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Al Consorci per a la Formació Contínua 
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Editorial

Aquest és, possiblement i sense proposar-nos-ho, el nú-
mero més 4.0 d’Informa’t.
Network, IT, xarxes, hosts (o amfitrions), CPU, indústria 
4.0, 5.0, ciberseguretat, Cloudera, núvol, blockchain, Sí, 

alguns d’aquests conceptes ens continuen sonant a xinès, però 
molts ja els hem integrat en el nostre llenguatge de manera na-
tural. Per què? Perquè la tecnologia “envaeix” subtilment (o no 
tan subtilment) les nostres vides.
Un dels reptes de la formació professional, tant l’educativa com 
la laboral, és aconseguir “interessar” i formar prou persones en 
els sectors tecnològics, sobretot els vinculats a la indústria, per 
fer front a la demanda de professionals de les empreses actuals 
i de futur. En aquest número d’Informa’t comencem a parlar de 
tot plegat: dels reptes de la formació professional per a l’ocupa-
ció, del paper dels col·legis professionals, de l’experiència d’una 
validadora ucraïnesa, també entrevistem  Chakir El Homrani, el 
nou conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i, sobretot, so-
bretot, parlem de molta tecnologia.
L’ull posat en el futur passa, ineludiblement, per les tecnologies, 
així que ja tenim lectura interessant!

Ariadna Rectoret Jordi
Directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Parlem
de tecnologia?

“Un dels reptes de la formació professional, 
és aconseguir “interessar” i formar prou 

persones en els sectors tecnològics”

Enguany oferim als treballadors i les treballadores més 
de 6.000 cursos de 800 especialitats diferents totalment 

subvencionades de tots els àmbits professionals

Vols millorar
professionalment?
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A L’ABORDATGE DE 
SITUACIONS D’HOMOFÒBIA, BIFÒBIA I TRANSFÒBIA 

 
produïdes en el marc de les accions formatives subvencionades pel 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Si detectes a les aules o a les empreses on es realitzen les pràctiques de 
formació, accions de discriminació referides a:

SI L’ACCIÓ DE DISCRIMINACIÓ REQUEREIX UNA ACTUACIÓ URGENT, TRUCA AL 112.

DESPRÉS COMUNICA’NS-HO, ACTIVAREM EL PROTOCOL I POSAREM EN MARXA ELS 
CIRCUITS DE LES ACTUACIONS CONTEMPLADES PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Recomanacions d’actuació adreçades tant a les entitats de formació com a les persones participants en accions formatives subvencionades pel 
Consorci en compliment de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

aSimbologia LGTBIfòbica

aMissatges intimidatoris

aExpressions discriminatòries o vexatòries

aQualsevol tipus d’agressió, insult, amenaça, 
    xantatge o incitació a la violència o la discriminació

Actua!

http://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi

La formació contínua 
lluita contra

la discriminació
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya s’adhereix

al protocol d’actuació per tractar la discriminació LGBTI en l’àmbit
de l’execució de les accions formatives. 

 La Generalitat de Catalunya ha elaborat un protocol intern que 
dona compliment a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 
i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, d’aplicació 
en tot el territori de Catalunya i està subjecte al deure d’interven-
ció tot el personal, funcionari o laboral, de les diferents adminis-
tracions publiques de Catalunya es dediqui a tasques de preven-
ció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la 
salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els 
cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació.
Des del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, com a 
organisme depenent de la Generalitat de Catalunya, apliquem 
aquest protocol per què normativament estem afectats, però so-
bretot per què apostem per valors tan importants com el respecte 
dels drets humans i la promoció de la igualtat, que són la base 
d’una democràcia i d’una societat sana. Aquests són valors aline-
ats amb la missió que tenim encomanada de desenvolupar la for-
mació professional contínua com a instrument essencial per ga-
rantir la formació al llarg de la vida. I és aquí, a la formació al llarg 
de la vida, on hem volgut transferir aquesta iniciativa impulsada 
per la Generalitat de Catalunya, a l’oferta de formació professio-
nal per a l’ocupació que impulsem, i així contribuir a la detecció 
precoç i la ràpida actuació en cas de situacions de discriminació. 
La nostra aposta consisteix en l’elaboració, implantació i segui-
ment d’un protocol d’actuació per a l’abordatge de situacions 
d’homofòbia, bifòbia i transfòbia produïdes en el marc de les acci-
ons formatives subvencionades pel Consorci, per tal de prevenir 
les situacions de discriminació, implicar a tot els agents col·labora-
dors i sensibilitzar a les persones participants en la formació.

La igualtat es construeix mitjançant la prevenció de les conductes 
i les situacions de discriminació i la sensibilització de la societat

http://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi
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Sortim dels despatxos!
Primera sessió dels Espais 
de Millora Contínua (e=mc2)

Primera sessió dels 
Espais de Millora 
Continua al Palau 
Macaya.

 Si volem millorar la qualitat, l’eficàcia 
i l’eficiència de les polítiques públiques 
de formació, no podem fer-ho només 
des dels despatxos. Des del Consorci per 
a la Formació Contínua de Catalunya 
vam considerar indispensable treballar 
de manera conjunta amb tots els actors 
que fan possible la formació.
Per tot això neixen els ESPAIS DE MI-
LLORA CONTÍNUA amb els quals fem 
una picada d’ullet a la ciència utilit-
zant la famosa equació d’Einstein 
e=mc2. Amb aquests espais es dona el 
protagonisme a les entitats de forma-

ció, els experts i els alumnes, ja que 
són ells els encarregats d’identificar 
els problemes i de treballar per formu-
lar les possibles solucions.
El dia 29 de juny es va celebrar la primera 
sessió presencial al Palau Macaya (Barce-
lona). La trobada inaugural es va adreçar 
a les entitats de formació i va centrar en 
les dificultats que tenen per captar i fide-
litzar els participants a la fi d’evitar que 
abandonin els cursos i aconseguir que 
completin la formació amb qualitat. 
La sessió va permetre posar en comú les 
propostes dels actors convidats, es van 

crear sinergies entre els assistents i es 
van aportar possibles solucions mitjan-
çant exposicions, ponències d’experts i 
taules rodones amb la participació d’ex-
perts vinculats al sector de la formació 
per a l’ocupació. En el Consorci hem fet 
una valoració molt positiva de l’experi-
ència que, de ben segur, repetirem a fi 
de tractar altres temàtiques del sector 
de la formació per a l’ocupació.

Aprofitem per agrair la col·laboració a les 
persones que van fer possibles aquests 
espais de millora contínua.

Per a més informació, el Consorci ha habilitat al seu web un espai dedicat als Espais de participació on va incorporant tota
la informació i documentació que es genera: http://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/espais-de-participacio/

http://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/espais-de-participacio/
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Formació contínua 
a les universitats

 Els propers dies 11 i 12 de desembre, un cop atorgats els 
programes de la convocatòria de 2018 de formació professi-
onal per a l’ocupació per a persones treballadores ocupa-
des, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
organitzarà sessions informatives sobre la programació, 
l’execució i les novetats respecte a anys anteriors en relació 
a la justificació de les accions formatives d’aquest any.
Com en anteriors ocasions, es convocaran els representants 
de totes aquelles entitats i centres de formació que tinguin 
atorgament per a aquesta convocatòria.
Durant tot l’estiu, des de les xarxes socials, el Consorci ha 
estat avançant les principals novetats d’aquest any: nom-
bre d’aturats a les accions, justificació per mòduls, etc
Ens veiem a les sessions!

Novetats, preguntes
i respostes ... ja tenim 
en marxa la formació 
pel 2018-2019

 El Pacte nacional per a la indústria de Catalunya inclou, dins de 
la línia estratègica 3 - formació contínua, l’actuació 3.4 “Promoure 
la integració dels nivells superiors de qualificació entre l’àmbit uni-
versitari i el de la formació contínua”. Aquesta actuació pretén 
analitzar la viabilitat d’establir correspondències entre els nivells 4 
i 5 de qualificació professional (grau, màster i postgrau) propis de 
l’àmbit universitari amb determinades accions de formació profes-
sional contínua dels sectors industrials.
Per instrumentalitzar l’actuació, el Pacte preveu la constitució d’un 
grup de treball entre el Consorci per a la Formació Contínua de Ca-
talunya i el Consell Interuniversitari de Catalunya, on participen les 
universitats catalanes. 
D’aquesta manera, s’ha començat fent una anàlisi de la demanda 
formativa dels treballadors de sectors industrials amb estudis uni-
versitaris, com a potencials participants en formació professional 
contínua, i les necessitats transmeses per part dels sectors produc-
tius. L’objectiu d’aquesta anàlisi era fer una proposta de la progra-
mació d’accions formatives alineades amb els nivells 4 i 5 de qua-
lificació i que no tenen prou cobertura des de la xarxa d’entitats de 
formació que executen programes de formació subvencionats per 
a treballadors, de manera que es volia avaluar si poden ser impar-
tides directament per les universitats, atès que són les competents 
normativament per desenvolupar formació dels esmentats nivells 
al nostre territori.
Finalment, el resultat de l’anàlisi ha derivat en la programació d’una 
formació relacionada amb la indústria 4.0 en les àrees de dades mas-
sives (big data), transformació digital de l’empresa, ciberseguretat i 
innovació i creativitat en la gestió de projectes.
Aquesta formació, que està previst que comenci a finals de 2018 o els 
primers mesos de 2019, es reconeixerà dins de la formació università-
ria com a formació de postgrau a través dels crèdits ECTS (Sistema 
Europeu de Transferència de Crèdits), amb 15 crèdits i 150 hores i amb 
la titulació d’expert universitari, per aconseguir que sigui una forma-
ció reconeguda en el currículum i dins del sistema universitari.

SABIES QUE...

El 27 de juny, el SOC i el Consorci van rebre la visita de 
Mohamed el Milahi, president de la Comissió de Forma-
ció Professional, Formació Continuada i Promoció de 
l’Ocupació; Fikri Oumghar, director del Centre Regional 
de Formació, i Habiba el Mouali, representant al Marroc 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment, en representació del Consell Regional de Tànger - 
Tetuan - Al-Hoceima (Marroc) a les nostres institucions. 
En aquesta jornada es van compartir experiències i es 
van abordar temàtiques com les funcions i l’estructura 
organitzativa del SOC i del Consorci, la introducció al 
Sistema de Qualificacions Professionals i a la formació 
professional per a l’ocupació, els certificats de professi-
onalitat i l’acreditació de competències o els progra-
mes de formació professional transversals i sectorials 
dirigits a les persones treballadores ocupades.
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Grups
d’actualització
permanent
(GAP)
Els GAP són una iniciativa impulsada el 2017
pel Consorci per a la Formació Contínua per 
actualitzar de forma permanent el seu Catàleg 
d’accions formatives i garantir que aquest 
s’ajusta, any rere any, a les necessitats reals
dels treballadors i de les empreses.
Per Mª Elena Palacios

Millorar gràcies a la participació

Els bons 
resultats de 
les edicions 

del 2017 han 
confirmat 

que els GAP 
són una eina 

ideal per 
millorar el 

Catàleg

L
a ràpida transformació de la nos-
tra economia i en conseqüència 
de les necessitats del mercat de 
treball, demana que l’oferta for-

mativa, en el context de la formació pro-
fessional per a l’ocupació (FPO), es vagi 
adaptant a les necessitats de les empre-
ses. Aquesta adaptació no seria possible 
sense la participació dels diferents 
agents i entitats experts en cadascun 
dels àmbits formatius.
De fet, la Llei 30/2015, de 9 de setembre, 
per la qual es regula el sistema de forma-
ció professional per a l’ocupació en l’àm-
bit laboral, a l’article 10.2 preveu que la 
detecció de necessitats formatives s’ha 
de dur a terme amb la participació de les 
organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives i les representatives 
en l’àmbit d’actuació i el sector correspo-
nents, i amb la consulta de totes les orga-
nitzacions o entitats amb experiència 
acreditada en la matèria. En resum, els 
GAP són la iniciativa impulsada pel Con-
sorci per a la Formació Contínua de Cata-
lunya que permet l’actualització perma-

nent del Catàleg d’accions formatives 
segons les necessitats reals del mercat 
laboral, mitjançant la participació dels 
agents i entitats experts de cada àmbit o 
subàmbit sectorial.

