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OBSERVATORI DE L’ACTUALITAT LABORAL, FUNDACIÓ CECOT 
PERSONA I TREBALL 
  
Presentació 
  
La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe trimestral de  
l’Observatori de l’Actualitat Laboral, aquest corresponent al segon trimestre 
del 2013. 
 
FCPiT va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la 
inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. A banda de la 
intermediació laboral, actualment treballa en l’atenció a col·lectius en risc 
d’exclusió social, la recol·locació i els plans d’igualtat i conciliació, i d’altres. 
 
Observatori 10 
Tercer Trimestre de 2013 
 
Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu oferir les dades del 
segon trimestre quant als moviments d’ofertes i demandes de feina en la 
Borsa de Treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’aquest 
mateix trimestre d’anys anteriors.  
 
L’àmbit temàtic d’aquest observatori se centra en el projecte “El català a 
l’empresa: qüestió de responsabilitat”, desenvolupat per la Fundació Cecot 
Persona i Treball amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
Dades d’ofertes i demandes, anteriors 5 segons trimestres 
 

 ofertes demandes 
2n trimestre 2009 155 1418 
2n trimestre 2010 169 1333 
2n trimestre 2011 124 512 
2n trimestre 2012 115 534 
2n trimestre 2013 126 594 

 
Comentaris 
 
Quant al nombre d’ofertes de feina cal tenir en compte el seu repunt a 
l’alça. Si des de 2010 les xifres no havien sinó baixat, el 2013 el volum 
d’ofertes d’aquest segon trimestre trenca la tendència descendent i 
augmenta. En aquest sentit fem dos apunts: primer, perquè puguem parlar 
de recuperació del nombre d’ofertes de feina caldria que en tres trimestres 
consecutius aquesta xifra augmentés respecte l’anterior; segon, seguim 
molt lluny de les xifres precrisi (2008, 2007, 2006...) que giraven al voltant 
les 500 ofertes al mes (1500 al trimestre, doncs), i que ara mateix semblen 
impensables de recuperar. 
 
Al seu torn, el nombre de demandes (CVs), després de l’espectacular 
caiguda registrada el 2011, continua augmentant, tot i que molt lentament 
(la diferència se segueix situant més enllà del 50% entre el 2010 i el 2013). 
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Recordem que les causes d’aquell descens, que encara estem intentant 
recuperar, les podem atribuir tant al cansament de les persones en recerca 
de feina per la dificultat de trobar-ne com a la mecanització del procés 
d’inscripció a la borsa de treball de la Cecot. 
 
Com a anàlisi final, des de la Fundació Cecot Persona i Treball volem 
remarcar les dades esperançadores quant al nombre d’ofertes de feina, 
dades que confiem que es consolidin en els pròxims observatoris. Pel què fa 
al nombre de CVs registrats, també esperem que la tendència a l’alça 
continuï.  
No obstant això, també hem de seguir recordant el biaix enorme entre les 
ofertes de feina disponibles i les persones en cerca d’ocupació. 
 
 
Àmbit temàtic: El projecte “El català a l’empresa: qüestió de 
responsabilitat”. 
 
Aproximació i actuacions 
 
“El català a l’empresa: una qüestió de responsabilitat” ha estat un projecte 
desenvolupat per la Fundació Cecot Persona i Treball per al foment de la 
llengua catalana entre el teixit empresarial del país.  
 
Han estat quatre les actuacions que s’hi ha dut a terme, les següents: 
 
• Comunicació: Elaboració d’un pla de comunicació amb l’objectiu de fer 

conèixer al màxim nombre possible d’empreses l’existència del projecte i 
les seves característiques. 

 
• Sensibilització empresarial: Difusió de la informació i dels recursos tant 

de la Fundació Cecot Persona i Treball com de la Direcció General de 
política Lingüística; establiment d’un conveni amb el Centre per a la 
Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí; creació d’un espai web 
específic a la plataforma de la Cecot per a la difusió de materials 
relacionats amb la promoció del català en l’àmbit empresarial; 
participació en el Premis ACCID-OMNIUM sobre la potenciació de la 
llengua catalana a l’empresa.  

