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PIMEC Vallès Occidental es reuneix amb el Departament 
d’Educació per traslladar les necessitats formatives de les 

pimes del territori  

La patronal presenta els resultats de l’estudi de PIMEC sobre la situació de la Formació 
Professional a la comarca als representants públics, a qui els ofereix sumar esforços per 
ajustar l’oferta formativa a la demanda empresarial.  

Sabadell, 3 de desembre de 2021. Representants de PIMEC Vallès Occidental s’han 
reunit amb diversos membres del Departament d’Educació i de l’Agència FPCat, als 
quals han traslladat les necessitats formatives de les pimes del territori, en base als 
resultats de l’estudi que ha fet la patronal sobre la situació de la Formació Professional 
a la comarca. En aquest sentit, i com indiquen les conclusions de l’informe, l’entitat ha 
destacat la necessitat que tenen les petites i mitjanes empreses a l’hora de cobrir 
determinats llocs de treball, tot constatant que 7 de cada 10 pimes industrials, 
sector líder de la comarca a Catalunya, tenen aquesta dificultat, sobretot en les 
àrees de producció. 

Al llarg de la trobada, els membres de PIMEC s’han ofert per seguir sumant esforços 
conjuntament amb l’Administració Públic a l’hora d’ajustar l’oferta formativa a la 
demanda empresarial i als requeriments del mercat de treball.  El vicepresident de 
PIMEC Vallès Occidental, Xavier Pujol, juntament amb el membre de l’Executiva de 
PIMEC a la comarca i de la sectorial de Formació i Ocupació, Xavier Dabán, i el delegat 
territorial, Miquel Martínez, ha mostrat la seva voluntat de continuar treballant de 
manera coordinada per fer de la col·laboració publico-privada la millor eina per 
solucionar les mancances formatives al Vallès Occidental. A més, han traslladat la 
importància de consolidar el rol formatiu de l’empresa, incorporant les seves 
demandes a l’oferta d’FP Dual perquè estigui el més propera possible al teixit 
empresarial. 

Per part seva, els representants del Departament d’Educació -Núria Mora, secretària 
de Transformació Educativa, Àngel Lluís Miguel, director general de Formació 
Professional, així com Fabián Mohedano, president de l’Agència FPCat- han presentat 
el Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya 2020-2030 i les bases 
del model català de l’FP Dual, entre altres qüestions.  

Finalment, els membres de la patronal han explicat la seva implicació en diferents taules 
de treball i la seva participació activa en la Fira de l’FP de Sabadell, i han posat en valor  
aquesta reunió pel fet que apropa la realitat de les empreses a l’administració, tot 
definint una estratègia per millorar la situació formativa actual i la comunicació 
amb el teixit productiu. 

 

https://www.pimec.org/sites/default/files/lfp_al_valles_occidental.pdf
https://www.pimec.org/sites/default/files/lfp_al_valles_occidental.pdf