BALANÇ DE LA FEINA
FETA FINS ARA
Els bons resultats de l’any passat, que es 
visualitzen amb la quantitat d’accions 
formatives incorporades al Catàleg i el 
volum de formació realitzada d’aquestes 
accions (superior al 15% de tota la forma-
ció subvencionada), han confirmat que 
els GAP són una eina ideal per millorar el 
Catàleg. És important destacar la impli-
cació de les organitzacions de cada sec-
tor, ja que és la feina de tots els agents 
implicats la que ha permès obtenir més 
bons resultats, amb un Catàleg d’accions 
formatives de més qualitat, viu, interes-
sant i atractiu per a les persones treballa-
dores interessades a formar-se.
El febrer de 2018 es van convocar els mem-
bres de cada un dels sectors o subsectors 
amb la finalitat d’analitzar l’estat general 
del Catàleg i avaluar les aportacions fetes 
el 2017, així com per exposar la metodolo-
gia de treball de 2018. Les organitzacions 
van aprofitar l’espai per compartir les se-
ves propostes i els seus punts de vista, així 
com els diferents sectors productius.
Seguint la metodologia de treball, s’han 
analitzat totes les propostes d’altes i les 
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T’interessa algun curs?
Aquí pots consultar el catàleg d’especialitats.

http://conforcat.gencat.cat/ca/entitats/
catalegs-despecialitats

ACCIONS FORMATIVES DE 
CARÀCTER TRANSVERSAL
Al subapartat “Idiomes” s’hi han incor-
porat 4 accions formatives entre les 
quals destaquen el Nivell C d’anglès. 
També s’ha adaptat l’itinerari de llen-
guatge de signes al Marc europeu comú 
de referència per a les llengües.
A “Economia social” s’hi han incorporat 
9 accions, entre elles “Reduint petjada: 
mesures per promoure el consum res-
ponsable”, amb l’objectiu de definir un 
codi ètic intern de les organitzacions 
com a eina per promoure un consum 
més conscient i responsable.
En relació amb les TIC, s’han incorporat 
29 accions per adaptar el Catàleg als 
criteris de la certificació. Cal destacar 
que per a la convocatòria de 2018 s’han 
creat dos subapartats nous vinculats a 
l’àmbit de les noves tecnologies: el 
subapartat “Aplicacions informàti-
ques”, que inclou accions relacionades 
amb programes i eines informàtiques, i 
el subapartat “TIC 4.0”, les accions del 
qual donen resposta a les necessitats 
emergents de les empreses en el marc 
de la indústria digital.

ACCIONS FORMATIVES
DE CADA SECTOR
Al sector “Comerç” s’hi han afegit 10 
accions formatives, algunes d’elles en-
caminades a dispositius mòbils i acci-
ons de màrqueting digital sorgides del 
projecte ALL-ECOM, en el que ha partici-
pat el Consorci per a la Formació Contí-
nua de Catalunya. 

de modificacions d’accions formatives. 
Finalment, s’han donat de baixa les acci-
ons que s’han considerat que presenta-
ven alguna obsolescència en els seus 
continguts o s’han substituït per d’altres 
més adients.
Des del Consorci es considera que els resul-
tats han superat les expectatives i les acci-
ons formatives de cada GAP s’aproximen 
cada dia més a la realitat dels sectors.

FEM UNA ULLADA
ALS RESULTATS
Aquests resultats queden reflectits en 
un Catàleg que tindrà un total de 820 
accions formatives, sense comptar els 
certificats de professionalitat. De les 143 
accions incorporades us en presentem 
un petit tastet: primer les accions de ca-
ràcter transversal i després una petita 
aproximació a cada sector. Comencem?

Al sector “Educació i formació” s’hi han 
afegit 14 accions que incorporen noves 
metodologies d’aprenentatge i necessi-
tats formatives com “Ciberassetjament”.
Al sector “Química” s’han incorporat 9 
accions, com ara “Classificació i mètodes 
d’elaboració de formes farmacèutiques” 
i “Introducció a les GMPs”, on les orga-
nitzacions d’aquest àmbit han apostat 
per l’actualització de les accions. 
Al sector “Sanitat” s’hi han afegit 10 ac-
cions: entre elles hi trobem “Fisioteràpia 
respiratòria”, per exemple. A “Serveis a 
col·lectius i a persones” s’hi han incorpo-
rat 6 accions, com “Mediació juvenil” i 
“Counselling o la relació d’ajuda”. 
A “Turisme, hostaleria i joc” s’hi han in-
corporat 6 accions. L’acció “Amadeus”, 
per a agències de viatges, ha estat una 
de les novetats.
En el sector “Transport” cal destacar 
l’àmplia participació de les organitzaci-
ons, que han incorporat 14 accions for-
matives. S’han reorganitzat totes les 
accions vinculades a l’Acord Europeu so-
bre Transport Internacional de Merca-
deries Perilloses per Carretera (ADR) i en 
l’actualitat es fa oferta de la formació 
bàsica, l’especialització i la renovació.
El Catàleg es pot visitar al web del Con-
sorci per a la Formació Contínua, on tam-
bé es poden consultar els continguts de 
cada una de les accions 

Resultats GAP 2018

43
Accions
donades
de baixa

32
Accions

modificades

143
Accions

incorporades
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Ester Morante, tècnica del Consorci 
durant un dels GAP de 2017.

http://conforcat.gencat.cat/ca/entitats/
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La fi de la paperassa?

Semblava que no arribaria mai, però finalment, ho hem aconseguit!
A partir de la convocatòria dels plans de formació d’aquest any 2018,

la justificació econòmica de les subvencions es farà pel sistema
de mòduls econòmics.   Per Imma Soria

L’aplicació del sistema de mòduls econòmics a la justificació econòmica de les subvencions

I AIXÒ QUE SIGNIFICA?
Doncs, per dir-ho ras i curt, que d’ara en-
davant no caldrà justificar amb factures 
el cost de la formació. A partir d’un estu-
di elaborat per la Universitat de Barcelo-
na (AQR-Lab - Universitat de Barcelo-
na), hem establert una fórmula per 
calcular el cost de les accions formatives 
del catàleg i dels certificats de professio-
nalitat. La fórmula resultant té en comp-
te un ampli conjunt de variables: algu-
nes relatives a tipus de despesa i d’altres 
a l’execució de l’activitat (l’any, la mo-
dalitat de l’acció, el nivell, el lloc d’impar-
tició, la família professional, el nombre 
d’alumnes participants i les hores de 
l’acció formativa). L’estudi ha inclòs, en 
la seva fase final, la verificació i la selec-
ció dels models obtinguts a partir d’una 
enquesta realitzada als centres de for-
mació que ha permès validar la realitat 
dels costos i ha dissenyat un indicador 
per a l’actualització dels costos per a 
properes convocatòries a partir de l’IPC 
(índex de preus de consum) i l’ICLH (ín-
dex de costos laborals harmonitzats).
Tot això ens ha permès establir els dife-
rents preus de les accions formatives 
que aplicarem en aquesta convocatòria. 
Per a totes les accions formatives, tant 
del catàleg com de certificats de profes-
sionalitat, si es realitzen seguint els es-
tàndards de qualitat i els paràmetres 
preestablerts en cada convocatòria (so-
bre els quals s’ha calculat el valor de 

l’acció), les entitats rebran el cost pel 
qual es va atorgar. 
I és aquí on trobem el gran canvi! Des del 
Consorci comprovarem la qualitat de la 
formació i el compliment de tots els pa-
ràmetres d’execució. Els esforços els 
centrarem a verificar que, efectivament, 
la formació dels treballadors ocupats es 
realitza de manera adequada i satisfac-
tòria, i que veritablement serveix per im-
pulsar la millora de la qualificació dels 
participants i de les empreses. Si tot això 
és correcte, es considerarà executada 
l’acció i es pagarà el valor acordat.
No podem oblidar, però, que els plans de 
formació professional per a l’ocupació se 
segueixen atorgant mitjançant subven-
cions, i el fet de no haver de presentar 
els suports justificatius de les despeses 
que han suportat l’execució de les acci-
ons formatives, no dispensa que s’hagin 
de mantenir tots els requisits que dema-
na la Llei de subvencions. 
Llavors, on és l’estalvi? El gran pas enda-
vant és no haver de presentar originals i 
còpies per compulsar al Consorci i no ha-
ver de mecanitzar totes les imputacions 
per les diferents partides dins de l’eina 
Conforcat. Això suposa una millora 
substancial en termes d’eficiència i una 
optimització de recursos considerable: 
en hores invertides introduint dades 
manualment davant l’ordinador, en pa-
per... molt de paper, ja ho sabeu, i en vi-
atges a les nostres instal·lacions.

Això sí, com en qualsevol altra activitat, 
haureu de portar al dia els llibres comp-
tables, pagar les factures i, tal com esta-
bleix la Llei de subvencions, portar la 
comptabilitat separada, les tres ofertes 
quan la despesa superi els 15.000 euros i 
efectuar els pagaments abans del termi-
ni de la justificació.
Però no us amoïneu, de ben segur que el 
sistema per mòduls serà molt més sen-
zill! I com sempre, sabeu que des del 
Consorci resoldrem tots els vostres dub-
tes o dificultats. Ja us avancem que al 
mes de desembre, un cop aprovats els 
atorgaments d’aquesta convocatòria, 
organitzarem una sessió informativa 
per a les entitats amb atorgaments 



La veu del formador

La ràpida evolució de les noves tecnologies i l’àmplia gamma
de noves aplicacions fomenten canvis revolucionaris en el dia
a dia. L’Amador Gabaldón, formador TIC a PUE i enginyer de 
telecomunicacions, ens ho explica al llarg d’aquesta entrevista.

La clau de la bona 
formació: aconseguir
que els participants 
dediquin temps i esforç

AMADOR
GABALDÓN BORQUE
ENGINYER TÈCNIC 
SUPERIOR DE 
TELECOMUNICACIONS
https://www.pue.es 
https://consorci.pue.es/
@ticPUE

Especialitzat en Comunica-
cions. Suficiència investi-
gadora en el Departament 
de Teoria del Senyal
i Comunicacions de la UPC. 
Actualment, formador en 
TIC a PUE.
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Per Álvaro Serrano Sol

En primer lloc ens agradaria que ens 
fessis una breu presentació sobre tu, 
és a dir, sobre el teu cv, la teva 
experiència professional…
Als anys 80 va ser quan vaig haver d’es-
collir quina formació volia fer. Estava 
entre Filosofia i Telecomunicacions, i 
d’acord amb el meu interès per conèixer 
com funcionen les coses, vaig triar Tele-
comunicacions. Quan vaig acabar la car-
rera a la UPC, vaig iniciar el programa de 
doctorat en tècniques d’espectroscòpia 
en obres d’art.

Quines tècniques? Tenen a veure amb 
restauració, amb datació…?
Tenen a veure amb la identificació de 
pigments en les obres d’art. Coneixent 
els pigments que la formen, triant i en-
focant punts característics de l’obra 
amb un làser, podem arribar a identifi-
car les molècules dels pigments. És una 
tècnica d’espectroscòpia amb especifi-
citat molecular, anomenada espectros-
còpia Raman, que ens permet conèixer 
la composició del pigment i així establir, 
per exemple, períodes en què va ser 

possible emprar aquest pigment i, 
d’aquesta manera, contrastar aques-
tes dades amb la informació de què es 
disposa quant a l’execució, data i/o 
atribució de l’autoria de l’obra, col·la-
borant lògicament amb altres bran-
ques de les belles arts.
Mentre estava a l’UPC vaig coincidir amb 
PUE, que també es va crear dins de la 
mateixa Universitat, i a una conversa de 
cafè va sorgir l’oportunitat de fer-me 
formador en Tecnologies aplicades.
 
Com a formador, en relació a tècni-
ques pedagògiques, estratègies, 
metodologies didàctiques, etc. vas 
ser autodidacta?
Va ser tot molt orgànic, és a dir, quan 
comences a fer formació, fent servir 
una metàfora, t’adones que l’objectiu 
no és només posar un plat a taula, veus 
que el que realment importa és el co-
mensal. M’explico, aconseguint una 
bona comunicació amb el participant 
que rep la formació podem fer més 
atractiva l’acció formativa i moure el 
punt de vista del receptor. Hi ha un 

https://www.pue.es
https://consorci.pue.es/
https://twitter.com/ticpue?lang=es
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punt de ... no de paternalisme, més avi-
at de mentoria, amb un punt de psico-
logia perquè ens trobem amb partici-
pants que ja han acabat la carrera o, 
fins i tot, que tenen dues carreres tec-
nològiques però que els hi manquen els 
coneixements sobre com s’apliquen 
avui en dia en una empresa. I d’altra 
banda ens trobem participants que han 
estudiat, per exemple, Econòmiques, 
que volen canviar de sector i especialit-
zar-se en xarxes. 

Sobre quines especialitats  fas 
formació actualment? 
Les principals serien: xarxes, seguretat i 
ciberseguretat.

Quina diferència hi ha entre segure-
tat i ciberseguretat?
La ciberseguretat és una àrea de la segu-
retat. Quan parlem de seguretat parlem 
de tot, des de seguretat dels accessos fins 
a seguretat en la part d’aplicació. Quan 
tots estem connectats, la portem a sobre; 
la connectivitat s’ha capil·laritzat, tots, 
ho sapiguem o no, estem connectats. 
La ciberseguretat s’aplicaria principal-
ment als aspectes de protecció de la 
connectivitat, les aplicacions i de les da-
des de les connexions. 