 
• Tallers gremials: Participació en diferents reunions gremials amb la 

finalitat difondre-hi els objectius del projecte, els materials elaborats i 
recollir-hi les inquietuds de l’empresa al voltant del català i el seu ús. 

 
• Assessorament: Creació de la figura específic de l’assessor lingüístic en 

el marc de la responsabilitat social corporativa. L’assessor ha estat a 
disposició de les empreses per a la resolució de dubtes sobre aquest 
camp, així com per a l’explicació de les potencialitats i oportunitats del 
projecte.  

 
 
Valoracions del projecte 
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A mode de valoració del projecte, des de la Fundació Cecot Persona i Treball 
s’ha dut a terme una anàlisi DAFO que, succintament, recollim:  
 
Quant a les dificultats s’hi han detectat les següents: 
 
• Desconeixement de la normativa i, en el cas de conèixer-se, no 

acompliment de la mateixa. 
 
• Manca d’interès per la responsabilitat social empresarial i per la llengua. 
 
Quant a les amenaces, destaquem: 
 
• Mercats i àmbits d’ús de la llengua: Bona part de les empreses, malgrat 

que tenen el català com a llengua d’ús en l’àmbit de relació amb el 
client, temen l’extensió del seu ús a d’altres àmbits, més enllà de 
l’atenció oral, perquè els genera un problema de costos que pensen que 
no serà compensat per un augment de les vendes o de la seva reputació 
a llarg termini.  

 
• La crisi econòmica i la incertesa: La crisi tensa el pensament estratègic i 

dificulta que les empreses prenguin decisions a favor de la 
responsabilitat social empresarial i, per extensió, a favor del foment de 
la llengua catalana.  

 
Quant a les fortaleses, constatem: 
 
• Ampli ús i extensió del català: L’atenció personalitzada, un dels elements 

més valorats pels clients de les empreses, es duu a terme molt 
majoritàriament en català. En aquest sentit la possibilitat de disposar de 
recursos per a la inclusió del català en àmbits de la comercialització és 
important, tot i que els recursos disponibles en el context actual són 
escassos.  

 
• Programes amb bon funcionament i ben valorats: Per exemple, el 

programa “Voluntaris per la llengua”. 
 
Quant a les oportunitats, esmentem: 
 
• El paper de la llengua catalana en el nou escenari polític i social català: 

S’augura l’extensió i ús del català i la fixació de la llengua com a idioma 
dominant en l’àmbit de la política i de l’administració i, per extensió, en 
les relacions comercials, laborals i empresarials.  

 
 
Què demanen les empreses 
 
• Arran del desenvolupament del projecte, les empreses han elaborat una 

sèrie de demandes concretes que llistem a continuació: 
 
• Recursos sobre la potencialitat de la llengua catalana com a eina 

comercial i sobre la legislació al voltant de la mateixa. 
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• Cursos de formació per als treballadors de les empreses, incloent-hi 

formació sobre lèxic específic de l’activitat econòmica concreta.  
 
• Assessorament sobre ortografia i estil lingüístic per tal d’evitar mala 

imatge empresarial i suplir la manca de correctors lingüístics 
professionals en llurs plantilles.  

 
 
El compromís de la Cecot amb l’ús normalitzat de la llengua catalana entre 
el teixit empresarial és ferm. A banda del projecte “El català a l’empresa: 
una qüestió de responsabilitat”, hem participat en actes com la presentació 
al Cercle d’Economia de la publicació Manual per a unes bones pràctiques 
lingüístiques a l’empresa; la difusió de campanyes i materials relacionats 
amb la llengua catalana des del lloc web de la patronal per a aquest efecte, 
entre d’altres. 
 
La Cecot manté, doncs, el seu compromís actiu envers la responsabilitat 
social empresarial en general i per la responsabilitat amb la llengua catalana 
en particular. 
 
 
Contacte 
Fundació Cecot Persona i Treball: serveisrh@cecot.org / 93 736 60 31 
 
Més informació a 

• Blog FCPiT: www.fpit.cat  
• Facebook FCPiT: www.facebook.com/cecotpersonaitreball  


