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CIMERA SOCIAL 

Fundació Campalans 
 

9 de setembre de 2021 

 

 

PRESENTACIÓ DE L’ACTE. Paraules de benvinguda 

 

 

[salutacions] 

... 

... 

Bon dia tothom.  

Gràcies, en primer lloc, a les persones que interveniu en aquest acte que, 
de fet, és una mena d’acte d’inauguració del curs de la Fundació Rafael 
Campalans.  

I gràcies també als que hi assistiu de forma presencial o per mitjà de les 
xarxes. 

Em sembla especialment rellevant que aquesta reunió, que se celebra a les 
portes de l’11 de setembre, ho faci amb aquesta denominació: “per una 
Catalunya social i progressista”.  

És una manera ben plàstica de recordar que si volem celebrar la diada 
nacional pensant en la totalitat del país, ho hem de fer referint-nos a la 
reparació de les ferides socials. Les que ens deixa la pandèmia i les que 
encara heretem de la crisi financera del 2008.  

Vol dir parlar de la taxa de pobresa, de l’evolució de les taxes de risc social, 
de l’ocupació precària, de la correcció del treball temporal, del 
funcionament dels serveis d’ocupació, de les reformes necessàries en el 
mercat laboral, de la millora de l’ocupabilitat, de la taxa d’atur ...  



2 
 

Convé que siguem especialment insistents en això.  

Avui, a Catalunya, no hi hauria d’haver cap missió més important per al 
Govern de Catalunya que focalitzar els seus esforços en la recuperació 
social i econòmica del país. Ens convé deixar enrere la retòrica del procés i 
prioritzar de debò la governació del país.  

Sabem, perquè ho diuen les estadístiques, ho assenyalen les organitzacions 
socials i del Tercer Sector i ho veiem al carrer, que les desigualtats estan 
creixent de forma alarmant.  

És cert que aquest no és un fenomen exclusivament català, però si volem 
omplir de contingut el nostre autogovern, hem de ser exigents amb els 
nostres governants. Catalunya no es pot permetre el risc d’eixamplar les 
desigualtats i posar en perill la cohesió social i la mateixa recuperació 
econòmica.  

D’això en parlarem aquest matí, a la segona de les dues taules rodones. La  
que modera en Raül Moreno, amb la participació de la Laura Ballarín, en 
Guillem Vidal i l’Esther Mateu, prèvia a la cloenda que realitzarà Eva 
Granados, que durant anys ha estat la directora de l’Informe Social de la 
Fundació Campalans. 

 

Abans, però, posarem l’atenció en un altre aspecte que està doblement 
relacionat amb la cohesió social i amb la recuperació econòmica: es tracta 
de la situació de la Formació Professional.  

És aquest un dels principals reptes del moment.  

Del conjunt dels temes educatius que estan sobre la taula, que tenen a 
veure amb els canvis curriculars i organitzatius de l’educació secundària, 
amb l’expansió de l’educació infantil, amb la correcció de l’abandonament 
prematur o amb les condicions en les quals cal que avanci l’autonomia dels 
centres educatius, crec que la formació professional té una importància 
estratègica. En parlaran veus més autoritzades, però deixeu-me dir que és 
una de les urgències de Catalunya que ha de merèixer l’atenció prioritària 
del govern de la Generalitat.  

Necessitem més oferta de formació professional, millor planificació que 
pugui absorbir les noves necessitats de la demanda,  millor connexió entre 
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l’activitat estrictament formativa i la pràctica laboral i, també, una més 
adequada relació entre els cicles superiors i els estudis universitaris.  

Sóc ben conscient de la complexitat del tema. L’organització de la formació 
professional necessita una flexibilitat, en matèria de professorat, de 
planificació i d’aprenentatge en un entorn productiu, que no és senzilla 
d’assolir.  

Comença a ser un tòpic afirmar que necessitem més i millor formació 
professional dual. Però és veritat. Aquest és el repte.  

D’això ens en parlaran a la primera taula rodona l’Esther Niubó, en Francesc 
Castellana, l’Ariadna Castillo i en Pol Gibert, que farà de moderador.  

 

La Fundació Campalans vol seguir exercint la seva funció d’espai de debat 
del socialisme català. Espero i desitjo que aquest curs ho puguem fer amb 
menys restriccions, en un context en el qual la vacunació esdevingui 
massiva i la pandèmia quedi, definitivament, sota control.  

 

Sense més preludis, dono la paraula a les dues persones que inauguren 
aquesta sessió. Salvador Illa, president del Grup Parlamentari Socialistes-
Units per Avançar i Cap de l’Oposició i Alejandro Tiana, Secretari d’Estat 
d’Educació. 

Salvador, Alejandro, teniu la paraula. 

 