Llibertat versus Seguretat, aquesta 
dicotomia social també es trasllada 
al món de la tecnologia? 
És complicada la pregunta. La tecnolo-
gia és una eina. Evidentment que volem 
estar segurs i prendre decisions lliure-
ment, assumint, per tant, que si no vols 
un alt nivell de seguretat, suposa assu-
mir uns riscos. Si aquesta decisió és polí-
tica de l’empresa, i està acord amb la llei, 
hem de ser coneixedors del risc i, per 
tant, és la gestió d’aquest risc allò que 
ens hauríem de plantejar. Per fer una 
comparativa, instal·lar un tallafoc en 
una empresa no et garanteix la segure-
tat de “per se”, aquesta seguretat la po-
dria aportar, en major mesura, la gent 
conscienciada del que pot suposar una 
intrusió no desitjada, fins al nivell que 

poden perillar fins i tot els llocs de treball 
o la seva activitat. 

La seguretat o ciberseguretat és un 
problema perquè el teletreball sigui 
més factible?
Per teletreballar hem de poder realitzar 
un intercanvi d’informació entre els dos 
llocs que hem deslocalitzat. Si això està 
protegit amb un alt nivell de seguretat, 
el teletreball tecnològicament no és un 
problema, el gran problema és l’evolució 
des dels nivells de gestió quant a definir 
criteris de rendiment en el teletreball. És 
un tema més cultural que tecnològic.

Sentim molt a parlar d’Internet de les 
Coses, ens pots explicar què és de 
manera senzilla?
Amb un exemple casolà, en un habi-
tatge no només tindrem els ordinadors 
connectats a la xarxa, sinó tots els dis-
positius electrònics, fins i tot els elec-
trodomèstics estaran connectats. 
Internet de les coses ens permet, i perme-
trà, disposar de moltes aplicacions que 
abans ni ens plantejàvem que existissin 

Una bona 
comunicació 
amb el 
participant
fa més 
atractiva 
l’acció 
formativa 
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Internet de 
les coses 
ens permet, 
i permetrà, 
disposar 
de moltes 
aplicacions 
que abans 
ni ens 
plantejàvem 
que existissin

Un moment de 
l’entrevista a la 
seu de PUE a 
Barcelona.

(per exemple, tot el que relaciona la do-
mòtica o el control dels habitatges des 
dels dispositius mòbils) això si, plante-
jant-nos noves mesures de seguretat. 

Ens pots parlar dels participants en 
les formacions que imparteixes? 
Igual que jo em vaig formar transversal-
ment, he format a participants amb per-
fils molt variats. Particularment, en les 
iniciatives Consorci que executem a PUE, 
m’he trobat amb una gran diversitat, 
des de perfils amb dificultats amb l’idio-
ma, de recursos, participants que volen 
canviar el seu perfil professional, partici-
pants que volen reciclar-se... 
Tots m’aporten molt, però cadascun co-
ses diferents. He format a molta gent i 
he establert, fins i tot, alguns vincles 
d’amistat.
La meva experiència a PUE es remunta a 
fa més de 15 anys on he pogut créixer 
com a professional i conèixer a tot tipus 
de perfils depenent de la formació que 
he impartit. Tinc molts bons records, 
però sobretot considero que treballant a 
PUE he pogut conèixer possibilitats for-
matives que al principi de començar no 
pensava tenir. 

Alguna anècdota?
Recordo un alumne que treballava com 
a tècnic d’impressores i que sempre que 
s’obria la inscripció dels cursos al setem-
bre em deia: 
-Amador, m’he apuntat un altre cop. Per 
a mi el curs és el meu regal de Reis. 
M’ho deia tan il·lusionat que em trans-
metia aquestes ganes de començar una 
nova formació. I aquestes són les coses 
que formen part de la gran experiència 
que és ser formador.

Un sector com el vostre ha canviat 
molt i si parlem sobre la perspectiva 
de gènere en el món de les telecomu-
nicacions haureu vist aquesta 
evolució, és així?
Ha evolucionat, però no tant. Hem pas-
sat d’un 2% a gairebé un 10% segons 
les dades que recollim a PUE des que 
ens vàrem iniciar a la iniciativa Consor-
ci.  En la meva opinió el fet que hi hagi 
un percentatge més alt o no de dones, 
és un rol social. Les barreres s’alcen a 
mesura que la probabilitat d’aconse-
guir les fites que ens proposem creixen. 
I, en aquest cas, actualment la probabi-
litat és més baixa que la possibilitat. 
Quan probabilitat i possibilitat estiguin 
equilibrades podrem dir que s’hauran 
trencat les barreres.

Tens alguna clau didàctica?
En formació cal interioritzar allò que 
s’està ensenyant. Jo he d’influir d’algu-
na manera, no tinc un poder directe, 
però sí que puc exercir una influència per 
l’experiència que tinc. La clau és aconse-
guir que hi dediquin temps i esforç.

Tu et segueixes formant?
Sí, periòdicament vaig passant a l’altra 
banda com alumne. Com a formadors 
hem de mantenir i actualitzar els nos-
tres coneixements regularment. Treba-
llant a PUE i gràcies a la seva associació 
amb les multinacionals d’alt nivell com 
Cisco o Microsoft, he pogut accedir a la 
formació i actualització de coneixe-
ment, així com a les certificacions que 
ho acrediten 



http://www.eduforest.eu/
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El binomi centre de 
formació-empresa:

Des de diversos sectors com el sociosanitari, la mecànica, la restauració, o 
l’ambit recreatiu, es posen de manifest cada vegada més les dificultats per 
trobar determinats perfils professionals. Aquesta necessitat, conviu amb el 
repte de qualificar i professionalitzar un gran nombre de persones, una bona 
part joves, que a hores d’ara tenen baixos nivells de formació.

MIQUEL CARRIÓN
Responsable de suport tècnic a les

polítiques actives d’ocupació del SOC.

L
a formació professional està crida-
da a ser la via per resoldre aquest 
decalatge, és a dir, la via per satisfer 
les necessitats de les empreses i 

oferir expectatives laborals de qualitat a les 
persones. D’una banda tenim la formació 
professional de l’àmbit educatiu, amb una 
extensa xarxa de centres formatius (pú-
blics i privats) arreu del país, que, seguint 
una planificació anual, disposen d’una res-
posta estable, generalment ajustada a les 
necessitats formatives dels joves any rere 
any. D’altra banda tenim la formació pro-
fessional per a l’ocupació de l’àmbit laboral, 
que a través d’una àmplia xarxa de centres 
de formació donats d’alta al registre de 
centres del SOC, ofereixen formació (cada 
vegada més vinculada al sistema de quali-
ficacions professionals), entre d’altres, en el 
marc de convocatòries de formació per a 

persones aturades o per a persones ocupa-
des, mitjançant formació bonificada, con-
tractes de formació i aprenentatge, iniciati-
ves privades de formació o en el marc de 
programes de diferents polítiques actives.
Tanmateix, la formació professional per a 
l’ocupació pot donar resposta al conjunt de 
necessitats formatives de tots els sectors 
econòmics en tots els territoris? Sí, si es cre-
en i s’enforteixen relacions estables entre 
centres de formació i empreses. Reproduir 
un model de formació basat a desplegar 
centres per tot el territori pot resultar invia-
ble i alhora ineficient. El nostre paper de 
facilitadors en tot aquest trajecte és vital.

UN COP D’ULL A LES
ESPECIALITATS 
Actualment hi ha 587 especialitats dona-
des d’alta al catàleg de qualificacions pro-
fessionals, de les quals en 271 casos no hi 
ha centres acreditats en tot el país. Ens 
referim a especialitats que, en molts casos, 
poden estar relacionades amb activitats 
d’alta rellevància i interès en l’activitat 
econòmica de Catalunya, com podrien ser: 
abalisament de pistes, senyalització i so-
corrisme en espais esquiables; ramaderia 
ecològica; art floral i gestió de les activi-
tats de floristeria; producció porcina; ges-
tió de repoblacions forestals; operacions 
auxiliars en indústries gràfiques; gestió de 
la producció en transformadors de paper; 
de l’ús eficient de l’aigua; indústries làcti-

es; fabricació de motlles; obtenció d’olis 
d’oliva; engreix de mol·luscs bivalves; con-
fecció de vestuari a mida en tèxtil, o man-
teniment d’embarcacions esportives... per 
posar alguns exemples.
Aquests dèficits d’especialitats per al con-
junt del país s’accentuen a escala territori-
al, on hi ha comarques amb una absència 
total d’oferta de formació professional per 
a l’ocupació, i n’hi ha d’altres on no hi ha 
centres disponibles en la majoria d’especi-
alitats que haurien de ser prioritàries. 
Una de les alternatives per poder desple-
gar territorialment una oferta formativa 
en el conjunt d’activitats econòmiques és 
crear binomis centre-empresa en què es 
combinin els coneixements dels centres 
sobre com funciona la formació professio-
nal per a l’ocupació i la disponibilitat d’es-
pais, equipaments i coneixements tècnics 
de les empreses. 
Fomentant aquesta pràctica de col·labo-
ració centre-empresa serà possible arti-
cular una oferta formativa de formació 
professional que doni resposta al conjunt 
de perfils professionals de tots els sectors 
i en el conjunt de territoris. 
A més, aquest binomi podrà tenir altres 
impactes positius en el desenvolupament 
de l’oferta de formació contínua o a de-
manda de l’empresa, la detecció de ne-
cessitats formatives, la utilització de con-
tractes per a la formació i l’aprenentatge 
o la selecció de personal, entre d’altres 

Un tàndem necessari
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Innovant cap a una
formació inclusiva

El centre de formació de Fundesplai té més
de 20 anys d’experiència en el disseny, la gestió
i la impartició de formació en l’àmbit de 
l’associacionisme, el voluntariat, el lleure educatiu, 
la formació per a l’ocupació i la formació contínua 
per les persones treballadores en actiu.

Fundesplai

E
En coherència amb la missió de 
Fundesplai, “promoure la ciuta-
dania i la inclusió social amb vo-
luntat transformadora”, un dels 

nostres objectius prioritaris és que les 
accions formatives contribueixin a la 
inclusió dels participants seleccionats 
amb criteris de diversitat. És per això 
que volem garantir el suport necessari 
per fer accessible la nostra formació.

En aquest sentit, volem donar a conèi-
xer una iniciativa que hem dut a ter-
me en relació amb un alumne amb 
diversitat funcional que fa realitat 
aquest objectiu.
L’experiència s’ha donat al Certificat de 
Professionalitat d’Operacions Bàsiques 
de Cuina, que va començar el mes de 
març i que va finalitzar al juny. Fèlix 
Martínez Casaña, que és sord, ha estat 
alumne d’aquest Certificat. Quan es va 
interessar per fer el curs, vam haver de 
buscar la manera de poder donar-li una 
resposta positiva perquè pogués fer el 
Certificat de Professionalitat amb qua-
litat. Havíem d’aconseguir adaptar la 
nostra formació perquè hi pogués par-
ticipar activament i fos una eina de mi-
llora de la seva ocupabilitat.
Per aconseguir-ho, vam establir una 
aliança amb l’Institut Salvador Seguí 
de Barcelona, que ofereix el cicle for-
matiu de mediació comunicativa. La 
resposta de l’Institut i, en concret, la 
de la M. José García, tutora dels alum-
nes de primer d’aquest cicle, va ser to-
talment receptiv i proactiv, i ens vam 
coordinar per veure com podíem mate-
rialitzar la col·laboració per poder 
atendre les necessitats d’en Fèlix de la 
millor manera possible. Així doncs, es 

MERITXELL PASCUAL
ESTELLER
RESPONSABLE DE GESTIÓ
DE FORMACIÓ
@fundesplaiforma

La Meritxell es va llicenciar en 
Psicologia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, el 1997,
i treballa a Fundesplai des del 2004. 
És responsable de gestió de  formació 
del Centre de Formació de Fundesplai.

Seu de Fundesplai
al Prat de Llobregat.

https://twitter.com/fundesplaiforma
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“És molt 
positiu que les 

persones sordes 
puguin accedir 

a aquestes 
formacions i que 
una discapacitat 

no representi 
una barrera”

va establir que diferents alumnes de 
primer curs farien les seves pràctiques 
participant com a mediadors comuni-
catius. Amb la seva intervenció, van 
facilitar al Fèlix l’accés als continguts 
del Certificat de Professionalitat, mit-
jançant l’LSE (llengua de signes espa-
nyola) i altres recursos i metodologies 
propis de la mediació comunicativa. 
En paraules del Fèlix: “El David Moran-
te, el nostre professor, m’ha ajudat 
molt, però cal tenir en compte que a la 
cuina el temps és molt important. Jo 
llegeixo una mica els llavis, però la 
gent quan parla tendeix a girar-se i fa 
difícil que la puguem seguir. Per això, 
el paper de l’Elsa, la Clàudia i la Jordina 
ha estat bàsic”.
Ell mateix conclou: “És molt positiu que 
les persones sordes puguin accedir a 
aquestes formacions i que una discapa-
citat no representi una barrera. El su-
port, però, és fonamental”.
La Noemí Martínez, la tècnica respon-
sable del curs, valora la importància 
d’aquesta experiència: “El dia del tan-
cament del curs em vaig adonar de 
com és d’important la havíem aconse-
guit molt més del que Fèlix i la de les 
diferents alumnes de pràctiques han 
estat vitals”  

Fèlix Martinez Casaña
Delineant i diplomat en taller d’arquitectura. 
Estudiant del Certificat de Professionalitat 
d’Operacions Bàsiques de Cuina 

“La meva experiència ha estat molt 
enriquidora: he après paraules noves, els 
passos que cal seguir amb els ingredients i 
les normes sobre la cuina.”
“Ha estat molt positiu perquè ha estat una 
novetat en l’aprenentatge, i gràcies a la 
paciència i habilitat del meu professor David, 
juntament amb les pràctiques de mediació 
comunicativa (amb l’IES Salvador Seguí), 
m’he motivat molt, i he facilitat la comunica-
ció amb els companys de la classe.”

