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Que l'atur no esdevingui estructural
«Cada cop es fa més evident la desconnexió entre el que demanden les
empreses i els estudis que cursen els alumnes»

Són diversos els símptomes que indiquen que el pitjor de la crisi ha passat, però no es pot dir
que hagi quedat enrere. Encara hi ha aspectes de la conjuntura que ens fan malfiar, i queden
bosses de gent i empreses que ho estan passant malament. No tots els sectors d'activitat han
aconseguit reconduir la seva situació, ni hem assolit unes taxes d'atur prou baixes com per pensar
que hem acabat la travessia.

Hom pensa que l'atur s'esvairà quan tornem a créixer fermament, però no està tan clar. Hi ha
elements que presagien que l'actual fenomen de tantes empreses que no troben els empleats
que necessiten, mentre hi ha molts aturats que no aconsegueixen un lloc de treball, es mantindrà
o s'agreujarà. Cada cop es fa més evident la desconnexió entre el que demanden les empreses i
els estudis que cursen els alumnes.

No és un problema de manca d'oferta de graus universitaris o de formació professional, sinó
sobretot d'una divergència entre les vocacions dels joves i la demanda empresarial.
Probablement pel desconeixement social de què passa a les empreses i cap on evoluciones, no
sols a nivell dels estudiants, sinó de les famílies i dels docents que orienten els alumnes.

És clarament una qüestió de poca comunicació entre dos móns, l'empresa i la societat en general.
Com s'explica que els estudiants de formació professional tinguin elevats índexs d'ocupació als pocs
mesos de graduar-se, arribant a ser espectaculars entre els graus tecnològics o alguns de la
branca de la salut, i en canvi encara perduri la imatge de l'FP com a estudis de segona? El
mateix passa per exemple en alguns graus universitaris tecnològics, en què les empreses ja
empaiten els alumnes dels darrers cursos i els incorporen abans de graduar-se, provocant que
alguns deixin els estudis i no completin el grau, mentre que la matriculació als mateixos cau
progressivament any rere any.

Hem de fer un notable esforç d'apropament entre uns i altres, pilotats per l'administració que
sovint s'ho mira sense intervenir, obrint les empreses i enviant la nostra gent als instituts per
aproximar-se a docents i alumnes. Això ja ho fem i ho farem, però necessitem la complicitat
d'Ensenyament.

Per altra banda hi ha el col·lectiu de professionals en oficis que van perdent demanda, per la
tecnificació o per la reorientació del mercat, i això ocasiona una altra bossa d'aturats molt difícil de
reocupar. Sobretot si manca voluntat o informació entre el col·lectiu, o si les polítiques actives
d'ocupació es fan des d'un despatx, sense comptar gaire amb els generadors d'ocupació de cada
territori, o amb una burocràcia i requeriments que ofeguen la iniciativa formativa privada.

A les empreses hi ha voluntat de resoldre-ho, sobretot per l'interès directe en trobar personal
ben format en aquelles especialitats que avui fan més falta. És urgent que l'administració i la
societat en general comencem a actuar donant una bona informació. Seria una paradoxa que, en
aquesta època amb tantes eines de comunicació, continuéssim amb aquest problema estructural,
que té una solució tan simple com que tothom estigui ben informat.
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Més de 40 projectes van concórrer a la tercera edició de Talent+Empresa que organitza la Cambra, la Generalitat i Althaia

Talent+Empresa premia els millors 
projectes emprenedors d’alumnes d’FP 
GUARDONATS. Es van reconèixer els  millors projectes d’alumnes de Grau Mitjà i Grau Superior de la Joviat, Guillem Catà, Lacetània i Montserrat

