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Arriba el II Congrés Internacional de la Formació 

Professional de Catalunya amb l'objectiu de consolidar 
el compromís social i econòmic per l’FP 

 
Se celebrarà l'1 de juny al Palau de Pedralbes i comptarà amb la presència del president 
de la Generalitat de Catalunya i la ministra d'Educació i Formació Professional  

 
El grup impulsor del Congrés està format per PIMEC, Foment del Treball, CCOO de 
Catalunya i UGT de Catalunya  

 
Barcelona, 30 de maig de 2022. El pròxim 1 de juny se celebrarà el II Congrés 

Internacional de la Formació Professional de Catalunya, impulsat per PIMEC, 

Foment del Treball, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya. L’objectiu és  posar 

de manifest la necessitat d’un compromís social i econòmic per l’FP, que ampliï i 

desplegui aquells elements claus que actuen com a les palanques reals de la formació 

professional, com l’orientació, la prospecció, la innovació o el treball en xarxa. Sota el 

títol “Un sistema formatiu per a la societat”, aquest esdeveniment tindrà lloc al Palau de 

Pedralbes i comptarà amb la participació del president de la Generalitat de Catalunya, 

Pere Aragonés, i de la ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, que 

inauguraran l’acte.  

Al llarg del II Congrés de l’FP hi participaran també Roger Torrent, conseller d’Empresa 

i Treball, Josep González-Cambray, conseller d’Educació, Antoni Cañete, president 

de PIMEC, Javier Pacheco, secretari general de CCOO Catalunya, Camil Ros, 

secretari general d’UGT de Catalunya, i David Tornos, secretari general de Foment del 

Treball.  

 

Entre les intervencions, hi haurà la ponència internacional sobre l’FP a Europa per part 

de Ramona David, coordinadora de l’àrea “Learning and Employability”  del 

departament VET Skills del CEDEFOP. Per parlar de les pràctiques a nivell europeu, hi 

participaran diferents ponents internacionals: Charlotte Romlund, consultora del 

Ministeri d’Educació del Govern danès, Isabelle Le Mouillour, cap d’Àrea 3.1 VET en 

Comparativa Internacional, Recerca i Monitoratge de l’Institut Federal per a l’Educació i 

la Formació Professional, i Rory O’Sullivan, principal of Killester and Marino College of 

Further Education. A continuació Clara Sanz, secretària general d’FP del Ministeri 

d’Educació i Formació Professional explicarà les principals novetats i abast de la 

recentment aprovada Llei Orgànica de l’FP. 

 

Així mateix, es preveuen dos debats sobre els reptes, perspectives i impacte de la FP 

en el mercat de treball, a través de dues taules rodones,  que comptaran amb les 

intervencions de Fabián Mohedano, president executiu de l’Agència FPCAT, Ariadna 

Rectoret, directora del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya, Àngel Miguel, 

director general de Formació Professional, i Juanjo Torres, director de Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, entre altres personalitats.   
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El II Congrés de Formació Professional de Catalunya compta amb la 

col·laboració de Diplocat i el patrocini de CaixaBank-Dualitza.  
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