Jordina Roca Fossoul 
Estudiant el cicle formatiu de grau 
superior en mediació comunicativa 
- mediadora comunicativa 

“Per mi va ser una vivència veritablement 
enriquidora. Poder parlar amb ell em va 
semblar increïble, només sis mesos estudiant 
llengua de signes i vaig ser capaç d’ajudar-lo: 
era les seves orelles i la seva veu! En Fèlix 
m’ajudava cada dia a aprendre signes nous i 
ell, en canvi, cada dia aprenia cuina gràcies a 
nosaltres.” “Ho tornaria a fer encantada. De 
fet tinc moltes ganes de fer-ho.”

Elsa Pérez Gerez 
Estudiant el cicle formatiu de grau 
superior en mediació comunicativa - 
mediadora comunicativa

“L’experiència de fer pràctiques com a 
mediadora comunicativa a la Fundesplai 
amb en Fèlix ha sigut, en conclusió, una 
experiència meravellosa. He crescut molt 
tant en l’àmbit professional com en el 
personal. Tant els companys com el 
professorat de l’aula ens han ajudat en tot 
moment perquè arribés tota la informació 
a en Fèlix perfectament, la qual cosa 
s’agraeix de tot cor. Estic molt contenta 
amb l’oportunitat que ens van donar, tant 
a mi com a les meves companyes, i ho 
repetiria les vegades que fes falta.” 

Els protagonistes:
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La Generalitat impulsa
la tecnologia “blockchain” 
La implementació de tecnologia “blockchain” a 
l’Administració obre un ventall d’oportunitats que cal 
explorar per tal d’establir una estratègia de país que prioritzi 
els àmbits d’aplicació i l’avaluació del seu impacte a nivell 
organitzatiu, econòmic i tecnològic.

Cap al segle XXII: 

Catalunya 
esdevindrà 
pionera en 
l’adopció 
d’una 
estratègia 
de país 
d’impuls de 
la tecnologia 
blockchain

L
’acord GOV/65/2018, de 24 de juliol, 
esdevé un impuls a la implementa-
ció de la tecnologia “blockchain” a 
l’activitat de l’Administració pública 

per part de la Generalitat de Catalunya.
Aquest impuls forma part de l’estratègia 
de Govern iniciada al 2014, el Govern va 
aprovar l’estratègia SmartCAT, que té com 
a objectiu que Catalunya esdevingui un 
territori intel·ligent de referència interna-
cional que aprofiti l’ús de les tecnologies 
digitals per innovar en els serveis públics, 
potenciar el creixement econòmic, i pro-
moure una societat més intel·ligent, soste-
nible i integradora. En el marc dels àmbits 
d’actuació SmartCAT es fomenten iniciati-
ves de transformació digital dels serveis 
públics i dels sectors empresarials, a la ve-

gada que es treballa per promoure a Cata-
lunya les noves indústries vinculades a les 
tecnologies digitals avançades.
Aquesta iniciativa neix amb la volun-
tat de millorar els serveis digitals a la 
ciutadania i promoure les potenciali-
tats d’aquesta tecnologia entre l’Ad-
ministració, les empreses i la ciutada-
nia. D’aquesta manera, Catalunya 
esdevindrà pionera en l’adopció d’una 
estratègia de país d’impuls de la tec-
nologia “blockchain.”

PERÒ... QUÈ ÉS EL BLOCKCHAIN? 
Una ‘blockchain’ o cadena de blocs és una 
base de dades distribuïda i descentralitza-
da , formada per cadenes de blocs disse-
nyada per evitar la seva modificació un 
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Ara per ara, en l’àmbit bancari, una transferència tradicional 
requereix uns dies per ser processada degut als tràmits buro-
cràtics. Amb “blockchain”, es podria obtenir la capacitat de 
transferir els diners amb velocitat immediata.  

cop una dada ha estat publicada, que uti-
litza un segell digital en el temps i enllaça 
un bloc amb l’anterior. Permet mantenir 
un registre de transaccions permanent, 
immutable i de forma segura, sense ne-
cessitat d’un intermediari o una autoritat 
central que estableixi una relació de confi-
ança entre les parts o que verifiqui les 
transaccions. En fer ús de claus criptogrà-
fiques i estar distribuïda entre milers de 
nodes, presenta molts avantatges en ma-
tèria de seguretat, traçabilitat i confiança.
En definitiva, una tecnologia amb el po-
tencial per modificar, a escala global, la 
forma en què els serveis digitals tradici-
onals es proveeixen als sectors públics, a 
les indústries i a la ciutadania.
Aquesta tecnologia és coneguda per la 
seva aplicació inicial en el registre de 
transaccions de valor associada a les crip-
tomonedes, però actualment es comença 
a utilitzar també per a molts altres proces-
sos i, en aquest sentit, ja s’estan desenvo-
lupant aplicacions en àmbits tan diferents 
com l’administratiu, el legal, el financer, el 
jurídic, el sanitari, l’energètic, etc.

COM FUNCIONA?
Les comunicacions entre dos punts pas-
sen per una xarxa distribuïda formada 
per nodes, que en guarden una còpia. 
Cada canvi que es fa a la informació envi-
ada es reprodueix amb un segell de 
temps a cadascun dels nodes, a l’instant.
Qualsevol modificació en el contingut de 
la comunicació ha de ser validada per 
tots els nodes segons algoritmes cone-
guts prèviament. Un cop validat el canvi, 
la informació es converteix en un bloc.
Aquest bloc, s’afegeix a la cadena de 
blocs “blockchain”  de manera perma-
nent i inalterable. La informació ha arri-
bat a la seva destinació. Qualsevol mo-
dificació a aquesta informació ha de 
tornar a passar tot el procés i serà un 
nou bloc que s’afegirà a la cadena.
La implementació de la tecnologia 
“blockchain” en l’Administració obre un 
ventall d’oportunitats que cal explorar 
per tal d’establir una estratègia adequa-
da en la priorització dels àmbits d’aplica-
ció i en l’avaluació del seu impacte en els 

àmbits organitzatiu, econòmic i tecnolò-
gic, permetent, entre d’altres aspectes, 
aprofitar els beneficis següents: gestio-
nar la informació de manera més segu-
ra; unificar les fonts d’accés a la informa-
ció en sistemes complexos per garantir 
l’accessibilitat; optimitzar processos i re-
duir costos operatius; dotar els processos 
de més transparència; autentificació més 
segura i àgil de la identitat; persistència i 
integritat de les dades; estalvis en infra-
estructura tecnològica,...
L’acord adoptat al mes de juliol d’en-
guany, posa en valor les iniciatives orien-
tades a impulsar la tecnologia ‘blockchain’ 
que la Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital ja ha po-
sat en marxa en el marc de l’estratègia 
SmartCat, com són l’impuls de l’esdeveni-
ment internacional Blockchain Solutions 
World amb Fira de Barcelona i BECON 

Global i la priorització de la tecnologia 
“blockchain” en el marc del Programa de 
recerca i innovació en tecnologies digi-
tals avançades, així com els projectes de 
desplegament d’aquesta tecnologia que 
s’estan duent a terme en diversos àm-
bits de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya 

Un exemple...

IL
·L

U
ST

RA
CI

Ó
N

S:
 P

IX
A

BA
Y

Segueixes amb dubtes sobre el blockchain? 
ACCIÓ t’explica amb 7 preguntes bàsiques el 

seu origen, funcionament i aplicacions 
possibles per a l’empresa: 

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/
banc-coneixement/cercador/BancConeixe-

ment/blockchain-7-respostes?utm_me-
dium=descobreix2-titol&utm_sour-

ce=ai223&utm_campaign=acc10informa

Font: ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

7672 – 26.7.2018

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/
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Escola Sant Gervasi
La qualificació professional: incrementant les possibilitats

d’inserció i millorant l’ocupabilitat de les persones.

De la formació a la 
qualificació de la mà 

de les empreses

Per Ester Morante

L’Escola Sant Gervasi Cooperativa té 
una llarga trajectòria. Quan i per què 
es va crear l’Àrea de Qualificacions Pro-
fessionals dins d’aquesta estructura?
Per entendre l’actual Àrea de Qualifica-
cions Professionals (AQP), ens hauríem 
de remuntar l’any 1984, quan la Genera-
litat de Catalunya va començar a gestio-
nar algunes de les polítiques actives 
transferides per l’Estat. Sant Gervasi Co-
operativa, des del primer moment, hi va 
col·laborar. En concret, impartia unes 
accions formatives denominades For-

mació Bàsica Industrial (FBI) que se cen-
traven a dotar de competències indus-
trials els joves amb una estada pràctica 
a les empreses.
Ara bé, si hem d’assenyalar un moment 
crucial, aquest seria l’any 2009 quan el 
Consell Europeu, en el Marc Estratègic 
Europeu d’Educació i Formació 2020, va 
marcar l’estratègia sobre la qual s’havi-
en d’assentar les qualificacions professi-
onals. Els elements clau són la formació 
permanent al llarg de tota la vida i el 
Marc Europeu de les Qualificacions Pro-

fessionals. Sant Gervasi Cooperativa s’hi 
va sumar de seguida perquè aquests ob-
jectius encaixaven plenament amb el 
nostre projecte educatiu centrat en les 
persones. L’AQP de Sant Gervasi centra 
la seva raó de ser a generar, en col·labo-
ració amb altres entitats, més i millors 
oportunitats de qualificació i inserció 
professionals.

Com va sorgir la necessitat de centrar 
l’oferta en la química fina i més con-
cretament en la farmaquímica?

Seu de l’Escola Sant 
Gervasi a Barcelona.
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ANTONI DURÁN PIÑERO 
DIRECTOR DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL
@santgervasicoop

Antoni Durán Piñero va estudiar Magisteri i ha completat un amplíssim currículum en l’àmbit de la 
formació professional ocupacional i contínua.  L’any 1984 va posar en marxa els primers cursos 
adreçats a joves en situació d’atur amb la col·laboració del Departament de Treball, i va començar a 
desenvolupar les funcions de director de Formació Contínua i Ocupacional, en primer lloc, i de 
director de Qualificació Professional, posteriorment, del centre Escola Sant Gervasi Cooperativa.

Aula de pràctiques
a l’Escola Sant Gervasi.

“La nostra 
població 
ocupada 

no està 
mancada de 

competències 
professionals, 
sinó que més 

aviat les té 
submergides”

Com valoreu el contacte amb les em-
preses del sector per una entitat com 
la vostra? 
La relació amb les empreses fins ara 
ha estat basada en interessos o neces-
sitats concrets d’una de les parts. En-
tenem que hem d’anar cap a un esce-
nari d’unes relacions més regulars i 
permanents. 
Això ho afavorirà, en primer lloc, la for-
mació professional dual (FPI-FPO) com-
partida amb l’empresa, on aquesta té 
funcions clares de docència i d’avaluació. 
L’altre factor és la incorporació en els 
plans de formació de les empreses d’acci-
ons i qualificacions professionals que si-
guin acreditables i certificables d’acord 
amb criteris reguladors que estableixen 
les administracions competents.
En aquesta línia, l’Escola Sant Gervasi Co-
operativa està fent dues accions d’espe-

A finals dels setanta i principis dels vui-
tanta, es va produir una forta migració 
de l’activitat química des de la ciutat de 
Barcelona cap a la segona corona (Ma-
resme, Vallès Oriental i Occidental, i Baix 
Llobregat). Aquest desplaçament es va 
produir per una forta pressió urbanística 
i una creixent sensibilitat mediambien-
tal. Aquest moviment intern es va inten-
sificar per l’arribada de multinacionals 
del sector. El darrer impuls s’ha produït 
recentment, concretament a partir del 
2010, amb la important presència d’em-
preses del sector de la biotecnologia,  
impulsades pels avenços recents en 
aquest àmbit.
Des del primer moment, ja l’any 1984, 
quan cercàvem empreses per als alum-
nes dels cursos d’FBI, les empreses del 
sector ens van acollir i de seguida ens 
van encarregar la formació dels seus 
treballadors. El sector de la química és el 
sector industrial que més recursos desti-
na a la formació i qualificació dels seus 
treballadors i s’ha mostrat molt estable 
pel que fa a la qualitat de la seva ocupa-
ció, a més de tenir l’índex més alt de con-
tractació fixa i les millors retribucions de 
tots els sectors industrials. Aquesta for-
talesa es demostra amb el fet que en els 
moments més durs de la crisi, la química 
no va perdre ocupació, ja que es va con-
vertir en un sector refugi per a moltes 
persones que procedien d’altres àmbits 
en crisi. Ha estat un dels primers sectors 
que van incloure les certificacions pro-
fessionals en el conveni col·lectiu.
En conclusió, es tracta d’un sector eco-
nòmic consolidat, molt estable i que des-
tina més recursos a la formació i qualifi-
cació dels seus treballadors que la resta 
dels sectors industrials.

cial importància: en primer lloc, la creació 
de l’àrea d’empreses amb una dedicació 
de recursos permanent i una estratègia 
definida i, en segon lloc, la construcció en 
els propers dos anys d’un consell d’em-
preses que permeti definir i planificar ac-
cions de manera consensuada.

