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19 DE FEBRER DE 2019 

El Grau de Logística i Negocis 
Marítims reforça la col·laboració 
amb l’Associació d’Agents 
Consignataris de Barcelona 

El conveni signat permetrà incrementar les pràctiques d’estudiants 
en empreses navilieres o armadors. 

 

El director general del TecnoCampus, Josep Lluís Checa, i el president de l’Associació 

d’Agents Consignataris de Barcelona, Jordi Trius, han firmat un acord de 

col·laboració que permetrà que el Grau de Logística i Negocis Marítims, únic a 

Catalunya per les seves característiques, incrementi les relacions que ja manté amb 

el sector. L’associació agrupa els consignataris de vaixells, agents o intermediaris 

independents que actuen en representació dels propietaris de vaixells, siguin 

naviliers o armadors, en els ports, i executa les fases terrestres del transport marítim 

per entregar o rebre la mercaderia que arriba via marítima.  

 

El conveni signat té la finalitat de situar el Grau en Logística i Negocis Marítims com 

a primera opció universitària de pràctiques del sector, apunta el coordinador del 

grau, Jesús Martínez. “Actualment, ja són entre un 60% i un 70% els alumnes que 

han realitzat pràctiques en empreses que formen part de l’associació, i l’acord 

permetrà que els estudiants accedeixin a un major nombre de places gràcies a les 

primeres navilieres del món, no només a Barcelona, sinó a altres destinacions, 

gràcies a la comunicació interna de la pròpia associació”, apunta Martínez. 

 

L’acord firmat preveu també convidar professionals associats perquè imparteixin  

classes en el Grau de Logística i Negocis Marítims, i que participin en activitats 

temàtiques, com la Jornada de Logística, que es fa anualment, o el Fòrum del Talent, 
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un espai de trobada entre empreses i estudiants per oferir pràctiques o ofertes 

laborals. També es contemplen en el conveni l’assessoria o la transferència de 

coneixement, elements que, segons indica el coordinador del grau, són “de vital 

importància per seguir reforçant la  relació entre la universitat i l'empresa i aportar 

així valor a la societat”. 
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