques de projecte, formació formal, tutoria i 
desenvolupament professional.  
La vostra carrera a Roche Diabetes Care començarà amb un programa rotatiu de 24 mesos. Es tracta 
d’un programa a temps complet basat principalment a Barcelona però que té l’oportunitat de fer una 
rotació internacional. Oferim 2 viatges diferents: Viatge de negocis 360º i Viatge de negocis digitals. 
Cada viatge té 4-5 assignatures en diferents àrees de negoci de 3 a 6 mesos de durada. Us assignarem 
1 projecte a cada tasca que us ajudarà a desenvolupar habilitats tècniques i de lideratge. Una rotació 
en el camp de vendes és obligatòria i us ajudarà a entendre millor els nostres clients i negocis. La 
formació i desenvolupament són també una característica molt important del programa. Per això, us 
donarem totes les eines que necessiteu per accelerar el vostre creixement professional. Com a part 
del Programa de Talents de Graduat, tindreu l'oportunitat de cursar un Postgrau en Transformació 
Digital. Volem que creixis durant el programa, per la qual cosa inclou moments de tutoria i comentaris 
constants. Estaràs recolzat per un mentor, un professional amb experiència que us farà un seguiment 
i un suport en el vostre desenvolupament professional. 
 
 
 

Vida Caixa 
Estand 26 

   

 

Web: www.vidacaixa.es  
 
Informació de l'empresa: 
VidaCaixa és l'entitat líder en previsió social integrada a CaixaBank. L’activitat principal consisteix en 
el disseny, gestió i comercialització de plans de pensions i assegurances de vida tant a nivell individual 
com corporatiu.  
 
Oportunitats i procés de selecció: 
A VidaCaixa tenim tan oportunitats de pràctiques com ofertes Laborals disponibles i actualment 
tenim tant alumnes de la UB en pràctiques com persones graduades de la UB en plantilla. 

 
 
 
 

http://www.vidacaixa.es/
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ZURICH 
Estand 3 

 
 

 

Web:  www.zurich.es  
 
Informació de l'empresa: 
Estàs buscant un ambient laboral desafiant i inspirador on puguis marcar la diferència? Milions de 
persones i empreses dipositen la seva confiança en els productes i serveis de Zurich cada dia. Els 
nostres 53.000 treballadors a tot el món són la base del nostre èxit. Són ells els que permeten que 
les empreses i les comunitats es puguin enfrontar a un món de riscos amb confiança. Imagina si 
poguessis ajudar les persones a fer això a tot el món. Els hi donaries confiança i tranquil·litat protegint 
el que més estimen. És un gran desafiament, però comptaràs amb el suport d'un gran equip 
internacional que està disposat a ajudar-te perquè puguis assolir el teu màxim potencial i així complir 
amb les nostres promeses. Zurich és una empresa que brinda igualtat d'oportunitats. Atraiem i 
retenim als millors talents, sense importar la seva raça/origen ètnic, religió, gènere, orientació sexual, 
edat ni discapacitat. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Oferim oportunitats de pràctiques i llocs per estudiants acabats de graduar en diferents àrees clau 
de l'empresa. Un paper júnior a Zurich t'ofereix l'oportunitat d'assumir responsabilitats en una àrea 
determinada. Rebràs coneixements pràctics i experiència professional en un entorn real que 
t'ajudarà a preparar-te pel següent pas en la teva carrera.  
Estem buscant acabats de graduar que puguin aportar ambició, voluntat, passió, coneixements i 
creativitat a diferents àrees de negoci dins de l'organització. Som una empresa internacional, de 
manera que un bon nivell d'anglès és també necessari. 
  

http://www.zurich.es/
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Sector Pùblic 
 

- Agència Estatal de l’ administració tributària. 
 

DESCRIPCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ, OPORTUNITATS I VIES D'ACCÉS:  

L'Agència Tributària, constituïda l'1 de gener de 1992, té encomanada l'aplicació efectiva del sistema 
tributari estatal i duaner, així com d'aquells recursos d'altres administracions públiques nacionals o 
de la Unió Europea, la gestió dels quals se li encarregui per llei o per conveni.  

La seva missió essencial és el foment del compliment voluntari pels ciutadans de les seves 
obligacions fiscals i la prevenció i lluita contra el frau.  