Quin valor afegit aporten els certifi-
cats de professionalitat dins de la vos-
tra oferta? 
Els certificats són un bon instrument per 
formar i qualificar les persones que ja es-
tan en el mercat laboral, estiguin o no ocu-
pades. El fet que es puguin cursar de for-
ma modular i flexible permet que moltes 
persones optin per acreditar-se per aques-
ta via, ja que els permet compatibilitzar la 
seva formació  amb l’exercici professional i 
les responsabilitats familiars.
A més, en estar dissenyats per perfils 

https://twitter.com/santgervasicoop?lang=es
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“Apostem per un sistema sense interrupcions, 
menys burocràtic i més flexible, amb estratègies 

compartides per administracions”

professionals específics, en el cas del sec-
tor químic, els certificats acostumen a 
ajustar-se a les exigències dels llocs de 
treball. La proporció de l’esforç a realitzar 
per la persona i la de la qualificació pro-
fessional em semblen força equilibrades. 
L’altre avantatge que trobem és la confi-
guració d’itineraris, on les persones po-
den obtenir únicament les competències 
que necessiten sense l’obligació de cursar 
la totalitat dels  CP.
Això sí, entenem que s’haurien de com-
plementar amb processos d’acreditació 
de l’experiència laboral... som de l’opinió 
que la nostra població ocupada no està 
mancada de competències professionals, 
sinó que més aviat les té submergides.

I, per acabar, a la formació professio-
nal per a l’ocupació quin futur creieu 
que li espera? 
En els darrers anys hem pogut verificar 
que la formació professional per a 
l’ocupació (FPO), en substitució de la 
formació ocupacional (FO), ha vingut 
per quedar-se d’una manera definitiva 
i permanent. La nostra percepció és que 
cada vegada tindrà més presència dins 
del Sistema de les Qualificacions Pro-
fessionals per diversos motius:
En primer lloc, com a conseqüència del 
canvi de paradigma social: ja no hi ha 
prou amb els estudis inicials, siguin d’FP 
o universitaris. En el nou escenari, les 
persones canviaran al llarg de la seva 
vida professional, entre cinc i sis vega-
des de lloc de treball o sector econòmic, 
cosa que obligarà les persones a obtenir 
noves qualificacions i competències pro-
fessionals al llarg de la seva vida laboral.
En segon lloc, apareix el gran dinamisme 
dels canvis a tots els sectors econòmics i 
de manera accelerada. Aquest fet modi-
fica de manera ràpida els perfils profes-
sionals i s’hi incorporen  noves compe-

tències o es modifiquen les que eren 
necessàries fins aquell moment.
Entenem, doncs, que la FPO s’adapta mi-
llor a aquesta acceleració degut a la 
seva configuració modular i d’itinerari, a 
més de centrar-se en les competències 
requerides en el mercat laboral.

Com a entitat de referència, com mi-
lloraríeu les qualificacions dels treba-
lladors del sector, tant des dels cen-
tres de formació com des de les 
administracions implicades?
En els darrers anys, almenys des de la 
nostra òptica, hem percebut que treba-
lladors i empreses comencem a conèixer 
i a confiar en els certificats de professio-
nalitat (CP) perquè s’assenta sobre la 
utilitat per al treballador i la garantia 
que el sistema ofereix a les empreses a 
l’hora de certificar les competències 
acreditades.
Ara bé, també hem de ser conscients 
que resta molt camí per fer. Principal-
ment, haurien de canviar algunes acci-
ons bàsiques:
En primer lloc, cal més esforç en difusió i 

informació, tant adreçat a treballadors 
com a les empreses. S’han de fer accessi-
bles i comprensibles els conceptes i la ter-
minologia del sistema, que actualment 
queden molt allunyats del llenguatge ha-
bitual de treballadors i empreses.
La integració del Sistema de Qualificaci-
ons Professionals (SQP) ha de ser un dels 
eixos clau. Calen accions estratègiques 
unificades des de les administracions 
competents. Han de millorar la flexibilitat 
del sistema i la seva eficàcia. La burocrà-
cia actual resta eficàcia i credibilitat da-
vant dels usuaris.
Finalment, seria important poder facilitar 
la planificació d’accions plurianuals. L’ac-
tual sistema de convocatòries no garan-
teix una prestació continuada del siste-
ma, element del tot necessari per generar 
credibilitat i confiança.
En general, apostem per un sistema sen-
se interrupcions, menys burocràtic i més 
flexible, amb estratègies compartides per 
administracions, que reforcin la utilitat i 
la garantia del sistema, a fi d’aconseguir 
que sigui més comprensible per al con-
junt de la societat 

Equip de Qualificacions Professionals. D’esquerra a dreta: Antoni Durán, Olga Ballesté, 
Francesc Pascual, Marta Rodríguez, Alícia Carneros i Jordi Gallardo.
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Recuperem el 
diàleg aprenent-
mestre
Cal que empreses i Administració treballin
conjuntament en un sistema integrat que
permeti la projecció de la persona.

Aprenents participants a la iniciativa europea
Garantia Juvenil gestionada pel Servei Públic

d’Ocupació de Catalunya.

FABIAN MOHEDANO

Treballòleg i president del 
Consell Català de la Formació 
Professional.

E
ls temps relativament moderns 
de la formació s’han anat confi-
gurant i articulant segons els ofi-
cis i professions i de forma pro-

gressiva. És amb l’expansió del mètode 
científic i la tecnologia i amb la universa-
lització de l’educació que apareixen les 
escoles, els instituts, els centres de for-
mació, etc. Actualment es parla d’FP ini-
cial, FP contínua i FP ocupacional i, sense 
una intencionalitat clara, progressiva-
ment hem anat desdibuixant aquella 
idea centenària de la formació de l’apre-
nent que, a través de l’oficial i del mes-
tre, anava adquirint les competències 
per integrar-se plenament a la feina. 
L’acollida, l’acompanyament i la trans-
missió de coneixements eren elements 
cabdals en el creixement dels aprenents. 
La fotografia actual de la formació pro-
fessional al nostre país ha perdut 
aquests elements característics dels 
gremis medievals. 
Amb l’aplicació de la Llei 10/2015, del 19 
de juny, de formació i qualificació pro-
fessionals, tenim l’oportunitat de recu-
perar aquella idea. Li correspon al Con-
sell Català de la Formació Professional, 
per mandat dels consellers Bargalló i El 
Homrani, implementar-la. Caldran uns 
consensos excepcionals si bé el repte de 
posar la persona al centre de la seva for-
mació, del seu creixement, de la seva 

ocupabilitat, en definitiva del seu benes-
tar, s’ho valen. Per posar la persona al 
centre cal un sistema integrat, on empre-
ses i Administració treballin en aquest 
objectiu de manera permanent i sistemà-
tica. És cabdal recuperar el canal de dià-
leg entre l’aprenent i el mestre  
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Les polítiques europees
d’ocupació: reptes de futur

Les noves orientacions de les polítiques
d’ocupació de la Unió davant els nous 
escenaris: una prioritat.  Per Armela Dino

Armela Dino és analista en l’àmbit 
de la ciència política i ha dissenyat, 
implementat i avaluat projectes 
internacionals a 13 països.
S’està doctorant a la University 
College de Londres en estudis 
d’administració pública, i se centra 
principalment en l’eficàcia dels 
instruments de política científica 
que volen enfortir l’excel·lència 
institucional.
https://www.linkedin.com/in/armeladino
@ArmelaDi

CONEIXENT LES ORIENTACIONS 
EUROPEES PER A L’OCUPACIÓ 
DEL SEGLE XXI
Una de les tasques més delicades de l’ad-
ministració pública del segle XXI és disse-
nyar i desenvolupar polítiques d’ocupació 
de qualitat i eficaces. Poder assolir la so-
miada plena ocupació és el gran repte de 
les diferents administracions que tenen, 
comparteixen i coordinen competències 
en aquest àmbit, però quan no és facti-
ble, cal buscar una ocupació que satisfaci 
les necessitats i els desitjos de les perso-
nes i que alhora contribueixi al progrés 
economicosocial i a la sostenibilitat medi-
ambiental. 
Aquest article pretén explicar molt breu-
ment el panorama europeu de les políti-
ques públiques d’ocupació i llança certes 
idees i inquietuds sobre el tema.

EL MARC LEGAL. LA UNIÓ 
EUROPEA COORDINA LES 
POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
La Unió Europea (UE) ha estat des dels 
seus orígens, amb les antigues Comunitat 
Europea de l’Acer i el Carbó (CECA) i Comu-
nitat Econòmica Europea, un espai on els 
seus estats membres han dissenyat estra-
tègies econòmiques i polítiques comunes. 
En aquest context canviant i que no sem-
pre ha evolucionat de manera uniforme, 
les polítiques d’ocupació ocupen un lloc 
molt important en l’ordenament jurídic 
europeu, ja que el Tractat de Funciona-
ment de la Unió Europea (TFUE), que va 
entrar en vigor l’1 de desembre de 2009, 
les posiciona en un dels primers articles 
just després de les polítiques econòmiques 
i abans de les polítiques socials. En el seu 
article 5.2 es determina que la Unió s’en-

https://www.linkedin.com/in/armeladino
https://twitter.com/armeladi?lang=es
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“La nova 
agenda de 

capacitats per a 
Europa pretén 

reduir el dèficit 
d’habilitats 

digitals”

carrega de la coordinació de les polítiques 
d’ocupació europees. 

EL MARC ESTRATÈGIC. L’ESTRA-
TÈGIA EUROPEA CONNECTA 
L’OCUPACIÓ AMB LES CAPACI-
TATS DIGITALS
Després de presentar breument el marc 
legal, la pregunta és: com posa en pràc-
tica la UE les orientacions en ocupació? I, 
quines són les prioritats identificades? 
El mateix nom de la política estratègica 
ens revela la resposta: la política deno-
minada “capacitats digitals i ocupaci-
ons” és la política de la UE en vigor i llan-
çada l’any 2015 que connecta el futur de 
l’ocupació amb la Unió amb el Mercat 
Únic Digital, i es basa en tres principis 
fonamentals: 
•  L’estructura de l’ocupació està canviant 

a gran velocitat, la qual cosa porta a 
l’automatització de tasques “rutinàri-
es” i a la creació de nous i diferents ti-
pus de feines.

•  Hi ha una necessitat d’habilitats digi-
tals per a gairebé totes les professions, i 
especialment per a les professions dels 
sectors de l’enginyeria, la comptabilitat, 
la infermeria, la medicina, l’art, l’arqui-
tectura i moltes més que requereixen 
nivells creixents d’aquestes habilitats.

•  La forma en què aprenem està canviant. 
Avui dia és més personalitzada i necessi-
ta el desenvolupament d’habilitats in-
terpersonals, com la resolució de proble-
mes, la col·laboració i la creativitat.

Aquesta política s’articula en dues es-
tratègies: “Una nova agenda d’habili-
tats per a Europa” i “Digitalitzar la in-
dústria europea” 

UNA NOVA AGENDA DE CAPA-
CITATS PER A EUROPA
La nova agenda de capacitats per a Eu-
ropa treballa per enfortir el capital 
humà, l’ocupabilitat i la competitivitat i 
pretén reduir el dèficit d’habilitats digi-
tals a Europa per a tota la població, però 
específicament per a la població activa. 
També es treballa perquè les qualificaci-
ons siguin més visibles i més compara-
bles entre diferents estats de la UE.

DIGITALITZAR LA INDÚSTRIA 
EUROPEA
La segona estratègia, “Digitalitzar la in-
dústria europea”, també es dedica a les 
habilitats digitals, però en aquest cas de la 
indústria, i novament, es dona molta im-
portància al capital humà i a la seva pre-
paració per a la transformació digital. 
Les habilitats de les persones són clau per 
a la transformació per la qual està pas-
sant el nostre sistema productiu. Per això 
és imprescindible el que anomenem “apre-
nentatge permanent” al llarg de la vida de 
la persona. Es coneixen com a competènci-
es clau les del gràfic a la dreta.

