
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ PLENÀRIA DE LA TAULA DE FORMACIÓ DEL 
BAGES 

 

Identificació de la sessió: 
 
Número: 1 
Data: 14 de desembre 2018 
Hora: 13:00h 
Lloc: Sala polivalent. 3a planta. Consell Comarcal del Bages 
 

Hi assisteixen: 

Representant Càrrec o àrea Entitat 

Joan Badia Pujol Conseller de 
Desenvolupament Comarcal Consell Comarcal del Bages 

Isabel Ledesma Fernández Cap Àrea Tècnica de 
Desenvolupament Comarcal Consell Comarcal del Bages 

Mar Raluy i Garcia 

Coordinadora territorial 
d’Ensenyaments 
Professionals a la Catalunya 
Central 

Serveis Territorials 
d’Educació 

Joan Perarnau i Llorens Tècnic prospector 
d’empreses 

Serveis Territorials  
d’Ocupació  

Alba Noguera Tècnica de la Delegació a la 
Catalunya Central 

Acció, Delegació a la 
Catalunya Central 

Cristina Cruz Mas Regidora d’Ocupació i 
Emprenedoria Ajuntament de Manresa 

Montserrat Monell Guix Tècnica d’ocupació Ajuntament de Manresa 
Lourdes Estany Pajares Tècnica de formació Ajuntament de Manresa 

Mercè Cots Caballol Tècnica de promoció 
econòmica 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

Laura Gordo Llurba Tècnica d’ocupació Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet 

Montse Ficapal Secretària Territorial PIMEC, Catalunya Central 

Esther Hernández Herrero Gerent Cambra de Comerç de 
Manresa 

Joaquim Lavín Serra Comitè executiu (ICL) Cambra de Comerç de 
Manresa 

Josep Maria Monge Rosell Tècnic Cambra de Comerç de 
Manresa 

Marc Clotet Nyffenegger Secretari Tècnic Patronal Metal·lúrgica del 
Bages 

M. Mercè Gómez Ceba Secretaria General UGT 
Bages-Berguedà 

Unió General de Treballadors 
Bages-Berguedà (UGT) 

Eva Serra Coordinadora IDFO al Bages Unió General de Treballadors 
Bages-Berguedà (UGT) 



Montse Diéguez Responsable formació Unió Intercomarcal de 
Comissions Obreres (CCOO) 

Albert Puig Orriols Representant Unió de Pagesos 

Concepció Vilaseca 

Adjunta a direcció al Centre 
Internacional de Formació 
Contínua del Campus 
Manresa 

UManresa-FUB 

Jordi Conca Matías Direcció Estudis Empresa UManresa-FUB 

Marc Soler Sots direcció d'empresa i 
relacions exteriors EPSEM-UPC 

Marc Clotet Nyffenegger Secretari tècnic Fundació Lacetània-Centre 
de Formació Pràctica 

Toni Arnaste Boixadera Cap d’Estudis de Formació 
Professional Institut Lacetània de Manresa 

Antoni Revilla Linuesa Assessor formació 
ocupacional Escola Diocesana de Navàs 

Luis a. Tabares Blanco Coordinador 
Escola de Formació i 
Ocupació Montserrat (Sant 
Vicenç de Castellet) 

Josep Codina Contreras Director General Escola Joviat de Manresa 
Anna Martínez Carmona Directora General Fundació EMI Manresa 
Nuria Gil Alonso Àrea de programes Talent & Training IEFE 
Ramon Roset Malagarriga Director Sucursal Manresa Mútua Intercomarcal 
Xavier López Representant AMPANS 
Mónica Vergés Solervicens Tècnica àrea laboral Càritas Manresa 
Josefina Farrés Directora Càritas Manresa Càritas Manresa 
 
 

Excusen la seva assistència: 

ITEL Centre d'Investigació i Assessorament per a la Neteja 
GCT PLUS ETT, S.L. 
GCT PLUS ETT Consultoria i Formació S.L. 
Fundació CTM Centre Tecnològic (CTM) 
Fundació EURECAT 
Denominació d'Origen Pla de Bages 
 

Ordre del dia: 

1. Entitats adherides 
2. Pla de treball 2019 
3. Proposta de priorització de les actuacions 
4. Creació d’una comissió tècnica de treball per la implementació d’una pàgina 

web per difondre l’oferta formativa de la comarca 
5. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

Joan Badia, conseller de l’Àrea de desenvolupament comarcal, dóna la benvinguda i 
agraeix el gran interès de totes les entitats i institucions assistents al plenari de la 
Taula de Formació.  També informa que, a través d’una subvenció del SOC, a partir 



d’ara la Taula de Formació comptarà amb un suport tècnic, i presenta a Carla Puiggròs 
que serà la nova AODL del Consell. 

A continuació, Isabel Ledesma informa que la proposta d’Estatuts que es va presentar 
al juliol ha tingut unes petites modificacions que han afectat al format però no al 
contingut. L’acord de constitució de la Taula de Formació del Bages va ser aprovat pel 
Ple del Consell Comarcal celebrat el dia 26 novembre. Se’n farà la tramesa del 
document a tots els membres.  

Tot seguit inicia l’explicació de la sessió seguint els punts establerts en l’ordre del dia a 
través del document de PowerPoint que s’adjunta.  

Punt 1. Entitats adherides. Destacar que el Consell està molt satisfet perquè s’ha 
aconseguit una molt bona representació i que es continuarà treballant perquè s’hi 
adhereixin els gremis i els col·legis professionals. 

Punt 2. Pla de treball 2019. Destacar que es planteja crear 4 comissions de treball,  
l’organització d’una jornada anual i de diferents informes. 

