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PIMEC Catalunya Central rep la consellera  

Àngels Chacón en un esmorzar de treball 

El programa ProACCIÓ 4.0, de transformació digital a les empreses, i l’impuls d’una 

FP de valor, per aconseguir professionals qualificats, han estat els principals 

 temes de debat 

Manresa, dijous 16 de gener de 2020. La comissió executiva i l’equip tècnic de PIMEC 

Catalunya Central, amb el president Esteve Pintó al capdavant, han rebut aquest matí a 

Manresa la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels 

Chacón, en un esmorzar de treball en què les dues parts han pogut compartir opinions 

sobre la situació del teixit empresarial de la zona i sobre els reptes que s’encaren en 

aquest 2020. 

En la trobada, s’ha analitzat conjuntament l’informe empresarial territorial, que recull 

diverses dades objectives de la competitivitat de les empreses locals, i s’ha parlat de 

diversos temes que afecten tant la Catalunya Central com Catalunya en general, com 

els índexs de competitivitat, els indicadors d’inversió estrangera i la llei de transformació 

energètica. Un dels temes en què la consellera Àngels Chacón ha volgut posar més 

èmfasi és el programa ProACCIÓ 4.0 i els cupons que ofereix la Generalitat a les 

empreses catalanes per ajudar-les en el seu camí d’adaptació cap a la transformació 

digital.   

També hi ha hagut espai perquè els empresaris de pimes de la Catalunya Central 

expressessin les seves inquietuds. Entre d’altres coses, han coincidit a assenyalar com 

a gran repte la necessitat d’impulsar una formació professional (FP) de valor i amb 

continguts adaptats als mercats de treball actual, amb l’objectiu de generar talent i 

d’aconseguir professionals qualificats i especialitzats. En aquest sentit, la consellera 

ha expressat que comparteix amb els empresaris aquesta inquietud: la importància de 

generar talent per al teixit productiu i que alhora les empreses resultin atractives per a 

aquest talent. 

En acabar l’acte, el president de PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó, ha valorat 

positivament la trobada: “Des de PIMEC Catalunya Central agraïm molt aquestes 

trobades, ja que ens permeten conèixer de primera mà les polítiques industrials de la 

Generalitat de Catalunya, i que alhora són un espai per explicar les nostres inquietuds 

pel que fa a l’empresa. Avui hem traslladat a la consellera la necessitat de continuar 

impulsant l’FP d’acord amb les necessitats del territori, i hem analitzat les eines per 

retenir el talent i les capacitats per millorar l’atractiu del nostre territori”. 

 