CONCLUSIONS
I APRENENTATGES
Aquest article ha començat recordant el 
repte que tenen les administracions pú-
bliques per assegurar que l’ocupació si-
gui de qualitat i que no només ens faci 
sentir millor sinó que també contribueixi 
al benestar socioeconòmic i la sostenibi-
litat mediambiental. 
Hem vist que les polítiques d’ocupació són 
una prioritat europea i que les orientacions 

Els 5 pilars de la digitalització
de la indústria europea:

Innovacions
digitals per a 
tothom: hubs 
d’innovació

Un marc regulador 
adequat per

a l’era digital

Enfortint el 
lideratge a través 
del partenartiat
i les plataformes 

industrials

Preparant els 
europeus per al 

futur digital

Plataforma europea 
d’iniciatives nacionals 
per a la digitalització

de la indústria

dels últims anys ens porten cap a noves di-
reccions on les capacitats que mostrem en 
els àmbits de la digitalització i en la forma-
ció contínua seran clau per tirar endavant 
una vida millor i més segura amb ocupaci-
ons de més qualitat en un entorn millor i 
més agradable. Per això es necessita el su-
port imprescindible de les administracions 
públiques i les entitats del sector privat i, 
com no pot ser d’altra manera, la nostra 
bona voluntat per il·lusionar-nos amb la 
novetat, la tecnologia i les nostres feines 
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Enginyeria 
industrial, 
cap a la
polivalència
absoluta
La invasió de les noves tecnologies i l’atomització 
d’especialitats en tots els àmbits professionals han 
transformat la formació universitària reglada i estan 
obligant als col·legis professionals a facilitar línies 
formatives que cobreixin els dèficits de coneixements
dels seus associats.

ELS ENGINYERS INDUSTRIALS, 
EL TRÀFIC I LA SEGURETAT VIAL
L’enginyeria industrial ha estat sem-
pre atenta per aportar els seus conei-
xements i serveis a les necessitats que 
han presentat las diverses revolucions 
industrials durant els segles XIX i  XX, i 
amb la mateixa obstinació afronta els 
reptes de la quarta revolució industrial 
d’aquest segle XXI. El món de l’auto-
moció, totalment submergit en els mo-
tors d’explosió i combustió de petroli, 
ha necessitat de la capacitat organit-
zativa i la polivalència de la gestió em-
presarial del camp de l’enginyeria, i 
tots els processos tècnics han anat 
adaptant-se a les capacitats de les 
persones com a usuàries.

Els col·legis professionals i l’oferta de formació 
contínua dels seus associats com a servei prioritari

matge estan progressant de manera 
espectacular en la mesura que els cen-
tres de recerca obren nous camps en la 
nanotecnologia. 
Les prestacions del liti, l’hidrogen, el va-
nadi i les que aporten les energies reno-
vables són alternatives que permeten 
promoure energia més econòmica i em-
magatzemable en supercapacitadors i 
ultracondensadors, així com en bateries 
de flux. Els vehicles híbrids i elèctrics han 
obert la seva presència al mercat i es 
presenten com una clara opció de futur 
a la qual s’adaptaran el sector de l’ener-
gia i les administracions de la mobilitat. 
La signatura de la Declaració d’Ams-
terdam al març de 2016 pels ministres de 
transport i ministres de medi ambient 

JOSEP LLUÍS
PEDRAGOSA RADÚA

És enginyer industrial superior. Ha 
desenvolupat la seva carrera 
professional com a Subdirector 
General de Circulació de la Direcció 
General de Tràfic, Director de 
l’Institut Català de la Salut, 
Director de l’Institut Català de 
Seguretat Viaria
i ha treballat com a investigador en 
diversos projectes europeus 
relacionats amb la seguretat viaria. 
Actualment, és assessor en la 
investigació i reconstrucció 
d’accidents de tràfic de la UPC, 
Coordinador de l’àrea de tràfic i 
seguretat vial del CERPIE de la UPC, 
membre de diferents comissions i 
grups de treball i Secretari del grup 
de treball de “professionals de la 
mobilitat, el transport i la seguretat 
viaria” del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya.

Els sistemes de comunicació han avan-
çat de manera espectacular en les dues 
darreres dècades, tant en la relació en-
tre persones com en la localització de 
vehicles, la detecció de les variables de 
la mobilitat mitjançant telefonia mòbil i 
Internet o qualsevol fórmula de segui-
ment via satèl·lit. Els tacògrafs d’última 
generació, les memòries electròniques 
dels segons previs a una col·lisió i les cai-
xes negres per a turismes i motocicletes 
no solament es debaten als congressos 
d’especialistes sinó que ja s’han traduït 
en directives europees i obren expectati-
ves de gran capacitat per al control de 
comportaments dels conductors. 
Les fonts d’energia aplicades a l’auto-
moció i els seus sistemes d’emmagatze-
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Seu del Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya.

cidents o familiars de les víctimes. 
Aquesta diversitat ha anat dispersant 
les competències sobre la matèria en di-
ferents unitats administratives sense 
una decidida acció unitària adreçada a 
l’obtenció eficaç de resultats en la dismi-
nució dels accidents i els seus efectes.
En aquesta conjuntura, el Col·legi d’Engi-
nyers Industrials de Catalunya s’ha 
obert a totes les administracions, agents 
socials, universitats, col·legis professio-
nals i associacions de la societat civil, per 
engegar un fòrum permanent d’alt nivell 
tècnic que promogui les necessàries de-
cisions de rang polític que reorganitzin 
la gestió del factor tecnològic i humà de 
la seguretat viària i laboral de manera 
potent i efectiva. I l’instrument més 
pràctic per arribar a donar un servei als 
enginyers industrials associats i als al-
tres professionals relacionats directa o 
indirectament amb les empreses relacio-
nades amb l’enginyeria és la formació, 
bé sigui en forma de cursos organitzats 
pel col·legi amb els millors especialistes 
de cada branca tecnològica o bé en for-
ma de jornades, trobades o tallers que 
obrin les portes a tots els professionals 
Aquest conjunt d’activitats esta perma-
nentment a la disposició de les empreses 
i de les administracions competents i 
constitueixen un gran bloc de temes de 
seguretat viària i laboral que poden ads-
criure als programes que prevegin les 
empreses i administracions competents 

http://formacio.eic.cat/

L’instrument més pràctic per 
poder reorganitzar la gestió 

del factor tecnològic i humà en 
l’àmbit de la seguretat viaria

i laboral, és la formació

de tots els països europeus, ve a reconèi-
xer la realitat de l’existència del vehicle 
sense conductor amb totes les conse-
qüències que això pot comportar des del 
punt de vista tecnològic, jurídic i de se-
guretat viària. L’enginyeria ha obert la 
porta a la mobilitat urbana intel·ligent i 
eficient en el context de les smart cities 
com a ciutats de millora integral de ser-
veis sostenibles aplicant les prestacions 
derivades de l’evolució dels sensors i a la 
connectivitat de les telecomunicacions.

LA PREVENCIÓ I LA SEGURETAT 
COM A LÍNIA D’ACTIVITAT AL 
COL·LEGI D’ENGINYERS INDUS-
TRIALS DE CATALUNYA
Des del col·legi som conscients de la im-
portància de l’enginyeria per garantir la 
seguretat de les persones (conductors i 
treballadors) que es van incorporant a 
l’ús de les noves tecnologies en la mobi-
litat, i detectem que, lamentablement, la 
seguretat viària no ha estat tractada de 
manera conjunta en cap directiva euro-
pea que intentés homogeneïtzar de ma-
nera integral estratègies d’obligat com-
pliment als països membres. Això es 
degut, en bona part, a la diversitat de 
plantejaments i estructures històriques 
de cada país, fet que no ajuda a definir 
un marc normatiu i operatiu que ordeni 
els aspectes que afecten el factor humà 
de la seguretat viària, ja sigui per a titu-
lars de vehicles, conductors, professio-
nals de la psicologia, sociologia, salut, 
ergonomia o la formació, víctimes d’ac-

http://formacio.eic.cat/
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La veu de l’empresa

Click-it o la gestió
intel.ligent de la

tecnologia

Óscar Álvarez i Carlos Antúnez
Fa 10 anys, dos joves professionals del sector TIC van fundar Click-it, una 

iniciativa que ofereix solucions informàtiques a empreses, amb una aposta per la 
tecnologia, la innovació i la qualitat en tots els seus serveis. En aquest número 

entrevistem Óscar Álvarez.   Per Gemma Aguyé

A
bans de fundar Click-it, l’Ós-
car va treballar catorze anys 
com a administrador de bases 
de dades i sistemes en en-

torns Unix (HPUX, Solaris, Linux), Oracle 
i SAP, i va realitzar plans de sistemes, 
consolidació de processos, migracions 
d’entorns, operacions i monitorització, 
manteniment de programaris corpora-
tius i estàndards entre d’altres.

L’experiència adquirida durant aquests 
anys d’exercici de la professió el van em-
pènyer a crear Click-it el 2008, juntament 
amb Carlos Antúnez.

Com van ser els vostres inicis?
Tant el Carlos com jo veníem del món de 
la consultoria d’implantació d’eines rela-
cionades amb el món TIC, concretament 
de gestió de sistemes d’alta disponibili-

tat. Vam començar treballant com una 
marca blanca, per a altres consultores i 
sense clients directes propis, fins que el 
2009 vam guanyar un concurs públic de 
l’entorn sanitari, concretament de l’Hos-
pital General de Granollers. Vam donar 
suport a un canvi de totes les eines in-
formàtiques en l’àrea de sistemes i en 
vam fer el manteniment. Això ens va 
permetre començar a treballar amb nom 
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La veu de l’empresa

“Tots treballem 
per projectes, 

en diferents 
horaris, en 

espais físics 
diferents, però 

sempre de 
forma 

coordinada.
La tecnologia 
facilita molt

la feina!”

“És molt 
important que 

els centres 
d’estudis 

professionals 
estiguin a prop 

de les 
empreses”

propi i directament per als clients finals i 
no per a altres consultores.

10 anys després, quina ha estat la 
vostra evolució?
Actualment som un equip d’unes 50 per-
sones. Tots nosaltres treballem per pro-
jectes, en diferents horaris, en espais fí-
sics diferents, però sempre de forma 
coordinada. Hi ha dies que, quan arribes 
al despatx, no hi ha ningú, però entres a 
la plataforma i veus que tothom està 
connectat a l’Skype. La tecnologia facili-
ta molt la feina!

Com us organitzeu?
Dividim els nostres serveis en quatre 
branques diferenciades:
Servei d’assistència tècnica i operacions: 
disposem d’un centre d’atenció telefòni-
ca i d’operacions que monitoritza els ser-
vidors que tenim implantats a tots els 
clients. Treballem per tant, amb control 
remot i resolem incidències al moment i 
les 24 hores del dia. Per tant, el suport al 
client i el manteniment òptim dels servi-
dors són la nostra prioritat.
Administració de sistemes: desenvolu-
pem projectes en diferents sectors com 
pot ser la banca, el comerç electrònic, etc. 
Els professionals d’aquest perfil són engi-
nyers amb força experiència.
Administració de base de dades: ens de-
diquem a gestionar únicament bases de 
dades relacionades. Optimitzem i asse-
gurem la integració de les dades i vetllem 
per la seva seguretat. Se n’ocupen pro-
fessionals amb un perfil molt específic.
Desenvolupament de programari: desen-
volupem projectes de programari a mida.

Amb quin tipus de clients tracteu? 
Bàsicament per a mitjana i gran empresa.

Quin paper juga la formació contínua 
en el vostre entorn?
Per a nosaltres és puntal! No podríem 
oferir els serveis que oferim amb el nivell 
de la qualitat que ho fem sense formació 
contínua. Els nostres serveis són el propi 
coneixement i si aquest no està al dia, 
deixa de tenir sentit! 

Cada any invertim un percentatge ele-
vat de la nostra facturació a la forma-
ció contínua de tot l’equip. No tenim 
un pressupost estipulat per a la for-
mació però la prioritzem al màxim. Hi 
ha hagut anys que hi hem invertit un 
10%, d’altres un 20%... No hi escati-
mem perquè entenem que forma part 
del nostre saber fer i, gràcies a la for-
mació, els serveis que oferim són de 
darrera generació.

Quin tipus de formació fa el vostre 
equip?
Hi ha una formació tècnica molt especí-
fica que generalment ens la dona el 
mateix fabricant i està feta a mida, 
perquè es tracta de novetats tècniques 
de programes o sistemes, i creiem que 
el qui més en sap és el mateix fabricant.
També invertim en formació en idiomes, 
bàsicament l’anglès, perquè oferim ser-
veis a tot el món i la llengua vehicular és 
aquesta. A més, en el nostre sector tots 
els manuals i tutorials són en anglès. Cal 
tenir un bon nivell!
En l’àmbit intern, els nostres tècnics sèni-
ors donen formació a les noves incorpora-
cions. Cada any contractem 3 o 4 alumnes 
de formació professional de grau mitjà o 
superior en sistema dual i ens funciona 
molt bé. Considerem molt important que 
els centres d’estudis professionals esti-
guin a prop de les empreses, tant per als 
alumnes i els centres de formació com per 
les empreses com la nostra. 

