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PIMEC accelera l’actualització formativa de les persones 

treballadores per adaptar les seves competències a les necessitats 

de les pimes amb el llançament de PIMEC Academy 
 

Aquesta nova plataforma de streaming facilita la incorporació de l’aprenentatge 

continu en el dia a dia de les pimes, fomentant les competències de les persones 

treballadores i la seva competitivitat 

 

Barcelona, 13 de desembre de 2022. PIMEC i l’empresa Videocation, una innovadora 

plataforma de formació de streaming d’origen noruec, han signat un conveni de col·laboració 

per a la implementació de la nova plataforma de PIMEC Academy, amb la qual PIMEC facilita 

la incorporació de l’aprenentatge continu al dia a dia de les pimes.  

 

Segons el World Economic Forum, més de la meitat de les persones treballadores a nivell 

global necessitaran renovar les seves competències fins a 2025. Un procés que s’ha accelerat 

amb la transformació digital i que ha fet del “lifelong learning”, o aprenentatge al llarg de la 

vida, la resposta per a fomentar la competitivitat empresarial i l’ocupabilitat de les persones 

treballadores. 

 

Es materialitza així un espai de cooperació conjunta en l’aportació de coneixements i 

recursos pel desenvolupament de competències i habilitats professionals per a les 

pimes. Un espai amb una metodologia nòrdica, activa i referent en el món de la formació, on 

cada curs té una duració de 60-90 minuts, facilitant així la seva participació en les diferents 

accions, complementant competències en funció de les necessitats de cada moment. 

Actualment, la plataforma ja compta amb més de 150 accions formatives de temàtiques 

diferents, que s’anirà completant amb noves accions en els propers mesos. 

 

“La teoria de formar i capacitar als nostres equips per impulsar la competitivitat i la 

productivitat és àmpliament compartida, però sovint, la realitat del dia a dia de les pimes 

dificulta la formació contínua de les persones treballadores. És amb aquest objectiu, que hem 

desenvolupat amb Videocation la plataforma de PIMEC Academy, una eina on poder 

començar a implementar a la nostra empresa aquest canvi de filosofia de manera fàcil i 

pràctica, tant per l’empresa com per la persona treballadora”, explica Héctor Pérez, director 

Serveis de Formació i Ocupació de PIMEC. 

 

“A Espanya 8 de cada 10 empreses tenen dificultats per trobar els professionals qualificats 

que necessiten. Falta talent, no el trobem, i no és quelcom puntual, s’està fent extensiu a tots 

els sectors empresarials. Caldria capacitar-los més amb competències i habilitats que ajudin 
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a fer les empreses més competitives.”, apunta Jaume Gurt, responsable de Videocation a 

Espanya. 

 

PIMEC Academy es proposa accelerar l’actualització de les persones treballadores per 

adaptar les seves competències a les exigències d’un entorn extremadament canviant com 

l’actual. 

 

 

  

 

mailto:premsa@pimec.org

