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El Pol emprenedor per a la salut engega una de les
primeres accions en l’àmbit de la formació
L’Àrea de Qualificació Professional de l’Escola Cooperativa Sant Gervasi
ha format un primer grup de treballadors amb la metodologia
desenvolupada dins el projecte Adapta Verda Formació, una de les
accions previstes pel Pol emprenedor per a la salut.
L’Àrea de Qualificació Professional de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa de
Mollet, juntament amb La Federació Empresarial Catalana del Sector Químic,
FedeQuim, i Farmaquímica, ha format un primer grup de 17 treballadors a partir
de la metodologia desenvolupada en el projecte Adapta Verda- Formació per a
la selecció i intermediació ocupacional en la farmaquímica del Baix Vallès.
Aquesta metodologia es basa en la creació d’accions formatives creades a
partir de les necessitats reals del sector de la indústria farmaquímica i el sector
sanitari.
En aquests moments, el projecte es centra a desenvolupar una metodologia
per tal que els treballadors del sector de la farmaquímica puguin acreditar i
convertir en reconeixements la seva experiència professional. S’espera que es
pugui implementar a principis del proper any. Aquesta eina permetrà que molts
treballadors d’un sector econòmic vital per a Catalunya puguin capitalitzar la
seva experiència laboral i convertir-la en acreditacions i reconeixements.
La formació professional i la inserció laboral són dos dels objectius i pilars
bàsics d’actuació per mantenir l’alt nivell de qualitat i quantitat d’indústria i
serveis relacionats amb el sector de la farmaquímica i, al mateix temps, atraure
noves inversions relacionades amb el sector.
Adapta Verda- Formació és una de les accions previstes en el projecte “Baix
Vallès, Pol emprenedor per a la salut”, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament
de Mollet l’any 2013 per sumar sinèrgies entre els sectors públic i privat amb
l’objectiu de crear un pol d’atracció d’economia sostenible i saludable al territori
del Baix Vallès. El Pol compta amb el suport del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu (accions Innovadores) i té com a
partners l’Escola Sant Gervasi, l’Hospital de Mollet, la IUCT, IQV, la Cambra de
comerç de Barcelona,
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