Saps que el Consorci per a la Formació 
Contínua subvenciona cursos de for-
mació especialitzada del vostre sector? 
Doncs no ho coneixia i ho trobo molt inte-
ressant, sobretot perquè cal formar 
aquests nois i noies que s’incorporen cada 
any, i no només en temes molt específics 
relacionats amb els serveis que oferim als 
nostres clients sinó també amb temes més 
genèrics, i podríem ser clarament candi-
dats a gaudir d’aquesta formació 

http://click-it.es/
@clickites

http://click-it.es/
https://twitter.com/clickites
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En primera persona

 “El curs m’ha permès
concentrar i ordenar
un munt de coneixements
i fer xarxa”

La Viki va néixer a Conca l’any 1985 i té formació com a 
naturòpata. Va arribar a Catalunya al 2014 i des del 2016 
resideix al municipi prioratí del Molar, on ha començat a 
treballar l’olivera per produir oli.   Per Mª Elena Palacios

Per començar... quina formació tens? Fa 
molt que et dediques a aquest sector? 
Vaig néixer a Conca i resideixo des de fa 
alguns anys a Catalunya. Tinc formació 
com a naturòpata i vaig assistir al curs 
d’agricultura ecològica del Molar, al Pri-
orat, per poder millorar la meva explo-
tació d’oliveres, en la qual produeixo el 
meu propi oli, Oliva Negra.

Què o qui t’ha portat a treballar al 
sector agrari? 
Per a mi és una passió. És una feina que 
m’agrada i a la qual m’agradaria poder 
dedicar-m’hi plenament, cosa que és 
força complicada si no vens d’una famí-
lia de pagesos i tens certs recursos, com 
accés a la terra i a la maquinària. Aquest 
és un tema crucial que hauria de fer-nos 
replantejar el model agrari actual per 
donar més importància a models més 
cooperatius i de petites produccions.
Cada vegada hi ha més gent que rever-
teix la tendència d’abandonament de la 
terra i dels pobles de les últimes dèca-
des i que no veu en l’agricultura un “en-

darreriment” sinó un futur, una forma 
de guanyar autonomia, sent el teu propi 
cap, treballant a l’aire lliure, fent exerci-
ci... per a mi és la feina perfecta!
El fet de treballar la terra hauria de reva-
lorar-se en tots els sentits, tant econòmi-
cament, oferint viabilitat a qui vulgui de-
dicar-s’hi, com socialment, atorgant el 
prestigi i la importància que aquest sec-
tor mereix, per fer-lo atractiu a la gent 
que busca alternatives a la vida urbana i 
per afavorir que els joves de l’entorn rural 
no n’hagin de marxar. És una bona opció 
per al territori.
En el meu cas, treballar la terra té un va-
lor sentimental afegit, ja que els meus 
avis són d’origen rural i han treballat 
sempre en aquest entorn.

L’agricultura ecològica cada dia pren 
més rellevància per diferents factors, 
com la sostenibilitat o la salut. Com 
porteu el procés de transformació per 
donar resposta a les noves tendències?  
Aquest procés es mou en una línia positi-
va ja que, si bé fa uns anys els productes 

Viki  Jiménez
Naturòpata

i productora d’oli

“El fet de treballar la terra hauria de revalorar-se 
tant econòmicament com socialment”



ecològics al mercat eren una “raresa”, 
ara hi són cada vegada més presents. La 
gent valora molts més factors que fan 
que un producte sigui “ecològic”, més 
enllà de la simple certificació: es valora 
la proximitat (km. 0), que sigui un pro-
ducte més o menys artesà i, òbviament, 
la no utilització de productes químics. És 
aquí quan els petits productors tenim 
cabuda i es valora el nostre treball.

Sabem que, durant el curs, al Molar es 
va generar molt bon clima entre com-
panys i amb els mateixos docents. 
Com has viscut l’experiència? 
L’experiència del curs ha estat més que 
enriquidora. Per a mi ha suposat una re-
volució total! Encara que ja treballava 
les oliveres en ecològic, el curs ha estat 
la possibilitat de concentrar i ordenar un 
munt de coneixements per poder enten-
dre-ho tot d’una manera global, les ne-
cessitats del nostre cultiu en particular i 
veure com volem abordar-les.
El curs ens ha servit també per fer xarxa, 
per tenir ganes de tornar-nos a trobar per 
fer coses com produir un biofertilizant, un 
purí o  col·lectivitzar un tractor, per pre-
guntar-nos “quina planta bioindicadora 
és aquesta que em surt?” o “quina branca 
podaries tu en aquesta olivera?.”

El curs va tenir lloc al Priorat… Des del 
punt de vista del territori, consideres 
que teniu prou formació? Si poguessis 
fer una carta als Reis d’Orient… què 
canviaries? 
A nivell de territori crec que és molt impor-
tant fer esforços per incrementar tot el que 
enforteixi els vincles agraris i doni dinamis-
me a aquest sector i, per descomptat, la 
formació en aquest sentit és fonamental. 
Em sembla que una forma real d’apostar 
pel desenvolupament agroecològic és solu-
cionar els dubtes que puguin tenir els em-
prenedors per poder tirar endavant una 
explotació, i això s’aconsegueix fent cursos 
adaptats a la seva realitat.
Actualment al Priorat s’està vivint un mo-
ment molt especial i receptiu a aquestes 
propostes: iniciatives populars han enge-
gat un projecte global sobre el territori que 

compta amb un fòrum agrari que pretén 
augmentar els vincles entre els agricul-
tors i buscar solucions a les problemàti-
ques a les quals s’enfronten. Un dels mit-
jans que valoren molt positivament són 
les accions formatives.
Com a desig demanaria que es fessin 
més cursos! I que es poguessin fer a tots 
els pobles.

Laboralment, has començat a posar 
en pràctica els coneixements adqui-
rits al curs? Com t’ha afectat en el teu 
dia a dia? 
Abans d’acabar el curs ja vaig començar a 
aplicar els nous coneixements al meu cul-
tiu. Són canvis que cal anar fent a poc a 
poc, però la metodologia i la idea essenci-
al de l’agricultura regenerativa ja han en-
trat al nostre cultiu. I a les nostres vides! 
Hem presentat al poble un projecte (La 
placeta verda, parc habitable) per realit-
zar una placeta i parc infantil amb co-
berta vegetal, i n’estem plantejant altres 
relacionats amb el maneig holístic.
El maneig holístic el va crear Allan Sa-
vory, i és una idea que desenvolupa la 
gestió general de una explotació inclo-
ent els animals, que són els que tanquen 
el cercle, fertilitzant la terra. Aquest ma-
neig de la finca inclou tancaments, de tal 
manera que sempre hi ha pastura i l’her-
ba es pot regenerar. El que volem plante-
jar al poble es  un galliner comunitari 
dins d’una finca amb cobertura vegetal i 
fent maneig holístic amb les gallines.

Com veus el teu sector en el futur i 
com et veus tu com a professional?
Em veig treballant uns 
camps amb cicles tancats, 
on no hagi d’afegir pràcti-
cament inputs perquè el 
mateix cultiu els genera, 
amb un sòl viu i un maneig 
holístic que em segueixi 
apassionant i omplint de 
ganes d’anar al terreny. El 
meu somni és que l’agri-
cultura regenerativa s’es-
tengui, que els camps es 
dissenyin amb cap i pen-

En primera persona
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“Hi ha gent que 
s’ha assegut a 
primera fila 
d’una classe, 

voluntàriament, 
per primera 
vegada a la
seva vida!”

Oli d’agricultura ecològica produït 
per Viki Jiménez.

sant en el futur, amb disseny pensat per 
a l’aprofitament de l’aigua. Que es per-
meti als agricultors fer compost i que a 
cada poble hi hagi una petita planta de 
compostatge per poder utilitzar-lo en els 
camps. Que es tanquin cada vegada més 
els cicles i s’aprofitin els residus de les al-
màsseres. Que hi hagi més formació de 
qualitat, que es creïn més boscos comes-
tibles, que hi hagi debat i vincles vius en-
tre la pagesia de la zona, que es treballi 
cooperativament. I que les zones rurals 
s’omplin de vida! 



Si vols estar al dia sobre tot el que passa en l’àmbit de la formació 
contínua a Catalunya, segueix-nos a les xarxes socials i subscriu-te 

a Informa’t, la nostra revista trimestral.

@fpo_continua  departament-de-treball-afers-socials-i-families   
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“La precarietat laboral 
també es combat amb una 
bona formació contínua”

Chakir El Homrani,
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Per: Laure Díaz

La consellera Dolors Bassa acostuma·
va a dir que el treball era la millor po·
lítica social que es podia fer. Vostè, el 
seu successor al capdavant del Depar·
tament de Treball, Afers Social i Famí·
lies, què pensa fer en l’àmbit laboral?
En primer lloc, vull deixar clar que vivim 
en una situació anòmala. La consellera i 
amiga Dolors Bassa continua en presó en 
un abús de figures preventives judicials 
només pel fet de posar unes urnes per do-
nar sortida al sentit majoritari del poble 
català que vol decidir el seu futur de ma-
nera democràtica. Vull la seva immediata 
llibertat i de la resta de polítics a la presó. 

Dit això, estic plenament d’acord amb 
l’exconsellera, i des que he arribat al De-
partament treballem en molts fronts so-
cials i laborals per donar resposta a les 
persones que, malgrat la millora de les 
xifres de l’ocupació, encara pateixen les 
conseqüències de la crisi econòmica.

Sense millorar la qualitat del treball, 
els problemes socials tenen més difí·
cil solució?
No ho dubti. La millor política social pre-
ventiva és el treball i, per això, la millora 
de la qualitat del treball és un dels ob-
jectius d’aquest Departament. Cal crear 

ocupació de qualitat. És el nostre gran 
repte en matèria laboral.

En concret, què han començat a fer?
Hem intensificat la lluita contra la preca-
rietat laboral. Enguany, les polítiques ac-
tives d’ocupació del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) donen prioritat 
als col·lectius més castigats per la crisi i 
que tenen més dificultats per trobar fei-
na, incloses les persones en atur de llarga 
durada, més de 200.000. Hi destinem 331 
milions d’euros, en una clara aposta per 
orientar i acompanyar aquestes persones 
a tornar al mercat laboral.

Si vols estar al dia sobre tot el que passa en l’àmbit de la formació 
contínua a Catalunya, segueix-nos a les xarxes socials i subscriu-te 

a Informa’t, la nostra revista trimestral.

@fpo_continua  departament-de-treball-afers-socials-i-families   
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“Les empreses 
proposen 

formació més 
pràctica i 

aplicable a
l’exercici 

professional”

jovent vegi que a Catalunya es po·
den guanyar la vida dignament?
Precarietat laboral, sobrequalificació, 
dificultats en l’accés a l’habitatge... 
són molts els problemes que afecten el 
nostre jovent. Treballarem amb totes 
les entitats juvenils del nostre país. En 
matèria laboral, és prioritari intensifi-
car les mesures per millorar la seva si-
tuació. No podem oblidar que els joves 
d’entre 16 i 29 anys representen una 
de cada quatre persones en situació 
d’atur. I molt més greu és la situació 
del jovent d’entre 16 i 19 anys, on gai-
rebé la meitat es troba en situació 
d’atur i, a més, pateixen el fenomen de 
l’abandonament escolar.

Com se’ls pot ajudar?
Abans que me’ls demani, li dono exem-
ples d’accions concretes. Dins de la car-
tera de serveis del SOC vull destacar pro-
jectes com Noves oportunitats, del qual 
es beneficiaran uns 2.500 joves d’entre 
16 i 21 anys provinents majoritàriament 
de l’abandonament escolar prematur, i 
la convocatòria de projectes Singulars, 
pensada per arribar a 5.000 joves. Com a 
aspecte més innovador d’aquesta carte-
ra, a finals d’any publicarem una convo-
catòria per subvencionar la figura del 
referent d’ocupació juvenil, que farà de 
pont entre el sistema educatiu i el socio-
laboral, amb especial impacte en els mu-
nicipis amb institut de secundària d’alta 
complexitat.

El problema, conseller, és que l’atur 
afecta totes les edats, i la crisi ens ha 
mostrat que ningú pot descartar que 
qualsevol dia perdi el lloc de treball. A 
les persones de més de 30 anys en situ·
ació d’atur, quina resposta els pot do·
nar el Departament?
Hi ha persones d’entre 30 i 45 anys que, 
estant en una edat on el risc d’atur és 
més baix, també el viuen. Formen part del 
que es considera atur tècnic: treballadors 
que perden temporalment la feina i que 
el mercat ràpidament els dona més opor-
tunitats. D’altra banda, tenim persones 
de més difícil ocupabilitat i que requerei-
xen programes d’atenció personalitzats. 

Però l’atur registrat, l’Enquesta de 
població activa, indica que el nombre 
de persones sense feina està baixant i 
ens trobem a nivells de 2008. No li 
sembla que Catalunya està en el bon 
camí de la recuperació econòmica?
Sempre és una bona notícia que l’atur bai-
xi, però per al Govern de la Generalitat no 
és suficient. Per saber quina és la realitat 
que vivim, cal fixar-se en altres xifres, les 
que ens diuen quina és la qualitat de l’ocu-
pació creada. És greu que poc més del 10% 
dels llocs de treball creats siguin amb con-
tractes indefinits. Gairebé el 90% dels con-
tractes són temporals. I, a més, augmenta 
el treball a temps parcial involuntari. 

