
La Formació Professional, clau d’ocupació i generació de riquesa pel teixit empresarial 

 

22 de març de 2019. – En col·laboració amb Fira de Barcelona, Món Empresarial 

ha organitzat dins del marc de Futura, el Saló dels Màsters i Postgraus, la seva VI 

Jornada professional. Enguany, la trobada amb representants del món empresarial 

i de l’Administració, associacions, col·legis professionals i institucions ha volgut 

posar el focus en la importància de la formació professional com a element que 

contribueix a la construcció d’una economia sòlida i innovadora al territori. Així, sota 

el títol “La Formació Professional, clau d’ocupació i generació de riquesa pel teixit 

empresarial”, ha reunit al Palau de Congressos de Barcelona Recinte Montjuïc de 

Fira de Barcelona a Silvia Miró, directora de Polítiques d’Ocupació i Formació de 

PIMEC, Guillem Salvans, responsable de Catalunya de la Fundació Bertelsmann, 

Antonio Ruiz, director-gerent del Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i 

Baix Maresme, i Iban Cid i Juncosa, president del Gremi d’Arts Gràfiques de 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas de Ruiz, ha destacat que “el nostre gremi ocupa el 100% de les persones 

que tenen ganes d’acabar un cicle d’FP i volen de treballar”, i ha afegit que “fins i tot 

financem la formació” i “la fem nocturna per a professionals que estan en actiu”. 

Perquè el relleu generacional a moltes pimes i micropimes és precari i el seu futur 

està en perill. Per això ells treballen “perquè l’aprenent torni a aixecar aquella il·lusió 

d’entrar en un sector de baix a dalt”. “A l’empresa s’aprèn i es motiva”, ha insistit 

Ruiz, que ha subratllat que “l’FP dual és una formació que dona sentit de pertinença 

i identificació.” Per això, el director-gerent del Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès 

Nord i Baix Maresme ha reclamat una reacció immediata i un lideratge de 

l’Administració per adequar les formacions al mercat laboral i dotar l’FP dels recursos 

necessaris perquè sigui de qualitat i no quedi obsoleta en un any, “o ens carreguem 

el teixit industrial del país”, ha advertit. 

 