En els últims anys la generalització dels serveis d'ajuda als ciutadans en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i la millora permanent de la qualitat d'aquests serveis ha permès que l'Agència 
Tributària estigui considerada una Administració de referència en tot el món en la prestació de 
serveis als contribuents.  

L'Agència Tributària és una organització amb més de 25.000 treballadors que ofereix: un treball 
estable i de qualitat, salari competitiu, un procés de selecció objectiu, conciliació de la vida personal 
i professional, formar part d'una organització de referència per la seva eficàcia i qualitat en la gestió 
pública, un acompliment professional altament qualificat i essencial per a la prestació de serveis 
públics, desenvolupament de la carrera professional amb unes possibilitats de formació contínua i 
molts camps d'activitat, incloent-hi la mobilitat geogràfica tant en l'àmbit nacional com internacional, 
gràcies a la integració de l'Agència en molts organismes internacionals i la seva participació en tot 
tipus d'actuacions de cooperació internacional.  

L'any 2019, l'oferta d'ocupació pública va ser de més de 2.000 places per a l'Agència Tributària. Per 
a més informació de les convocatòries: www.agenciatributaria.es (ocupació pública)  

TITULACIÓ REQUERIDA PER ALS DIFERENTS PROCESSOS SELECTIUS:  
- Grau en qualsevol disciplina, enginyer o arquitecte o una altra equivalent, per al nivell A1.  
- Grau en qualsevol disciplina, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o una altra equivalent o superior, 
per al nivell A2.  
 

- Administració tributària de la Generalitat de Catalunya  
 

DESCRIPCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ, OPORTUNITATS I VIES D'ACCÉS:  

L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya és una administració al servei dels ciutadans 
que té per objectiu promoure una major cultura fiscal, oferir un servei de qualitat per augmentar el 
compliment voluntari de les obligacions fiscals, recaptar els ingressos públics necessaris per finançar 
les despeses de la Generalitat, i lluitar contra l’evasió i elusió fiscals. 
  
Aquesta administració està integrada per: 

1)      L’Agència Tributària de Catalunya 
2)      La Junta de Tributs 
3)      El Consell Fiscal de Catalunya* 
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4)      L’Institut de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris* 
5)      La Direcció General de Tributs i Joc 

*òrgans pendents de creació 

Oportunitats i vies d’accés: 

L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya té diversos cossos als quals es pot accedir 
mitjançant un concurs oposició o a través d’ofertes de treball temporal. 
  

- Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado  
 

Web: https://atcee.es/ 
 

DESCRIPCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ, OPORTUNITATS I VIES D'ACCÉS:  

La Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (ATCEE) es una organización 
profesional de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, constituida en 1985 e integrada por los miembros 
del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado que voluntariamente lo 
solicitan y cumplen los requisitos establecidos en los Estatutos. Su ámbito de actuación es todo el 
territorio nacional, así como las Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en el 
exterior. 

La Asociación nació con una doble vocación: por un lado, velar por los intereses profesionales de sus 
asociados y, por otro, contribuir a la difusión del análisis económico tanto dentro como fuera de la 
Administración. 

Estructura de la oposición  https://atcee.es/la-oposicion-tcee/en-que-consiste-la-oposicion 

La oposición está estructurada en cinco ejercicios eliminatorios que combina exámenes escritos y 
orales. El tiempo que transcurre entre el primer ejercicio y el quinto es variable y suele rondar entre 
los siete y nueve meses. Todos los ejercicios son públicos y puede asistirse como oyente. 

- Test y Coyuntura 
- Idiomas 
- Teoría Económica e Instituciones Internacionales 
- Economia del Sector Público y Economia Española 
- Econometría, Derecho Administrativo y Marketing Internacional 

ECONOMETRÍA, DERECHO ADMINISTRATIVO Y MARKETING INTERNACIONAL 
Requisitos para presentarse a la oposición  https://atcee.es/la-oposicion-tcee/calendario-de-
convocatoria-y-requisitos  

Los requisitos quedan fijados en cada orden convocatoria. Sin embargo, no han variado 
recientemente y no se espera que haya cambios sustantivos en los próximos años. En la actualidad 
son: 

Nacionalidad española 
Titulación: Titulación de Doctor, Licenciado, Arquitecto o Grado, en cualquier materia. Ser licenciado 
en Economía, ADE o Derecho no es un requisito*. 
Promoción interna cuerpo A2: Si eres opositor que accede por promoción interna de un cuerpo A2, 
será necesario que acredites al menos 2 años de antigüedad como funcionario. 
  