Punt 3 i 4. Priorització de les actuacions. Destacar que el Consell prioritza implementar 
de forma immediata la plataforma web per difondre l’oferta formativa a la comarca. 

Aspectes organitzatius. Es convida a les entitats adherides a participar en les 
comissions específiques (grups de treball) i manifestar si volen formar part de la 
Comissió Tècnica. 

 

Seguidament, Joan Badia obre el torn de precs i preguntes donant veu als 
assistents.  

Isabel Ledesma intervé per disculpar l’assistència del Centre Tecnològic de Manresa 
(CTM) i informa de la voluntat de l’entitat per participar en 3 comissions específiques 
de treball. 

Mar Raluy, de Serveis Territorials d’Educació, destaca la importància d’abordar 
l’orientació dirigida als alumnes per fer més atractiva la formació professional. Es 
proposa, així, la creació d’un mapa de recursos consensuat destinat a l’orientació en 
matèria de formació i crear una comissió específica de treball.  

Cristina Cruz, regidora de l’Ajuntament de Manresa, proposa establir el nomenament 
d’un vocal i substitut per cada representant de la comissió tècnica. També recorda 
l’existència d’una pàgina web del CIO de l’Ajuntament de Manresa en matèria de 
formació a la comarca (formacioalbages.cat). 

Josep Codina, de l’Escola Joviat, comenta que l’orientació és imprescindible i parla 
sobre la importància de la difusió dels certificats de professionalitat, així com de 
l’acreditació del reconeixement de les experiències professionals i/o acadèmiques, tant 
per usuaris com per empreses.  

Antoni Revilla, de l’Escola Diocesana de Navàs, reflexiona sobre la durada dels cursos 
de formació. Pel que fa al sector del metall, amb les 600 hores actuals és impossible 
poder dur a la pràctica les demandes de les empreses. Es necessitarien cursos de 
1.000 hores, amb més recursos per fer efectives les necessitats econòmiques dels 
usuaris. 



Marc Clotet, de la Patronal Metal·lúrgica, parla de la importància de generar vocacions 
industrials als joves, alhora que fa esment de la jornada prèvia del grup de treball del 
programa OBI que va en aquesta mateixa direcció. Cal anar en compte amb no 
duplicar tasques. 

Núria Gil, de IEFE, posa èmfasi en la formació contínua de treballadors en actiu i en el 
foment dels estudis industrials per a joves. 

Anna Martínez, de la Fundació EMI de Manresa, al·ludeix a la poca representativitat 
d’algunes entitats en el projecte OBI, així com al prolongament de les hores de 
pràctiques en els cursos de formació. 

Jordi Conca, de la FUB, tracta sobre el fet de no tenir duplicitats de plataformes que 
continguin la mateixa informació. Es pot aprofitar el domini de la pàgina web de 
formació del CIO de l’Ajuntament de Manresa. 

Coco Vilaseca, de la FUB, intervé en relació a la rellevància de la formació per a 
docents, que també es realitza des de la universitat. 

Toni Arnaste, de l’Institut Lacetània, reflexiona sobre la representació de la dona en els 
estudis del sector industrial i en les vocacions professionals dels nois i les noies. 

Joaquim Lavín, representant d’ICL en el Comitè executiu de la Cambra de Comerç, 
introdueix la idea de la necessitat de treballar cap al concepte de formació dual que 
combina l’aprenentatge en empreses amb la formació acadèmica. Destaca 
l’experiència que ICL Iberia està desenvolupant en aquest àmbit amb la col·laboració 
del Departament d’Educació.   

Josefina Farrés, de Càritas Manresa, intervé per parlar de la falta d’oferta formativa a 
la comarca en relació al català per a nouvinguts. Les escoles d’adults hi haurien de 
tenir un paper essencial alhora d’oferir més formació en aquest àmbit. 

Coco Vilaseca, de la FUB, respon a la idea de la Josefina en relació a la llengua, 
incidint en què abans d’iniciar la formació és important fer un examen previ i tramitar 
papers. 

Joan Perarnau, del Servei d’Ocupació de Catalunya, comenta que la Taula servirà 
perquè tots els assistents coneguin quines tasques fa cadascuna de les entitats 
membres. L’objectiu en relació a la formació és trobar solucions a curt termini, i 
treballar a mig-llarg termini. Per tant, s’ha de tenir present els reptes de futur com, per 
exemple, el desenvolupament de la indústria 4.0. 

Eva Serra, de l’IDFO UGT, insisteix en potenciar la formació contínua ja que estem 
molt lluny del model finès. S’ha de sensibilitzar a les empreses petites i mitjanes. 
També comenta la problemàtica de la formació fora de l’horari laboral. 

Joan Badia agraeix l’assistència i les intervencions de tots. Puntualitzar que la Taula 
de Formació té molta feina per endavant, que cal parlar, buscar solucions i plantejar 
propostes a les entitats que corresponguin. Desitja bones festes a tothom i dóna per 
finalitzada la reunió. 

 

Acords: 

1. El Consell Comarcal enviarà l’acta de la sessió i el PowerPoint explicatiu a 
totes les entitats adherides a la Taula de la Formació. 



2. També s’enviarà l’Acord de Constitució de la Taula de Formació aprovat pel Ple 
del Consell del dia 26 de novembre. 

3. Per tal que les entitats estiguin informades de les activitats del Consell, 
s’enviarà el document del Pla d’Accions per al Desenvolupament Econòmic del 
Bages.  

4. S’insta a les entitats adherides perquè manifestin si volen participar en les 
diferents comissions específiques (grups de treball) plantejades i també en la 
comissió tècnica (comitè director). 


