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Del 12 al 14 de desembre, la USO, amb la col.laboració 

del Centre Europeu per als Afers dels Treballadors 

(EZA), ha celebrat un Seminari internacional a 

Barcelona amb el títol "Sistemes educatius de qualitat 

i objectius dels models europeus per 2020. reptes 

davant la conjuntura econòmica i laboral en un futur 

pròxim", en el que es va abordar el present i futur de 

l'educació i els reptes a què han de donar resposta els 

sistemes educatius. El Seminari ha estat coordinat per 

Imma Badia, Secretària d'Acció Sindical i Salut 

Laboral de FEUSO. EZA és una xarxa composta per 

73 organitzacions de treballadors provinents de 30 

països europeus basades en valors socialcristians. 

En el seminari s’hi han donat cita 83 participants de 

diverses organitzacions sindicals i organismes espanyols, 

austríacs, búlgars, holandesos, polonesos, portuguesos, 

romanesos i eslovacs com CEAT, CECE, FEUSO, 

USOC, GOED, PODKREPA, CNV, Solidarnosc, 

Fidestra, FTDC, NTUC i NKOS-ZPSav, entre d'altres. 

L'obertura del seminari va anar a càrrec de 

Piergiorgio Sciaqua, co-president de EZA, també hi 

va intervenir el secretari general d'USO, Joaquín 

Pérez, i la secretària general de la USOC, Maria 

Recuero, a més de membres del Parlament de 

Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. 

Antonio Amate, secretari general de FEUSO, va 

impartir la ponència inaugural "Un pacte educatiu de 

tots i per a tots". A continuació, el secretari general de 

la Confederació Espanyola de Centres d'Ensenyament 

(CECE), Santiago García, va abordar les propostes per 

a un nou model de Formació Professional. 

La segona jornada va alternar ponències sobre els nous 

reptes dels sistemes educatius i la necessitat d'establir 

un marc laboral just per una educació de qualitat, amb 

taules rodones en què es van oferir diferents visions 

sobre l'adaptació de la realitat educativa de cada país 

als reptes de la societat del coneixement.  

En aquestes taules rodones, va destacar la intervenció 

de Pere Forga, Secretari General de la FEUSOC en la 

taula rodona: “Visions de futur dels sistemes educatius. 

Polítiques nacionals especifiques” en la que es va 

centrar en l’aprenentatge al llarg de la vida i les 

polítiques especifiques per prevenir el fracàs escolar. 

Josep Maria Boneu, professor i permanent sindical de 

la FEUSOC va participar en la taula rodona “Necessitat 

d’adaptació del a realitat educativa de cada país al 

reptes de la societat del coneixement”  

Imma Badia, va participar en la ponencia “Marc laboral 

just per una educación de qualitat: llocs de treball sans 

i segurs. 

La secretària de Formació Sindical i Igualtat d'USO, 

Dulce Mª Moreno, i Josep Calvó, vicepresident de 

EZA- Espanya, van clausurar el Seminari, que va 

finalitzar amb una posada en comú de les conclusions 

i valoracions de les ponències i tallers. 


