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OBSERVATORI DE L’ACTUALITAT LABORAL, FUNDACIÓ CECOT 
PERSONA I TREBALL 
  
Presentació 
  
La Fundació Cecot Persona i Treball, de la mà de la Borsa de Treball, ofereix 
el tercer informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, una talaia que va 
néixer el passat mes de març amb l’objectiu d’esdevenir una referència 
quant a l’anàlisi de la situació del mercat de treball. 
 
La Fundació Cecot Persona i Treball 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, entre d’altres. 
 
Observatori 3 
Tercer Trimestre de 2011 
 
Per al tercer Observatori ens hem fixat com a objectiu oferir dades del 
tercer 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. Detallarem, a més, les dades del mes de 
setembre, un dels períodes de referència que des de sempre hem tingut 
més en compte, atès que, històricament, aquest mes ha estat un indicador 
fiable del moment del mercat laboral en la nostra zona d’influència.  
 

 ofertes demandes 
3r trimestre 2007 460 599 
3r trimestre 2008 221 459 
3r trimestre 2009 119 898 
3r trimestre 2010 103 928 
3r trimestre 2011 91 480 

 
 

 ofertes demandes 
Setembre 2007 245 323 
Setembre 2008 108 305 
Setembre 2009 43 307 
Setembre 2010 48 404 
Setembre 2011 45 292 
 
 
Comentaris 
 
Vista la panoràmica que ofereix el còmput dels darrers cinc trimestres 
podem afirmar que el nombre d’ofertes continua amb una lleugera 
tendència a la baixa –descens respecte del 3r trimestre del 2010 de gairebé 
el 12%– i que el nombre de CVs ha disminuït a xifres del 2008 –descens 
respecte del 2010 d’un 48%. La recuperació d’ofertes, doncs, no arriba: es 
manté un estancament que ja dura tres exercicis (2009, 2010 i 2011) 
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després d’un 2008 de caiguda ja molt pronunciada. Quant a les demandes, 
les dades ens indiquen que hi ha una davallada significativa respecte de 
2009 i 2010 –anys excepcionals pel que fa a nombre de CVs gestionats– i 
que hi ha un retorn a les xifres del 2007 i 2008. 
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Àmbit temàtic: La recol·locació dels treballadors del sector tèxtil 
 
Des de novembre de 2010, la Cecot participa en el Reqtextil, projecte 
europeu emmarcat en la iniciativa Leonardo, en què cinc països diferents –
Polònia, la República Txeca, Itàlia, Portugal i Espanya– analitzen les 
possibilitats de recol·locació laboral dels excedents de treballadors de la 
indústria tèxtil dels seus territoris.  
 
El Reqtextil està dividit en diferents fases, les dues primeres de les quals ja 
han finalitzat. Així,s’ha dut a terme una anàlisi del context econòmic i 
sectorial (tèxtil) en cada país i, també, una primera aproximació dels 
possibles sectors que podrien acollir els excedents de treballadors 
provinents de la indústria tèxtil.  
 
L’anàlisi econòmic i sectorial del sector tèxtil ha inclòs l’àmbit empresarial, 
la competitivitat i la realitat de les PIMES i de les microempreses de cada 
país. També ha agafat rellevància especial la recerca d’indicadors en el 
vessant ocupacional i la caracterització de l’ocupació en el sector. Per últim, 
una anàlisi de la formació que ha agrupat les qualificacions professionals 
associades al sector, l’oferta formativa i les necessitats formatives en la 
conjuntura actual han completat la recerca. En aquest últim àmbit, la 
formació, s’han detectat dos aspectes determinants: 

1. La manca de formació de les persones expulsades del sector, amb la 
qual cosa es fa molt més complicada la seva reinserció en l’àmbit 
laboral. 

2. El desajustament entre les necessitats de personal de les empreses i 
la formació que, actualment, s’ofereix en l’àmbit tèxtil.  

 
 

 

        Gràfic 1: Evolució del nº d’empreses del sector tèxtil i de la confecció a Espanya, període 2004-
2010. S’hi observa un descens continuat i molt pronunciat. 
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          Gràfic 2: Evolució de l’ocupació en el sector tèxtil des de 1976 fins a l’inici de la crisi (2008). El 
descens del nº absolut de treballadors (prop del 40%) ha estat molt important. El cas espanyol és 
extrapolable a la resta de països que conformen el Reqtextil (Itàlia, Portugal, la República Txeca i 
Polònia) en quals l’ocupació en el sector també ha patit una davallada significativa.  

 
Quant a l’aproximació als possibles sectors susceptibles d’acollir l’excedent 
de treballadors provinents de la indústria tèxtil, s’ha treballat en dues 
direccions diferents. La primera ha incidit en la recerca de sectors 
econòmics en creixement: en el cas espanyol d’aquesta anàlisi n’han 
emergit el sector de les energies renovables i la indústria relacionada amb 
la gestió dels residus. La segona, dirigida a la cerca de concomitàncies entre 
el tèxtil i d’altres sectors, ha donat com a resultat, també en el cas 
espanyol,  el sector de l’alimentació.  

El canvi d'ocupació: importància de factors
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     Gràfic 3: Importància de diferents factors en el procés de cerca d’una nova feina per part dels 
treballadors del sector tèxtil. El salari, l’estabilitat i les possibilitats de promoció dins de l’empresa 
emergeixen com a factors predominants.  
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A Espanya, emergeixen tres sectors, doncs, com a possibles receptors de 
treballadors del tèxtil: les energies renovables, la gestió dels residus i 
l’alimentació. En la resta de països implicats en el projecte els sectors de 
destinació encara estan en fase d’estudi. 
 
Posteriorment a aquesta anàlisi, dins també de la segona fase del projecte, 
s’ha realitzat una enquesta a treballadors provinents del tèxtil per conèixer 
la seva opinió sobre els possibles sectors receptors i sobre la importància de 
diferents factors a l’hora de canviar de feina –salari, estabilitat, possibilitats 
de promoció, distància al lloc de treball, connexió d’habilitats i de 
coneixements, tipus de contracte i condicions laborals.   
 
Atès que l’objectiu final del projecte Reqtextil és la recol·locació de 
l’excedent de treballadors del sector, les següents fases consistiran a 
analitzar els estàndards de qualificació, dissenyar el procés de recol·locació, 
i a elaborar i desenvolupar una prova pilot del procés.  
 
Es preveu que el projecte finalitzi el setembre de 2012.  
 
 
 
Contacte 
Fundació Cecot Persona i Treball: serveisrh@cecot.org / 902 93 40 66 
 
Més informació a 

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

mailto:serveisrh@cecot.org
http://www.fpit.cat/
http://www.facebook.com/cecotpersonaitreball
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