
                                                                                          Nota de premsa 

PIMEC Vallès Oriental fomenta les aliances entre centres de 

Formació Professional i empreses del territori 

La patronal organitza un acte per abordar els reptes de l’FP al territori amb l’objectiu 

d’adaptar les competències professionals als requeriments del mercat de treball local. 

L’entitat aposta per impulsar el talent a través de la qualificació de les persones i de les 

seves competències professionals per acabar amb l’atur juvenil, entre altres beneficis.  

Mollet, 16 de novembre de 2021. PIMEC Vallès Oriental ha propiciat avui les 
aliances entre els centres de Formació Professional i les empreses del territori, al 
llarg d’un acte que ha tingut lloc a l’Auditori de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès 
sota el títol “FP i empresa: teixint complicitats”. La directora de l’Àrea de Treball de 
PIMEC, Sílvia Miró, ha conduït l’acte i ha assegurat que “a PIMEC l’FP ens preocupa i 
ens ocupa i, per això, la patronal ha iniciat aquestes jornades arreu del territori català 
per seguir escoltant les necessitats i les demandes de les pimes amb l’objectiu 
d’aconseguir les millors estratègies formatives”.  

Per part seva, la vicepresidenta de la patronal al Vallès Oriental, Àngels Subirachs, ha 
destacat la necessitat d’abordar els reptes formatius, com per exemple el de la 
transformació digital, tenint en compte les característiques pròpies del teixit 
productiu de la comarca i ajustant l’oferta de l’FP a les demandes de les empreses i 
als requeriments del mercat de treball local. “Cal impulsar el talent a través d’un nivell 
adequat de qualificació de les persones i de les seves competències 
professionals amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les pimes i d’acabar 
amb l’atur juvenil”, ha afegit. 

En la seva intervenció, Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès i diputat provincial 
de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, ha posat en valor 
l’FP “com a element que fa avançar els països” i ha explicat que el consistori ha creat 
un mapa de formació per reduir l’abandonament escolar i donar suport a les 
empreses del territori; mentre que David Cos, president executiu de l'Escola Sant 
Gervasi, ha manifestat que “estem aquí perquè creiem en la Formació Professional i 
volem reivindicar el paper clau del món formatiu i la necessitat de formar amb 
compromís amb l’alumne i, també, amb el país a través de la col·laboració 
publicoprivada”. 

A continuació,  Albert del Amor, coordinador de programes del Servei de 
Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha assegurat que el 
mapa formatiu del territori pretén “millorar l’encaix de l’oferta formativa amb una diagnosi 
exhaustiva i implicant tots els actors socials, quelcom permet detectar les necessitats 
de les empreses com la manca de perfils tecnològics i d’indústria 4.0”. D’altra 
banda, Francesc Arolas, quart tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Infància i Joventut 
de l'Ajuntament de Granollers, ha parlat de la proposta de creixement de la formació a 
Granollers: “Calen més places d’FP, més cursos d’especialització, i més cicles 
formatius dels quals ja existeixen, així com crear de nous”. 

Abans que el president de l’Agència FPCat, Fabian Mohedano, hagi tancat l’acte, el 
qual ha finalitzat amb un cafè networking, ha tingut lloc una taula rodona amb les 
participacions d’Ariadna Rectoret, directora del Consorci per a la Formació Contínua 
de Catalunya, Joan Enric Farrés, de l’empresa Decolletatge Farrés, Josep Soto, 
gerent de Caypi, Alicia Carneros, responsable de l'Àrea Qualificació i Formació 
Professional de l'Escola Sant Gervasi, i Enric Pagès, cap d'estudis d'FP de l'Institut 
EMT de Granollers.  


