AEMIFESA s'adhereix a l'Aliança per a la FP Dual
Badalona 25 de juliol de 2018 - Eric Martí, President del Gremi d’Instal·ladors del
Barcelonès Nord i Baix Maresme (AEMIFESA), al costat de Francisco Belil, vicepresident
de la Fundació Bertelsmann, han tancat aquesta tarda l'adhesió de AEMIFESA a la
aliança per a la Formació Professional Dual. L'acte ha comptat també amb la presència
d'Antoni Ruiz, director gerent de AEMIFESA, Juan Miguel López Regidor de
l’Ajuntament Badalona, Guillem Salvans, Sènior Project Manager de la Fundació
Bertelsmann i Enric Borràs, Assessor Tècnic de l'Aliança per a la FP Dual. L'adhesió de
AEMIFESA s'emmarca dins de l'acord de col·laboració entre la Fundació Bertelsmann i
JPMorgan Chase Foundation que té com a finalitat impulsar la FP Dual a pimes a través
d'associacions sectorials.

L'Aliança va néixer el 2015 de la mà de la Fundació Bertelsmann, al costat de la
Fundació Princesa de Girona, la CEOE i la Cambra de Comerç d'Espanya amb l'objectiu
d'impulsar la Formació Professional Dual i millorar l'ocupabilitat dels joves.
Actualment, la xarxa ja té més de 900 empreses, centres educatius i institucions
adherides i segueix treballant per promoure un model de qualitat que sigui beneficiós
per a tots els agents implicats.

Davant d'una demanda constant de professionals en el sector de les Instal·lacions
Energètiques i els Fluids, al costat de les xifres dels joves menors de 25 anys que ni
estudien ni treballen, i amb una gran falta de vocació cap a aquest ofici, AEMIFESAGremi d' instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme, conjuntament coordinat
amb l'IES la Pineda de Badalona, posa en marxa un projecte d'FP Dual batejat com
"Aprenent de Lampista 1" per la capacitació de competències en les famílies
d'Electricitat, Electrònica i Telecomunicacions.

Es desplegaran diferents treballs sota un pla d'acció coordinat per AEMIFESA, que té
com a objectiu orientar les famílies mitjançant xerrades i presentacions, amb la creació
de material didàctic i audiovisual, tutelar els treballs dels aprenents en cadascuna de
les empreses que els acullin i establir criteris d'ocupació post-formació dins de
l'organització que conformen les empreses associades.

En l'acte, Eric Martí, President de AEMIFESA, ha afirmat que "amb la signatura d’aquest
acord, s’inicia una col·laboració pionera a Catalunya en el sector de les instal·lacions,
que ens ha de permetre acostar la formació dual a les Pimes, que fins ara han quedat
al marge de l’oportunitat que suposa la FP dual, per formar nous estudiants dins

mateix de les empreses, i d’aquesta manera fomentar altre cop la figura de
l’aprenent”, que permeti incorporar nous instal·ladors a les nostres empreses, ja que
estem detectant un envelliment progressiu dels instal·ladors.
Actualment les noves incorporacions a les nostres empreses, no compensen les
jubilacions que es produeixen, i per tant si no s’actua immediatament fomentant que
nous estudiants es formin i s’incorporin a les empreses instal·ladores, en un breu
període de temps ens trobarem amb una manca important de treballadors en el sector
de les instal·lacions. "
Per la seva banda, Francisco Belil ha destacat l'esforç de AEMIFESA per impulsar un
projecte de FP Dual en el seu sector i ha afegit que "des de l'Aliança estem convençuts
que la implantació del model dual aportarà molt de valor a les empreses associades a
AEMIFESA ja que comptaran amb aprenents que podran formar a la seva mida ".