https://atcee.es/
https://atcee.es/la-oposicion-tcee/en-que-consiste-la-oposicion
https://atcee.es/la-oposicion-tcee/calendario-de-convocatoria-y-requisitos
https://atcee.es/la-oposicion-tcee/calendario-de-convocatoria-y-requisitos
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7. Serveis UB 
 
 

A.- Alumni UB 
 
 
 

www.alumni.ub.edu 
 

Alumni Universitat de Barcelona és l’associació oficial dels exalumnes de la Universitat de 
Barcelona i els seus centres adscrits. L’objectiu d’Alumni és establir una relació estable entre la 
Universitat de Barcelona i els seus exalumnes, mitjançant el foment la participació. Què pot fer 
Alumni UB per tu? Aquesta associació busca satisfer les necessitats del col·lectiu UB oferint serveis 
que van des de l’orientació i l’assessorament en la carrera professional fins a una borsa de treball o 
activitats formatives i informatives (seminaris, conferències, tallers).  Així mateix, els membres 
d’Alumni es poden beneficiar de preus preferents en les activitats de formació continuada, ja sigui 
en idiomes a l’Escola d’Idiomes Moderns, en esports mitjançant Esports UB, o en els màsters i 
postgraus que imparteixen la UB i els seus centres adscrits. 
 
 
 

B.- StartUB!  
 
 
 
 

www.ub.edu/emprenedoria/ i emprenedoria@ub.edu 
 

El Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) és la unitat de la Universitat de Barcelona encarregada 
de coordinar, impulsar i desenvolupar totes aquelles activitats relacionades amb l’emprenedoria i la 
seva promoció; és la porta d’accés als instruments de suport a l’emprenedoria que la UB posa l’abast 
d’alumnes, ex-alumnes, professors i investigadors.  
A través del BIE-UB podràs impulsar i desenvolupar les teves idees i iniciatives emprenedores! 
Objectiu 
L’objectiu del BIE-UB és complementar i potenciar les capacitats de la UB en el camp de la promoció 
de l’emprenedoria, la formació en creació d’empreses, i l’orientació i acompanyament a projectes 
emprenedors. 
Eixos estratègics del BIE:  
1. Foment de l’emprenedoria: promoure l’emprenedoria i l’actitud emprenedora en la comunitat 
universitària. 
2. Suport a l’emprenedoria: acompanyar les iniciatives emprenedores i oferir els recursos necessaris 
per al bon desenvolupament dels projectes.  
3. Referent en emprenedoria: ser coneguts i reconeguts per la societat com a centre de referència 
en aquest àmbit. 
 

http://www.alumni.ub.edu/
http://www.ub.edu/emprenedoria/
mailto:emprenedoria@ub.edu
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C. SAE 
 
 

 

www.ub.edu/sae/ 
 

El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) es crea amb l'objectiu de generar un espai especialitzat per 
atendre d'una manera personalitzada el futur alumnat, estudiants, estudiants amb necessitats 
educatives especials, temporals i interculturals per facilitar-los la  informació, l'orientació, 
l'assessorament, el suport i l'ajut necessaris durant tot el període d'aprenentatge i procés d'inserció 
professional, així com per aconseguir que tots els estudiants puguin conèixer les orientacions 
generals de la política universitària de la UB. 
Revisió de currículums, dimarts 12 de març durant la celebració del Fòrum. 
 
Els orientadors del Servei d’Atenció a l’Estudiant van oferir assessorament personalitzat i consells 
pràctics sobre com adequar el vostre currículum a l’objectiu professional, tenint en compte el vostre 
perfil, la trajectòria formativa i les expectatives actuals.  
Per fer aquesta activitat no calia inscripció prèvia. 
Hora i lloc: de 10h a 14h a l’estand del Servei d’Atenció a l’Estudiant de l’edifici 690 (Facultat 
d’Economia i Empresa. 
 
 

D. PAT  
 
 
 

www.ub.edu/economiaempresa/atencio_est/pat.html 
 

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és un servei d’atenció, orientació i assessorament als estudiants 
universitaris, que s’organitza i dissenya en funció del perfil que presenta el col·lectiu i d’acord amb el 
suport específic que requereix davant els estudis que han escollit cursar. 
 
