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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 primer 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 9 
Primer Trimestre de 2013 
 
Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu oferir les dades del 
primer 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 “Atenció a la 
nova pobresa”, desenvolupat per la Cecot amb el suport de la Fundació La 
Marató de TV3. 
 
Dades d’ofertes i demandes, anteriors 5 primers trimestres 
 

 ofertes demandes 
1r trimestre 2009 244 1040 
1r trimestre 2010 245 1320 
1r trimestre 2011 131 622 
1r trimestre 2012 106 677 
1r trimestre 2013 94 673 

 
Comentaris 
 
Quant al nombre d’ofertes de feina el descens iniciat el 2011 (un 46% 
respecte del 2012) continua, tot i que amb menys força (respecte del 2012, 
al primer trimestre ha experimentat una baixada de l’11%). Sigui com 
vulgui, el nombre absolut d’ofertes no repunta ni mostra senyals de 
recuperació i, en aquest sentit, cal recordar que les xifres precrisi (2008, 
2007, 2006...) giraven al voltant les 500 ofertes al mes, ara mateix 
impensables de recuperar. 
 
Al seu torn, el nombre de demandes (CVs) mostra unes xifres molt similars 
en els primers trimestres del 2011, 2012 i 2013, amb variacions poc 
significatives. Prenent en consideració la dada de 2010 (1320 demandes) 
durant els tres últims tres primers trimestres el descens ha estat al voltant 
del 50%, baixada que també és explicable per la mecanització en la 
inscripció a la borsa de treball.  
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Com a anàlisi final des de la Fundació Cecot Persona i Treball remarquem 
que tant les dades d’ofertes com de demandes continuen demostrant la 
feblesa del mercat laboral reflectit en la borsa de treball de la Cecot. Alhora, 
cal recordar el biaix enorme entre ofertes de feina disponibles i les persones 
en cerca de nova ocupació. 
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Àmbit temàtic: El projecte “Atenció a la nova pobresa”. 
 
“Atenció a la nova pobresa” és un projecte d’orientació i de foment de 
l’ocupabilitat dirigit a persones aturades arran de la crisi econòmica, 
desenvolupat per la Cecot i amb el suport de la Fundació La Marató de TV3.  
 
L’objectiu general del projecte és l’afavoriment de la inserció laboral i 
l’atenció psicosocial de col·lectius integrants de la nova pobresa. S’entén 
que formen part de la “nova pobresa” aquelles persones que des de 2007 
han patit les conseqüències negatives de la crisi econòmica, és a dir: 
 

- Persones aturades. 
- Persones dins d’un ERO. 
- Exautònoms i persones amb projectes empresarials fallits. 
- Persones amb perfils laborals tècnics i directius amb dificultats per 

reincorporar-se al mercat laboral. 
- Persones amb perfils laborals derivats del sector de la construcció i 

d’altres sectors en crisi.  
 
Tres són els objectius específics del projecte: el suport psicològic i social en 
el procés de reinserció social, econòmica i laboral dels nous pobres; l’impuls 
del treball en xarxa per atendre les noves necessitats; i la generació d’una 
metodologia específica d’intervenció per als “nous pobres” i per a la 
generació extra d’ingressos per al finançament de futurs projectes. 
 
D’aquests objectius específics se’n desprenen cinc activitats que a 
continuació enumerarem i, a grans trets, caracteritzarem: 

- Treball de la resiliència, és a dir, de la capacitat de gestionar les 
adversitats (descens social, mina del poder adquisitiu, autoestima 
baixa...). 

- Construcció d’itineraris, en què s’hi treballen les competències 
laborals, formatives, transversals i específiques, i lingüístiques. 

- Mòduls d’orientació laboral, en els quals s’hi inclouen les eines 
bàsiques de recerca de feina (CV, entrevista de feina, xarxes 
socials...). 

- Xarxa anticrisi, que s’entén com el treball cooperatiu entre entitats i 
organismes del territori pròxim a la persona usuària. 

- Sensibilització, amb el pla de comunicació del projecte al capdavant. 
 
Indicadors a desembre 2012 
 

Persones adherides al projecte. Quadre 1. 
 
 Homes Dones Total 
De 16 a 25 anys 14 4 18 
De 26 a 35 anys 11 4 15 
De 36 a 45 anys 28 24 52 
De 46 a 50 anys 15 11 26 
Més de 50 anys 17 11 28 
Total 85 54 139 
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Tal i com podem observar en el quadre 1 la franja d’edat entre 36 i 45 anys 
és la que més persones compta. Quant al gènere s’observa una clara 
majoria d’homes enfront de dones, un 36% més. El nombre total d’usuaris 
és 139. 
 

Nivell formatiu de les persones adherides al projecte. Quadre 2. 

 
 Homes Dones Total 

Sense estudis 15 6 21 
Estudis primaris 32 10 42 
Estudis secundaris 22 27 49 
Estudis universitaris 6 6 12 
Estudis no convalidats 10 5 15 
 
Al quadre 2 s’observa que predominen clarament les persones amb estudis 
primaris i amb estudis secundaris. La xifra de persones sense estudis també 
és alta, així com aquella corresponent a estudis no convalidats (la majoria 
estrangers extracomunitaris). Les persones amb estudis universitaris són 
les que tenen menys presència.  
 

Prestacions. Quadre 3. 
 
Persones que cobren prestació 80 
Persones que no cobren prestació 59 
 
El quadre 3 ens mostra que el nombre de persones que no cobren cap tipus 
de prestació, tot i ser inferior a les que sí que ho fan, és molt alt, cosa que 
manifesta un estat de precarietat molt elevada. 
 

Activitats dutes a terme. Quadre 4. 
 
Hores d’atenció individualitzada 973 (aproximadament 7h/persona) 
Hores d’atenció de grup 160 
Hores de prospecció d’ofertes 377 
Hores de treball en xarxa 100 
Sessions d’empoderament 4 
Nombre d’ofertes prospectades 703 
Persones que treballen (o han 
treballat) 

30 

 
Al quadre 4 mostra, succintament, les activitats del projecte que, fins al 
desembre, s’han dut a terme. En sobresurten l’atenció individualitzada i les 
tasques de prospecció d’ofertes. 
 
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  
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