NOTA DE PREMSA

Els agents del Pacte Industrial aposten per la
cooperació per fer del Campus de la Mobilitat
Sostenible UPC-Martorell un cas d’èxit
●

Els agents socioeconòmics representats en el Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona acullen amb satisfacció i sentit d’urgència el
projecte de la UPC per al Centre de Formació Professional d’Automoció de
Martorell.

●

En la jornada de presentació del projecte organitzada pel Pacte Industrial i la
UPC hi han participat Daniel Crespo (UPC), Eva Menor (Pacte Industrial,
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Badia del Vallès), M. Rosa Fiol (Pacte
Industrial i Foment del Treball), Juan José Torres (Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya) i Xavier Ayneto (UPC).

Martorell, 7 de juliol de 2022. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha
organitzat una sessió en què s’ha presentat el Campus de la Mobilitat Sostenible
UPC-Martorell, nom del projecte de la UPC per al Centre de Formació Professional
d’Automoció (CFPA), i s’ha fet una visita a les instal·lacions. La sessió, que s’ha celebrat
en format presencial i online des de l’Auditori del CFPA, s’emmarca en les activitats de
la Comissió de Formació del Pacte Industrial i en la iniciativa Fòrum Indústria de la
Mobilitat Sostenible impulsada per l’associació.
Hi han participat Daniel Crespo, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya; Eva
Menor, vicepresidenta del Pacte Industrial, presidenta de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Badia del
Vallès; M. Rosa Fiol, presidenta de la Comissió de Formació del Pacte Industrial i
representant de Foment del Treball; Juan José Torres, director general del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), i Xavier Ayneto, delegat del Rector al Campus
de la Mobilitat Sostenible UPC-Martorell.
Daniel Crespo, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha assenyalat que
“estem creant un ecosistema formatiu pioner al nostre país, especialment dissenyat per
a una activitat clau de la indústria: l’automoció, però també per a tot l’entorn de la
mobilitat sostenible”. “La UPC és un clar referent en aquest àmbit”, ha afegit el rector tot

destacant que la “formació continuada, ocupacional i formació professional es
conjuguen en un campus que serà cabdal en la reindustrialització del país i en el present
de les empreses”.
M. Rosa Fiol, presidenta de la Comissió de Formació del Pacte Industrial i representant
de Foment del Treball, ha celebrat el projecte Campus de la Mobilitat Sostenible UPCMartorell que ha de convertir el Centre de Formació Professional d’Automoció en un
referent per a la formació professional en l’àmbit de la mobilitat sostenible i que posa fi
a anys d’espera del sector. Fiol ha esperonat a tots els agents socioeconòmics a
cooperar perquè aquest centre sigui un cas èxit el més aviat possible. També ha
ressaltat la “necessitat de formar treballadors qualificats que donin resposta a les
necessitats de les empreses”.
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Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona i
alcaldessa de Badia del Vallès ha apuntat que “el Fòrum Indústria de la Mobilitat
Sostenible és un espai de trobada en el qual el Pacte Industrial es proposa sumar tots
els agents socials, econòmics, institucionals i de la ciència per posar en valor la indústria
de la mobilitat sostenible al territori metropolità”. Menor també ha emfatitzat el valor que
aporta el món local per conèixer les necessitats del territori.
Juan José Torres, director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC),
ha fet referència a les dificultats per posar en marxa el centre i espera que a través de
l’acord i el consens entre els agents, aquest centre es converteixi en una referència per
a la formació professional de l’automoció al nostre país. També ha destacat la
importància de la formació professional per avançar en la transformació educativa i
millorar la cohesió social.
Per la seva part, Xavier Ayneto, delegat del Rector al Campus de la Mobilitat Sostenible
UPC-Martorell, ha presentat les línies estratègiques del projecte de la UPC i ha explicat
que l’objectiu del campus és “esdevenir un element clau de suport a la transformació del
sector” i aspira a ser un espai de confluència on administracions públiques, empreses i
agents socials puguin establir les sinergies positives que poden tenir un gran impacte
socioeconòmic en el futur de la mobilitat sostenible a Catalunya.

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació constituïda l’any
1997 amb la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques,
organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la
creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità.
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En el marc d’aquesta aliança, el Pacte Industrial ha aconseguit sumar les voluntats de 50
ajuntaments, 11 organitzacions empresarials, els 2 sindicats majoritaris, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea metropolitana de Barcelona, 6 consells comarcals,
6 universitats i diverses institucions vinculades al desenvolupament econòmic.

Per a més informació: Carlos Martínez – Tel.: 93 260 02 22 - 669 540 984
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