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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 quart 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 4 
Quart Trimestre de 2011 
 
Per al quart Observatori ens hem fixat com a objectiu oferir les dades del 
quart 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. Aprofitant la perspectiva de tot l’any, 
detallarem, a més, la comparativa de les dades d’ofertes i demandes dels 
últims cinc anys, cosa que ens permetrà de tenir una visió global de 
l’evolució del mercat de treball del nostre entorn proper.  
 

 ofertes demandes 
4t trimestre 2007 477 571 
4r trimestre 2008 146 1323 
4t trimestre 2009 96 1156 
4t trimestre 2010 92 674 
4t trimestre 2011 133 578 

 
 

 ofertes demandes 
Any 2007 2138 2019 
Any 2008 1378 3459 
Any 2009 614 4512 
Any 2010 434 4255 
Any 2011 479 2192 

 
 
Comentaris 
 
Vista la panoràmica que ofereix el còmput dels darrers cinc trimestres 
podem afirmar que el nombre d’ofertes ha repuntat positivament respecte 
del trimestre immediatament anterior –un 44%–, tot i que continua lluny de 
les xifres prèvies a la crisi econòmica –any 2007–. En xifres globals, el 
nombre d’ofertes de l’any 2011 també ha experimentat un augment –en 
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aquest cas del 10%–, lluny també de les xifres precrisi, tot i que insinuant 
una recuperació tímida. 
 
Quant al nombre de CV, continua la tendència a la baixa de persones 
inscrites a la Borsa de Treball de la Fundació, i en xifres absolutes de tot 
l’any la baixada respecte de l’anterior és molt important –al voltant d’un 
50%–. Aquest descens s’explica perquè la destrucció d’ocupació s’ha 
moderat considerablement i, per tant, la xifra de persones que s’apunten 
per primera vegada a la Borsa de Treball es redueix sensiblement. No s’ha 
de perdre de vista, però, que atès que la creació de llocs de treball no 
accelera –en aquest sentit, el nombre d’ofertes de feina n’és un bon 
indicador– el conjunt de persones en cerca de feina continua sent molt alt. 
És a dir, el nombre de persones actives en recerca és molt més elevat que 
les ofertes de treball existents.  
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Àmbit temàtic: L’atenció als perfils universitaris en recerca de feina  
 
Arran de dos estudis elaborats per la Fundació Cecot Persona i Treball –l’un 
“El talent jove busca feina a l’estranger”, l’altre “Impacte de la crisi en 
petits i mitjans empresaris, autònoms i perfils professionals alts”, ambdós 
disponibles en aquest mateix blog– des de l’Observatori del Mercat Laboral 
s’ha volgut constatar si les persones amb formació universitària actualment 
en recerca de feina compten amb l’atenció adequada en orientació 
professional. 
 
La crisi, tal i com posen de manifest els dos estudis citats a l’inici, està 
afectant també les persones que compten amb una formació més àmplia 
(universitària). Històricament, aquest col·lectiu és el que ha tingut un accés 
més directe al mercat laboral, atès que la correlació entre formació i sortida 
laboral ha estat molt alta.  
 
Actualment, però, les persones amb formació universitària han vist com 
aquesta correlació perdia força. Bàsicament, el tancament de l’accés al 
mercat laboral ha afectat dos grans grups d’aquest col·lectiu: 
 

- Les persones recentment titulades. 
- Les persones que, després d’una trajectòria professional de més de 

vint anys, han perdut la feina.  
 
Una de les línies d’actuació de la Fundació Cecot Persona i Treball és 
l’orientació professional, entesa com a disciplina que, des d’una perspectiva 
integrada, condueix la persona en recerca de feina cap a la inserció laboral. 
Aquest recorregut inclou l’assessorament, la formació, la tutorització i 
l’acompanyament. Cecot compta amb professionals de l’àmbit de la 
pedagogia, la psicologia i les ciències del treball per tal de dur a terme 
aquesta tasca amb èxit. 
 
La Fundació Cecot Persona i Treball és una entitat col·laboradora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. En aquest sentit, des del 2004 desenvolupa el 
programa IPI (Itineraris Personals d’Inserció), servei d’acollida, orientació i 
inserció per a persones en recerca de feina.  
 
Cal fer notar que des del 2007 el percentatge de persones amb estudis 
universitaris ateses en aquest programa no ha arribat al 10%, tal i com es 
mostra en la taula següent: 
 
 % persones amb 

estudis universitaris 
Any 2007 9% 
Any 2008 2% 
Any 2009 6% 
Any 2010 2% 
Any 2011 8% 

 
Observem, així, que el percentatge de persones amb estudis universitaris 
en el programa IPI no es correspon amb la realitat actual. Cal tenir present 
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que, en general, el col·lectiu de persones que s’atenen en els Itineraris 
Personals d’Inserció respon al perfil d’aturats crònics i, sovint, amb 
mancances formatives greus. 
 
És evident, doncs, que la presència creixent d’aquestes persones en el 
col·lectiu de persones en recerca de feina necessita de programes específics 
per tal d’atendre les seves necessitats.  
 
Des de la Fundació Cecot Persona i Treball volem anar de la mà de les 
diferents administracions per impulsar i desenvolupar programes que 
s’ajustin a les necessitats dels diferents col·lectius. La personalització de les 
eines d’orientació i, alhora, l’adaptació  dels itineraris per a la inserció 
laboral són dues vies essencials per aconseguir els objectius que es 
persegueixen des de tots els àmbits.  Més enllà dels col·lectius que es 
consideren vulnerables –tradicionalment usuaris dels serveis 
d’intermediació– la crisi ha fet emergir una gran diversitat de persones fins 
ara només excepcionalment usuàries d’aquests tipus de serveis. Tots els 
agents implicats en la tasca d’orientació hi estan interpel·lats a donar-hi 
respostes.  
 
Contacte 
Fundació Cecot Persona i Treball: personaitreball@cecot.org / 937 366 031 
 
Més informació a 

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




