
PONÈNCIA SOBRE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

 

M’adreço a tots vosaltres per plantejar-vos un problema i intentar aportar una 

solució a una qüestió que em sembla fonamental per al desenvolupament 

econòmic del nostre país i, alhora, com a eina integradora en el món laboral del 

nostre jovent. 

 

Es tracta de la formació professional.  

 

A ningú de vosaltres se li escapa que la meva visió d’aquesta qüestió és des del 

punt de vista empresarial. Per aquell que no ho sàpiga sóc un industrial del país 

com qualsevol altre que necessita mà d’obra qualificada per portar a terme en 

condicions òptimes la seva activitat. 

 

Tots els industrials del país ens trobem amb serioses dificultats a l’hora de 

contractar mà d’obra qualificada de qualsevulla professió: ascensoristes (com és 

el meu cas), electricistes, fusters, serrallers, etc.  

 

Sortosament a Andorra hi ha molta activitat econòmica. Tots anem sobresaturats 

de feina, per no dir desbordats, i no trobem joves formats o que puguem formar 

adequadament per poder-los anar responsabilitzant del seu comès. Això ens 

obliga a anar a cercar mà d’obra qualificada fóra del país quan sabem que hi ha 

molts joves andorrans sense cap tipus de formació. 

 

Per altra banda la formació professional està molt desprestigiada i el servei de 

què disposa el país sobre la formació professional en base a l’aprenentatge de 

l’empresa no dóna la resposta adequada als diferents sectors. 

 

Sembla talment com si la formació professional només s’adrecés a aquells joves 

amb fracàs escolar. 

 

Això no em sembla just perquè convindreu amb mi que una societat necessita de 

tot. I un bon professional pot solucionar problemes que altres persones més 

qualificades acadèmicament no poden resoldre. 

 

Per aquests motius presento la següent   

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

 

S’encomana a la comissió o les persones encarregades de redactar el nostre 

programa electoral per als propers comicis que incloguin un apartat dedicat al 

següent: 

 



-promoure la formació professional donant-li el prestigi que es mereix i no com a 

una formació de segona o tercera categoria; 

 

-donar els mitjans necessaris al Departament encarregat de la formació 

professional perquè pugui desenvolupar el seu comès en òptimes condicions i 

que a Andorra no es limiti a ser un centre en el qual es derivin els fracassos 

escolars; 

 

-concedir  beques especials perquè els joves puguin cursar a l’estranger aquelles 

formacions professionals que no es puguin impartir a Andorra; 

 

-coordinar la formació professional amb la borsa de treball que s’ha de crear. 

 

 

Andorra, 11 de novembre de 2000 

 

 

 

 

Josep Maria CUCALON DURAN 

 


