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PIMEC continua apostant per l’FP com a 

motor de competitivitat i ocupabilitat 

Des d’avui i fins dissabte participarà a la fira Apropa’t a l’FP, de Sabadell, amb un estand 

informatiu i una conferència sobre les professions del futur 

Sabadell, 26 de febrer de 2020. PIMEC Vallès Occidental està present un any més a 

la fira Formació i Treball. Apropa’t a l’FP, que se celebra des d’avui i fins dissabte al 

recinte de la Fira de Sabadell. Aquest esdeveniment compta amb la participació de 

diversos agents de l’àmbit de la formació i l’ocupació, que tenen la finalitat d’orientar els 

assistents a partir de conferències, tallers i exposicions informatives sobre un ampli 

ventall d’especialitats formatives. 

PIMEC considera que és molt important la col·laboració entre els diferents actors 

implicats en l’FP, i per això en l’estand que la seva delegació territorial té instal·lat a la 

fira dona espai a Leitat, Eurecat i Sabway, i també al Gremi de Flequers de la Província 

de Barcelona i el Gremi d’Instal·ladors de Cerdanyola, Ripollet i Montcada. A més a més, 

Victòria Moreno, coordinadora de programes d’orientació i inserció de PIMEC, farà una 

conferència divendres a les 17 h sobre les professions del futur. 

El president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, en el primer dia de fira 

ha afirmat: “Amb la participació a l’Apropat a l’FP, PIMEC evidencia un cop més el seu 

compromís amb la formació professional com el factor de competitivitat i ocupabilitat 

més potent del país”. 

Ja fa anys que Catalunya pateix una gran bretxa de talent entre l’oferta i la demanda 

del mercat de treball. Mentre les empreses tenen dificultat per cobrir certes vacants 

(principalment vinculades a la formació professional), les taxes d’atur segueixen en 

nivells no desitjables. Aquesta situació impacta directament en el teixit empresarial 

català i, per tant, també a l’economia en general, ja que provoca insuficiències en els 

sistemes productius i perjudica la competitivitat de les empreses. 

Per aquest motiu, PIMEC considera capital impulsar la formació professional en un 

model que permeti millorar l’ajustament entre l’oferta i la demanda i acosti la realitat 

formativa a la realitat del teixit productiu. Per aconseguir-ho, caldria dotar el sistema d’un 

instrument prospectiu que permetés conèixer les dades i l’evolució del mercat de 

treball i que servís com a referència per anar adaptant la formació professional a aquesta 

realitat actual i futura. 

Pròximes fires 

Després de la fira Apropa’t a l’FP, PIMEC participarà al Saló d’Ocupació Juvenil 

(Barcelona, 19-20 de març), Formació i Treball (Lleida, 16-17 d’abril), la Fira d’Ocupació 

de Sabadell (Sabadell, 21-22 d’abril) i TreballemGi (Girona, dates per confirmar). 