Un dels objectius del PAT és ajudar a l’estudiant de nou accés a integrar-se en el sistema universitari 
i en el funcionament de l’ensenyament. Durant el primer any es realitzen tutories entre iguals 
dirigides per alumnes tutors que ja coneixen el centre i l’ensenyament. Les activitats relacionades 
amb la tutoria entre iguals tenen un reconeixement de crèdits per als alumnes tutors 

Per mitjà d’aquestes accions el PAT vol: 

• Facilitar al nou estudiant la seva incorporació i adaptació al nou entorn universitari. 
• Aconseguir un bon rendiment acadèmic de l’estudiant. 
• Informar i orientar a l’estudiant perquè pugui assolir un projecte professional i personal 

adequat als seus interessos i capacitats. 

 
 

Pla d’Acció Tutorial 

http://www.ub.edu/sae/
http://www.ub.edu/economiaempresa/atencio_est/pat.html
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E. Màsters i Postgraus 
 
La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona és un centre de referència al Sud 
d’Europa en l’ensenyament de l’economia, l’empresa, la sociologia i l’estadística. La nostra és la 
primera facultat que va formar economistes a Catalunya i és un centre que combina la tradició 
històrica de la UB amb una forta aposta per la modernitat i la internacionalització els darrers anys. 
L’oferta acadèmica de postgrau de la Facultat per al proper curs acadèmic 2018-2019 és àmplia, 
diversa i de qualitat, tant en màsters universitaris, com en Executive Education (màsters i postgraus 
propis). 
 
Web: http://www.ub.edu/economiaempresa 
 

 

 

La UB School of Economics ofereix formació de postgrau en economia impartida íntegrament en 
anglès: el Màster en Economia i el Doctorat en Economia. El Màster en Economia és un programa de 
dos anys dissenyat per dotar els estudiants amb les habilitats analítiques i quantitatives que hauran 
de posar en pràctica en el sector públic i privat o per fer recerca. El Màster en Economia ha obtingut 
el segell de qualitat "Acreditació amb Excel·lència" i la "Dimensió Addicional d’Internacionalització" 
amb la màxima puntuació global. Tots dos van ser atorgats pel Consell d'Universitats després d'una 
avaluació de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU). El doctorat en economia és un 
dels pocs programes a Espanya que ha rebut el premi d'Excel·lència per a la Recerca del Ministeri 
d'Educació. 

 
Web: http://www.ub.edu/school-economics 
 

 
 
 
 
La UB Business School ofereix tres màsters i un programa de doctorat. Cada títol està dirigit a diferents 
públics, nivells i etapes professionals. El programa de postgrau en Empresa està pensat per a estudiants 
que vulguin emprendre una carrera investigadora internacional. El programa comprèn un màster (Màster 
de Recerca en Empresa) i un programa de Doctorat d’Empresa. Aquests dos programes es poden cursar 
de manera independent si l'alumne compleix els requisits necessaris. La UB Business School també ofereix 
un Màster d’Empresa Internacional i l'Executive MBA. El Màster d’Empresa Internacional ofereix als 
estudiants coneixements avançats d'aspectes bàsics sobre com gestionar una empresa internacional en 
l'era de la globalització. L'Executive MBA (EMBA) ajuda a formar professionals experimentats amb una 
àmplia visió de la gestió, les habilitats i les tècniques de gestió empresarials en l'actual entorn competitiu, 
cada vegada més canviant i complex. Si bé els dos primers estan fortament orientats a la recerca, aquests 
dos últims són titulacions professionals en empresa. 
 
Web: http://www.ub.edu/business-school 
 
 

http://www.ub.edu/economiaempresa
http://www.ub.edu/school-economics
http://www.ub.edu/business-school
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F. IL3 
 

 
https://www.il3.ub.edu/ca/Home.html 

 
IL3 Som l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. Amb l’esperit de servei a la 
societat, la nostra missió és donar continuïtat formativa a les persones perquè aquestes puguin 
complir els seus objectius de desenvolupament professional i personal, així com ajudar les empreses 
i organitzacions a millorar la seva competitivitat a través de la gestió del coneixement. 
  
