
 

 

II Congrés de la Formació Professional a Catalunya 

UN SISTEMA FORMATIU PER A LA SOCIETAT 
Palau de Pedralbes – 1 de juny de 2022 

 

La formació professional és una eina estratègica i de país que ha de donar resposta flexible 
i de qualitat a les necessitats de persones i empreses, fomentant l’ocupabilitat, la 
competitivitat i la inclusió social. La formació professional és aquell instrument que ha de 
fer emergir el talent i la capacitat d’assumir reptes del nostre mercat de treball per afavorir 
una recuperació de qualitat i competitiva.  

El II Congrés de la Formació Professional a Catalunya és una invitació al consens per a un 
gran pacte social de la FP, que ampliï i desplegui aquells elements claus que actuen com 
a les palanques reals de la formació professional: l’orientació, la prospecció, la innovació i 
el treball en xarxa. 

 

PROGRAMA        

9.00h – 9.30h Benvinguda  
 Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya. 
 Pilar Alegría, ministra espanyola d’Educació i Formació Professional.  
 Antoni Cañete, president de PIMEC. 

 
Condueix l’acte la periodista i comunicadora Elisabet Carnicé. 
 

9.30h – 10.00h     Política de promoció de l'FP a la UE 
 Ramona David, coordinadora de l'Àrea d'Aprenentatge i Ocupació del 

Departament de Competències de l’FP al Centre Europeu per al 
Desenvolupament de la Formació Professional (Cedefop) [en línia]. 

 
Presenta: Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT. 



 

 
10.00h – 10.45h Bones pràctiques a nivell europeu 

 Dinamarca: Charlotte Romlund Hansen, assessora especial de la 
Secció d'Educació i Formació Professional i d'Adults del Ministeri 
d'Educació i Infància danès [en línia]. 

 Alemanya: Isabelle Le Mouillour, cap d’Àrea d’FP en Comparativa 
Internacional, Recerca i Monitoratge, Institut Federal per a l’Educació i la 
Formació Professional (BIBB). 

 Irlanda: Rory O’Sullivan, director del Killester and Marino College of 
Further Education [en línia]. 

 
Moderadora: Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT. 

 
10.45h – 11.15h Pausa cafè 
 
11.15h – 11.45h Presentació de la nova Llei de l’FP 

 Clara Sanz, secretària general de Formació Professional, del Ministeri 
espanyol d’Educació i Formació Professional. 

 
11.45h – 12.45h Taula rodona: Nous reptes i perspectives de la formació professional 

 Fabián Mohedano, president executiu de l’Agència FPCAT. 
 Ariadna Rectoret, directora del Consorci de la Formació Contínua de 

Catalunya. 
 Imma Estivill, presidenta de PIMEC Formació i Ocupació. 
 Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO Catalunya. 

 
12.45h – 13.45h Taula rodona: Impactes de la formació professional en el mercat de treball 

 Àngel Miguel, director general de Formació Professional. 
 Juanjo Torres, director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 Eva Gajardo, secretària d'Igualtat i Formació d’UGT de Catalunya. 
 Iris Molina, directora de Coneixement i Formació Professional de Foment 

del Treball. 
 
13.45h – 15.15h Dinar de networking 

 
15.30h – 16.45h  Sessió de cloenda: El paper dels agents socials de Catalunya en el sistema  

formatiu vers l’ocupació: compromisos de futur 
 Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball. 
 Josep González-Cambray, conseller d’Educació. 
 Gemma Geis, consellera de Recerca i Universitats. 
 Javier Pacheco, secretari general de CCOO Catalunya. 
 Camil Ros, secretari general d’UGT Catalunya. 
 David Tornos, secretari general de Foment del Treball. 
 Antoni Cañete, president de PIMEC. 

 
16.45h Final 
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