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Cañete: “Catalunya no pot assumir la manca de professionals 
formats. Davant del dèficit de places d’FP, oferim 1.900 places 

concertades” 

La patronal demana al Departament d’Educació que prengui mesures per resoldre el 
dèficit de places davant la necessitat de donar resposta urgent al dèficit a professionals 
amb formació professional. 

Barcelona, 4 de setembre de 2021. Davant la situació anunciada de 20.000 persones 
que han quedat sense plaça per cursar FP, pocs dies abans de l'inici de curs, el 
president de PIMEC, Antoni Cañete, ha manifestat que “Catalunya no pot assumir la 
manca de professionals formats”. En aquest sentit, ha anunciat que davant del 
dèficit de places d’FP i la falta de professionals formats, oferim 1.900 places 
concertades”.  

Amb aquesta mesura la patronal pretén posar en relleu que cal atenuar urgentment 
aquesta problemàtica, oferint aquestes places per mitjà dels centres privats concertats. 
Segons ha dit Cañete, “tenim una demanda molt important de persones formades al 
nostre país, tenim un dèficit real, i no és assumible que en aquest context, no es doni 
resposta a les persones que ja han demanat plaça; les aboquem a l’abisme”. Això 
comporta, a més d’un dèficit estructural que ens treu competitivitat, un problema social 
perquè no dona resposta persones que necessiten formar-se per accedir al mercat de 
treball.   

El president de PIMEC ha lamentat que la planificació no hagi tingut en compte el conjunt 
de variables implicades en la demanda de places, “s'hauria d'haver previst un 
increment de sol·licituds, atesa la situació de crisi del mercat de treball perquè 
l’experiència ens diu que en aquesta situació les persones treballadores s'han de 
formar més que mai", i demana solucions urgents i flexibles per poder oferir places 
a les persones que volen accedir a una qualificació professional a Catalunya. 

Cañete argumenta que amb les taxes d'abandonament i d'atur, especialment el juvenil 
en què Espanya està entre els tres països amb taxes més elevades (35,1%), i que 
conviuen amb manca de persones amb la qualificació necessària a les empreses, no 
ens podem permetre deixar sense plaça a ningú. 

PIMEC també alerta que la planificació de l'oferta formativa atengui a l’evolució del 
mercat de treball situant l'empresa en l’origen i destí de la formació, orientant a les 
persones i garantint l'ajust entre l'oferta i la demanda real, que continua sent una de les 
xacres del nostre país.  

PIMEC ha contactat amb les patronals més representatives que estan en disposició 
d’oferir places concertades. Concretament, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
està en disposició d’oferir a la Conselleria d’Educació prop de 900 places addicionals. 
De la mateixa manera, el president de la Confederació de Centres autònoms de 
Catalunya, Carles Camí, afirma que se'n podrien sumar 1.000 més si hi ha un mínim de 
flexibilitat per part de la conselleria per encabir-les.  

Per tot això des de PIMEC “s’exigeixen mesures urgents i flexibles perquè el cost 
de no donar resposta a les necessitats és infinitament més alt al dels esforços de 
resoldre el problema amb mesures de flexibilització i concertant més places”. 
Demana així mateix que s'estableixin els mecanismes per tal que aquesta demanda es 
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consolidi, potenciant la xarxa de centres que configuren el Servei 

educatiu de Catalunya i augmentant el nombre de places concertades; ampliant els 
indicadors per a la planificació de places, tenint en compte que les persones a formar 
no procedeixen només d'ESO i Batxillerat, sinó que poden venir d’altres sistemes i del 
propi àmbit laboral; i se situï la demanda per davant de l'oferta, per donar resposta a les 
necessitats de qualificació del país.  

 

 

 