La nostra oferta i el nostre model 
El model formatiu s’ha transformat al ritme en què ho fan les necessitats de la societat. Amb un 
enfocament innovador, obert a la participació i amb l’objectiu que l’alumne adquireixi l’experiència 
que busca en programes realment ocupables, posem al teu abast una formació de qualitat que busca 
sempre l’excel·lència acadèmica no només en la metodologia i el rigor dels continguts, sinó també 
en la flexibilitat, la versatilitat i la màxima facilitat per fer-la accessible i compatible amb les exigències 
professionals i la vida personal dels nostres participants. 
  
L’oferta formativa de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona engloba un ampli 
ventall de disciplines del coneixement, amb modalitats presencials, semipresencials o no presencials 
(on-line). 
  
D’altra banda, oferim solucions per a empreses i administracions públiques en l’àmbit de la gestió 
del coneixement orientant-ho a resultats i millora de la competitivitat.  
 
 
 

G. Càtedra d’Empresa Familiar  
 
 
 
 
 
 
La Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Barcelona nace en 1998 y es la primera que se 
crea de toda la Red de Cátedras que existe en España. Su creación obedece a la inquietud del Instituto 
de la Empresa Familiar de centralizar los temas académicos para impulsar la divulgación y buen hacer 
de los empresarios familiares que buscan la continuidad y fortalecimiento del tejido empresarial 
entre los estudiantes del Grado de ADE y Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Barcelona (UB).  
Se configura como un grupo multidisciplinar con el objetivo de generar y transferir el conocimiento 
en este ámbito, divulgar y asesorar a las empresas familiares del entorno, así como facilitar las 
relaciones entre el mundo universitario y el empresarial. Contribuyen en mejorar la formación del 
alumnado en este ámbito y alcanzan el proceso de aproximación de las universidades hacia la 
realidad del tejido empresarial de nuestro país. En concreto, otros objetivos son: El desarrollo de la 
docencia, la investigación y la sensibilización en torno a la empresa familiar en el ámbito universitario. 
El impulso a la formación de empresarios, emprendedores y profesionales en las características 
propias de este tipo de empresas. El desarrollo de las vinculaciones con empresarios familiares. El 
análisis y seguimiento de la situación de las empresas familiares. El impulso de la relación con otras 

https://www.il3.ub.edu/ca/Home.html
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Cátedras de Empresa Familiar de Universidades españolas y extranjeras, ya sean o no miembros de 
la Red de Cátedras de la Empresa familiar. La colaboración con otras instituciones en docencia y 
tutoría de TFM de temática de empresa familiar. La relación con asesores de la empresa familiar. 
Colaboradores Socios del IEF y ASCEF, Cuatrecasas y Roca Junyent Advocats 

8.  Imatges 
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Conclusions  
 
Durant la setmana abans a la celebració del Fòrum algunes organitzacions van manifestar la seva 

preocupació sobre la situació del COVID 19. La organització a data del 6 de març comptava amb 35 

empreses.  Però el dia abans dilluns 9 algunes d’elles van decidir no participar i dimarts 10, cosa que 

ens va permetre ubicar a totes les unitats i oficines de la Facultat alguns estands van quedar buits i 

van reorganitzar els estants. Fins hi to vàrem tenir diverses cancel·lacions el mateix dia del Fòrum i 

una organització que, un cop  muntat l’estand, van haver de marxar. 

Les empreses que finalment no poder assistir van ser: Zurich, Ferrero, Danone, Familia Torres, Essity, 

CBRE, MediaMarkt, Caixa d’enginyers, Garrigues, Allianz, Vidacaixa, Celsa Group, Deutsche Bank, 

Grup Bimbo i Leroy Merlin que va marxar als pocs minuts de començar el Fòrum, per decisió de les 

centrals d’administració. 

Hem decidit mantenir les dades de totes les empreses al catàleg per que la informació estigui a l’abast 

dels estudiants encara que no participessin al Fòrum, per que són empreses que habitualment 

participant amb la oferta pràctiques a l’Oficina de Carreres Professionals.  Pel que respecte a 

l’esdeveniment, la sensació des de Carreres Professionals es que va anar força bé, cosa que 

corroboren les valoracions dels participants.  Alguns temes per millora en properes edicions es la 

millores del sistema de seguretat. Per un altre banda, publicar el catàleg amb tota la informació dels 

participants bastant abans, ja que una de les queixes de les organitzacions es que els alumnes 

coneixien poc les firmes. 
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