ANÀLISI, VISIÓ, IMPLICACIÓ, PRESENT I FUTUR DE LA COMARCA
DEL BERGUEDÀ

Ajuntament de
Puig-reig

Amb el suport:
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Mapa de l’Oferta de Formació Professional al Berguedà

Cicles Formatius existents actualment
CF de Grau Mitjà i Superior
IES Guillem de Berguedà - Berga PÚBLIC
- CFPM - Cures Auxiliars d’Infermeria
CFPM - Instal·lació i Manteniment
electromecànic de maquinària i
conducció de línies
- CFPM - Atenció a les persones amb
dependència
IES Alt Berguedà – Bagà PÚBLIC
- CFPM- Conducció d’activitats
físicoesportives en el medi natural
- TEGM- Tècnic esportiu en muntanya i
escalada
Escola Xarxa – Sant Francesc – Berga P.C
- CFPM - Gestió Administrativa
- CFPM - Electromecànica de vehicles
automòbils
- CFPM - Instal·lacions elèctriques i
automàtiques
CFPS - Administració i empreses

Bagà – 2 CFGM
Berga – 6 CFGM, 1CFGS
Puig-reig – INS Batx
- No CFGM
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COMPARATIVA AMB CATALUNYA
OFERTA PÚBLICA

BERGUEDÀ
• CFGM 56,60%
• CFGS 0%

CATALUNYA
• CFGM 75,35 5%
• CFGS 70,61%
CONCLUSIÓ

Aconsellable augmentar en 3 línees CFGM oferta pública
Necessitat de crear oferta de CFGS pública
CORRESPONSABILITAT INSTITUCIONS
Curs de preparació accés a CFGM, Gironella
Curs de preparació accés a CFGS, Puig-reig
Postgrau internacionalització (AdBerguedà-UVIC)
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EMPRESA I OCUPACIÓ

Dades rellevants
CATALUNYA
• La indústria agroalimentària és una de les més rellevants del sector
secundari, per davant de la indústria química (Font: CREDA).
23.699 milions d’euros/75.000 llocs de treball/2.700empreses
• Rellevància augmentada per la seva directa relació amb el sector
agrícola i ramader.
• Configuració dual:
–
–

•
•

Grans empreses properes a grans nuclis urbans
Petites empreses lligades al medi rural que desenvolupen activitats de primera
transformació.

Indústria càrnica suposa un 30% de la facturació total del sector
agroalimentari català.
Segons l’observatori de Clústers europeu, Catalunya és el primer
Clúster agroalimentari d’Europa.
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EMPRESA I OCUPACIÓ
BERGUEDÀ
-La nostra comarca ofereix un ventall molt ampli d’oportunitats en
relació a la indústria agroalimentària.
- Tenim un cens de 97 empreses del sector agroalimentari.
-Gran importància del sector de l’embotit, derivats del porc i vedella.
- Configuració dual:
*Empreses de fabricació industrial.
*Empreses artesanes de fabricació tradicional.
ÀMBIT INTERCOMARCAL PROPER
-Bages (més de 100 empreses dedicades al sector agroalimentari9
-Moianès.
-Solsonès.
-Lluçanès.
-Cerdanya.
ÀMBIT INTERNACIONAL
-Comarca fronterera amb França.
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-Mercat internacional a Europa i altres continents.

EMPRESA I OCUPACIÓ

Necessitats detectades al sector
-Segons dades obtingudes en el projecte CatCentral 2.0 (CFI
Berguedà, Consorci del Moianès i Centre Tecnològic i Forestal de
Catalunya del Solsonès):
55% d’empreses enquestades al berguedà tenen
dificultats per trobar persones treballadores
qualificades
33% d’empreses tenen dificultats per trobar
personal qualificat en gestió empresarial, idiomes,
personal tècnic.

OPORTUNITAT DE MILLORA: La Formació contínua que es podrà
oferir a les empreses i/o els seus treballadors/es per tal d’acreditar la
seva professionalitat , millorarà la competitivitat de les empreses.
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EMPRESA I OCUPACIÓ

Corresponsabilitat d’institucions i empreses
POSA EL BERGUEDÀ AL TEU PLAT, projecte pilot
d’artesania alimentària
XARXA DE PRODUCTES DE LA TERRA, projecte
d’impuls a productors i artesans berguedans
COL·LABORACIONS FUNDACIÓ ALÍCIA
CLUB SABORS DEL BERGUEDÀ, promoció de productes i
plats autòctons
CLÚSTER AGROALIMENTARI, treball de l’Estratègia
Beguedana (Consell Comarcal-AdBerguedà)
-Formació de les persones i el talent
-Atracció d’inversions
-Desenvolupament i innovació tecnològica
(74 empreses, 592 assalariats, 500 autònoms)
PIRINEU GLOBAL, projecte transversal amb voluntat
d’estimular les empreses de la comarca a exportar (ACEB)7

PRESENT I FUTUR
•

Ampliar l’oferta FP al territori:
(Eix estratègic 1-PGFP de Catalunya)
– Augmentar l’oferta educativa oferint el cicle formatiu agroalimentari tenint en
compte el sector empresarial de la comarca, Catalunya central i Europa.
– Millorar la competitivitat del sector empresarial agroalimentari.
– Fomentar l’esperit emprenedor.

•
•
•

Promoure el reconeixement i l’acreditació als treballadors/es
(Eix estratègic 3-PGFP de Catalunya)
Participar en la xarxa de centres integrats públics
(Eix estratègic 2-PGFP de Catalunya)
Proposar l’IES Puig-reig com a centre per a impartir les futures
ofertes de cicles formatius a la comarca i passarel·les per a la
formació al llarg de la vida tenint en compte les instal·lacions
pròpies i del municipi, que imparteix ja el curs de preparació per
l’accés a CFGS, la seva sol·licitud de ser un centre
col·laborador amb l’IOC i la seva situació geogràfica.
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INS Puig-reig, un possible espai on impartir la FP Dual

Privilegis de la situació geogràfica
-Actualment l’INS Puig-reig ja acull
un 44,19% d’alumnat no
empadronat al municipi.
BEN COMUNICAT:
-Des del Bages per C16
-Des d’Osona per Eix Transversal
C25 i C16 o directament pel
Lluçanès C154.
-Des del Solsonès per C55
-Proximitat a la Cerdanya i sud de
França per l’Eix del Llobregat i
Túnel del Cadí.
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Espais candidats per acollir la nova FP Dual
•

L’INS de Puig-reig disposa d’aules, laboratoris, noves tecnologies i
altres espais amb possibilitats de ser adequats a les necessitats
pròpies del cicle formatiu en qüestió.

•

Al costat del mateix INS, properament hi haurà disponible una
Biblioteca amb sala d’ordinadors, sala d’estudi i sala d’actes
preparada per presentacions, masterclass, xerrades, etc.

•

Disposa, en cas de ser necessàries, d’unes aules de formació en un
edifici municipal situat al costat amb entrada independent i ben
equipades.
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“No hi ha vent favorable pel que no sap on va” Ciceró
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