Més de 40 projectes 
es van presentar a 
la tercera edició de 
Talent+Empresa, que, 

de la mà de la Cambra de Comerç 
de Manresa, la Generalitat de Ca-
talunya i la Fundació Althaia, va 
dictar el seu veredicte el passat  
12 de gener a la seu de la Delegació 
de Serveis Territorials d’Ensenya-
ment a Manresa. L’acte va ser presi-
dit per Melcior Arcarons, director 
general de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règims 
Especials de la Generalitat, que va 
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Manresa

valorar les idees del jovent exposa-
des en aquesta tercera edició com a 
noves i que mostren com el jovent 
vol participar del teixit real i em-
presarial del país.
Des de la Cambra de Comerç es 
constata que la gent jove és un pou 
inesgotable d’idees, com s’ha de-
mostrat en la presentació de més de 
40 projectes que el jurat ha valorat i 
que, segons Pere Casals, president 
de la Cambra de Comerç de Manre-
sa, el pou d’il·lusió, empenta i idees 
no s’acaba. Precisament, Jordi Con-
ca, director d’Estudis d’Empresa 
UManresa-FUB, en representació 
del jurat, va destacar en el seu par-
lament l’empenta dels alumnes i la 

col·laboració inestimable del pro-
fessorat, que es fa palès en aquests 
quatre centres participants, com 
han estat l’Escola Joviat, l’Escola 
Montserrat, l’INS Guillem Catà i 
l’INS Lacetània.

La idea va partir d’Althaia Activa i 
ha estat un model molt interessant 
que ja comença a arrelar, com ha dit 
Manel Jovells, director general de 
la Fundació Althaia, i que es mos-
trava molt il·lusionat amb aquesta 
tercera edició i n’espera una quarta.

El fet que es porti a terme al Bages és 
important per a la Catalunya Cen-
tral i per a Toni Massegú, director 
dels Serveis Territorials d’Ense-
nyament de la Catalunya Central, 
tot un honor que cal preservar. Els 
projectes tenen una originalitat for-
ça curiosa, que us volem explicar.

Presentació dels treballs recone-
guts amb una menció per part del 
jurat: 

SALUTCARD. De Pau Argemí de 
l’Escola Joviat. És un servei inte-
gral d’assessorament, orientació 
i millora de l’exercici físic de la 
gent gran, expressada en una tar-
geta que permet un seguiment per 
part de las parts implicades. 

PROJECTE AQUIL·LES. De Roger 
Pons de l’INS Lacetània. Consis-
teix en l’elaboració de pròtesis per 
a les extremitats inferiors a partir 
de plàstic reciclat.

Presentació dels treballs de Grau 
Mitjà: 

PHONE DESINFECT. De Neus Bio-
que, Raul Cuevas, Míriam Oró i An-
drea Ureña de l’Escola Montserrat. 
Consisteix en unes tovalloletes que 

serveixen per desinfectar el mòbil. 
Així, permeten que es pugui utilit-
zar en àmbits sanitaris, d’educació, 
menjars, oficines, amb les màxi-
mes garanties per no transmetre 
infeccions. 

RIBBON. D’Andrea Povedano, 
Andrea García, Eva Camino, Nú-
ria Galiano de l’Escola Montserrat. 
És una cinta adaptable al cap, que 
té uns punts de pressió que, amb 
l’ajuda d’herbes aromàtiques, dis-
minueix el mal de cap i ajuda a la 
relaxació. 

ESTABVIEW. De Carles Costa de 
l’INS Guillem Catà. Estabilitzador 
per a càmera de vídeo fet amb fusta. 

Presentació dels treballs de Grau 
Superior: 

MIST. D’Andrea Salguero de l’Es-
cola Joviat. Consisteix en una taula 
de transferència de fibra de carboni 
que no interfereix en les imatges ra-
diològiques, i facilita el diagnòstic. 

HIGIENIC DIAPER. De Sara Alba-
reda, Cristian Hervias i Roger Vidal 
de l’Escola Montserrat. Consisteix 
en un expositor de bolquers i de to-
valloletes per posar a les guarderi-
es, residències. 

FOS. De Bruno Oliveira de l’INS 
Lacetània. Projecte de creació de 
finestres fotovoltaiques.

Els premiats s’han endut diners en 
efectiu i una borsa de 2.500 euros de 
suport en les despeses de la posada 
en marxa del negoci gràcies a ICL 
Iberia i Grup Taelus. I els projectes 
de Grau Superior una beca de 2.500 
euros en una beca d’estudis de grau 
per al proper curs al Campus Man-
resa de la UVic-UCC. n

Els guardonats amb les empreses que formaven part del jurat i els organitzadors de Talent+Empresa
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