No obstant això, hi ha qui diu que mi·
llor tenir feina, encara que sigui tem·
poral o precària, que estar a l’atur i pa·
tint perquè s’acabi la prestació. 
Aquest plantejament és el de les dues re-
formes laborals que ens han portat a la 
precarietat laboral. Cal que el nou Govern 
d’Espanya prengui mesures per enviar al 
calaix de l’oblit les reformes pernicioses 
per als treballadors i treballadores. 

Podria posar exemples d’aquests efec·
tes que han perjudicat els treballadors?
Més de la meitat de les persones que tenen 
una feina a temps parcial és perquè no en 
poden trobar una a jornada completa. Més 
de 400.000 treballadors amb feina es tro-
ben en risc de pobresa. I no vull passar per 
alt que, entre el 2009 i el 2017, els sous reals 
han caigut més d’un 10%. S’ha arribat a un 
punt en què tenir una feina no és garantia 
per evitar el risc de pobresa. Tot això és 
inacceptable i aquest Departament pensa 
fer tot el possible per evitar-ho.

Arribat a aquest punt de la diagnosi, 
podria explicar mesures concretes per 
solucionar o, si més no, pal·liar aquests 
problemes al nostre mercat laboral?
Deixi’m dir que una part important de la 
legislació en matèria laboral i Seguretat 
Social depèn de l’Estat, però tot i així els 
agents socials catalans (sindicats i pa-
tronals) generen normativa en forma de 
convenis laborals. Aquí, el Departament 
els ajudarà a fer una tasca de concerta-

ció social en el marc del Consell de Rela-
cions Laborals (CRL). 

Algunes accions més?
Estem treballant per arribar a un acord 
de bases amb el CRL sobre el model del 
marc català de relacions laborals. I no 
només això, sinó que en aquest àmbit 
conjuntament treballem per lluitar 
contra la bretxa salarial de gènere, 
aplicar les mesures previstes en el pla 
de reforma horària i establir el salari 
de referència català.

Potser els fruits d’aquestes iniciatives 
no es veuran a curt termini i, com de·
nunciava, el dia a dia del mercat labo·
ral està instal·lat en un altíssim per·
centatge de contractació temporal. Hi 
ha en marxa alguna iniciativa per re·
vertir la situació?
Mitjançant la Inspecció de Treball volem 
lluitar contra les situacions de frau. Està 
en marxa una campanya d’inspecció per 
tal de transformar a indefinits els con-
tractes de treball signats en frau de llei. 
Calculem que 1.800 expedients s’obriran 
al llarg d’aquest any. És una iniciativa fo-
namental, ja que la contractació tempo-
ral, que es considera un indicador de pre-
carietat laboral, és utilitzada de forma 
massiva. A Catalunya, la pateixen majori-
tàriament els joves. Dos de cada tres jo-
ves tenen aquest tipus de contracte.

Apunta cap als joves com un dels col·
lectius vulnerables en el mercat labo·
ral. Què farà el Departament perquè el 
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Això es concreta en alguna mesura 
que ajudi a la inserció laboral?
Per tal d’aconseguir la inserció laboral 
de les persones més grans de 30 anys 
en atur, el SOC ha creat el programa 30 
Plus a partir d’un enfocament diferent. 
El fet de subvencionar la contractació i 
disposar de prospectors al territori afa-
voreix que les petites i mitjanes empre-
ses que necessiten personal es decidei-
xin a contractar-les. 

I com es convenç l’empresa per a la 
contractació?
Aquesta decisió ve empesa per la sub-
venció del contracte, la confiança en 
l’entitat que acompanya la persona atu-
rada en tot el procés i la formació que 
rep, totalment adaptada a les tasques 
que haurà de desenvolupar.

En tot cas, malgrat l’atur, hi ha em·
preses que diuen que no troben els 
treballadors que necessiten. Com es 
resol aquest problema?
La clau per resoldre’ls, en la majoria dels 
casos, passa per l’orientació i la formació. 
D’una banda hem de fer un esforç impor-
tant per informar i orientar les vocacions 
de les persones joves cap als estudis amb 
potencialitat d’inserció, i això demana un 
molt potent servei d’orientació professio-
nal, especialment en les primeres etapes, 
sobretot en l’àmbit educatiu, fent difusió 
d’aquestes professions.

Què els demanen les empreses?
Sabem que el sector empresarial proposa 
que els continguts de la formació vagin 
encaminats cap a la pràctica i aplicabili-
tat de l’exercici professional. Cal millorar 
en aquest aspecte, i això ho farem avan-
çant, amb la participació dels Departa-
ments implicats en matèria de formació 
professional cap a la creació de l’Agèn-
cia de Formació i Qualificació Professio-
nals, establint espais de diàleg i coordi-
nació comuns. Cal posar de manifest que 
per lluitar contra la precarietat laboral 
és imprescindible la formació al llarg de 
la vida, així com avançar cap a models 
simplificats de reconeixement de l’ex-
periència professional. 

Precisament, en el si del Departament 
tenim el Consorci per a la Formació Contí·
nua de Catalunya, amb els agents socials 
i econòmics més representatius de Cata·
lunya, que treballa per impulsar una for·
mació al llarg de la vida. Sembla, però, 
que davant la lluita contra l’atur, la for·
mació de persones ocupades queda en 
un segon pla. Què n’ha de dir?
És normal prioritzar les polítiques adreça-
des a la població més vulnerable, però 
aquest Govern és molt conscient de la ne-
cessitat d’impulsar aquelles polítiques que 
ajuden a l’adaptació, millora i manteni-
ment dels llocs de treball, i això és el que fa 
el Consorci. És essencial que empreses i tre-
balladors entenguin que, en el món en què 
vivim, han d’actualitzar els coneixements 
professionals permanentment. La formació 
contínua els beneficia en tant que incideix 
directament en les competències de les per-
sones treballadores i, per tant, directament 
en les empreses. Els llocs de treball tenen 
més possibilitats de mantenir-se. Les em-
preses es consoliden i afronten amb soli-
desa la competitivitat. La precarietat labo-
ral també es combat amb una bona 
formació contínua. Aquest és el paper que 
té actualment i que ha de continuar tenint 
el Consorci per a la Formació Contínua.

Si la precarietat laboral també es com·
bat amb la formació contínua, quina im·
portància dona a la feina del Consorci?
És rellevant, sens dubte. Enguany el Con-
sorci torna a finançar amb 35 milions d’eu-

ros programes de formació professional 
per a l’ocupació que es preveu que benefi-
ciaran unes 110.000 persones. L’oferta for-
mativa del Consorci complementa la for-
mació programada per les empreses, i 
facilita també l’obtenció de les habilitaci-
ons professionals necessàries en cada en-
torn productiu, i això ho fa amb la compli-
citat dels representants de cada sector 
mitjançant metodologies participatives en 
el disseny de la seva oferta formativa. 

Durant l’entrevista ens ha explicat me·
sures per ajudar les persones en atur i 
les que tenen feina com a assalariades. 
I els autònoms?
Constituirem el Consell Català del Treball 
Autònom per conèixer la realitat d’aquest 
col·lectiu, i revisarem l’actual normativa 
per avançar en la creació d’un nou model 
de treball autònom a Catalunya. Ens preo-
cupa la supervivència dels projectes d’au-
toocupació. Més de 13.000 empreses cons-
tituïdes per persones físiques s’han donat 
de baixa el primer trimestre del 2018. A 
banda d’afavorir la creació de treball au-
tònom, cal vetllar perquè pugui sobreviure 
i consolidar-se. Per aquest motiu continu-
arem amb el programa Consolida’t, un ser-
vei d’assessorament i suport a la millora 
de les iniciatives dels autònoms.

I quin paper té en el si del Departa·
ment el suport a l’economia social i 
cooperativa?
L’economia social i l’autoocupació són 
oportunitats que aquest Departament 

“L’oferta 
formativa 

del Consorci 
complementa 

la formació 
programada 

per les 
empreses”
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pensa potenciar. A Catalunya hi ha més 
de 4.000 cooperatives, que durant la crisi 
han sabut sobreviure millor que el con-
junt d’empreses, on treballen més de 
47.000 persones. A més, consolidarem la 
Xarxa d’Ateneus Cooperatius, com a eco-
sistema territorial de col·laboració publi-
coprivada per generar emprenedoria col-
lectiva, nous projectes cooperatius i llocs 
de treball en el cooperativisme. I volem 
continuar impulsant els projectes Singu-
lars en economia social i cooperativa, que 
fomentin la reactivació territorial i ge-
nerin ocupació en economia social.

El seu Departament pot posar fi a la 
bretxa salarial i laboral de gènere?
Seria molt agosarat per part meva dir que 
posarem fi a la bretxa, sobretot tenint en 
compte que no tenim capacitat legislativa. 
Tot i això, en el marc de les nostres compe-
tències establirem un registre de plans 
d’igualtat de les empreses per fer-ne un 
seguiment del compliment. Promourem el 
Pacte nacional per a la lluita efectiva contra 
la desigualtat retributiva i la feminització 
de la pobresa, i elaborarem un pla de xoc 
amb els agents socials per aconseguir 
avenços reals en la integració laboral i la 
qualitat del treball de les dones. Al futur Pla 
de Govern inclourem la promoció de l’esta-
bliment de permisos parentals en igualtat 
de condicions i intransferibles, el registre de 
plans d’igualtat o la promoció, mitjançant 

la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball del 
Consell de Relacions Laborals, d’acords amb 
els agents econòmics i socials per erradicar 
la desigualtat salarial.

Al començament de l’entrevista ens deia 
que calia donar suport als col·lectius 
amb més dificultats per trobar feina. 
Què pensa fer per afavorir la inserció la·
boral de persones amb discapacitat?
Volem apoderar les persones amb disca-
pacitats mitjançant la seva autonomia 
personal. La capacitat de tenir una feina 
no només s’aconsegueix fent aplicar la re-
serva de llocs de treball, on la Inspecció de 
Treball esmerçarà esforços perquè es com-
pleixi la norma legal. Els centres especials 
de treball (CET) han de servir-nos com a 
eines que facilitin la transició d’aquestes 
persones a una ocupació ordinària. El pres-
supost anual per a centres especials de 
treball des de l’any 2011 fins al 2016 per 
part del Govern espanyol ha estat conge-
lat, i això ha suposat que quedessin fora 
dels ajuts unes 3.000 persones que treba-
llen en centres especials de treball. 

I què ha fet el Departament malgrat 
aquest infrafinançament que denuncia 
per part del Govern espanyol?
Des del Departament destinem fons pro-
pis per ajudar les 15.000 persones amb 
discapacitat que treballen als CET, a partir 
de dues línies de suport en funció del tipus 

i grau de discapacitat. Alhora, hem ampli-
at el suport als serveis integrals d’inserció 
per a persones amb discapacitat o tras-
torn de la salut mental. I iniciem un nou 
projecte, Línia innovació, que prioritzarà el 
finançament de les inversions per crear 
llocs de treball per a les persones amb dis-
capacitat que han disposat, en els darrers 
anys, de menys oportunitats.

Per anar acabant, no volem passar per 
alt una de les lleis més importants que 
va aprovar el Govern anterior amb la 
consellera Bassa al capdavant del De·
partament: la renda garantida de ciuta·
dania. Hi ha hagut crítiques sobre la 
seva aplicació. Estan prou justificades?
La Llei la va aprovar el Parlament per una-
nimitat el juliol de l’any passat. Vam co-
mençar a aplicar-la al setembre. I a l’octu-
bre tothom sap què va passar a Catalunya 
amb l’aplicació del 155. Durant 7 mesos no 
hem pogut desplegar la Llei. Ja estem tre-
ballant en el desplegament de la prestació 
que, de moment, ha arribat a més de 
26.000 famílies (67.000 beneficiaris) i dels 
complements a les pensions baixes 
(45.000 pensionistes) i a més de 112.000 
persones entre titulars i beneficiaris. El llin-
dar de la RGC anirà augmentant any rere 
any: ara és de 564 euros i el 2020 serà de 
684 euros. Es tracta d’un augment molt 
més gran que els augments dels costos de 
la vida previstos, i això farà que es vagi 
ampliant l’univers de cobertura i que la 
RGC sigui una de les principals prestacions 
del país. Alhora estem treballant per apro-
var el Decret de creació de la Comissió de 
Seguiment i del Reglament que desplega-
rà els aspectes que preveia la Llei i que 
millorarà la protecció als col·lectius més 
vulnerables.

P. Per acabar, quin és l’objectiu central 
de totes les polítiques i iniciatives del 
Departament que ens ha explicat al 
llarg de l’entrevista?
L’objectiu és apoderar les persones al llarg 
de tota la seva vida. Volem trencar amb 
un sistema de protecció social orientat a 
col·lectius o unitats de serveis. És l’hora de 
posar les persones al centre de les políti-
ques socials i de treball 

El Conseller Chakir El Homrani, amb part del seu equip de treball.
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