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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 tercer 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 11 
Tercer Trimestre de 2013 
 
Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu oferir les 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. Alhora, hem destacat també les dades 
d’ofertes i demandes dels últims cinc mesos de setembre, un mes 
tradicionalment que marca tendència per a la resta de l’any. 
 
L’àmbit temàtic d’aquest observatori se centra en els resultats finals del 
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 dels cinc últims tercers trimestres.  
 
 ofertes demandes 
3r trimestre 2009 301 898 
3r trimestre 2010 103 928 
3r trimestre 2011 91 480 
3r trimestre 2012 109 453 
3r trimestre 2013 85 492 
 
Dades d’ofertes i demandes dels cinc últims mesos de setembre. 
 
 ofertes demandes 
setembre 2009 141 307 
setembre 2010 48 404 
setembre 2011 45 292 
setembre 2012 30 234 
setembre 2013 54 292 
 
Comentaris 
 
Quant al nombre d’ofertes de feina a escala trimestral cal notar el seu 
repunt a la baixa, tot i que el mes de setembre és el millor dels últims 
quatre anys, trencant una tendència negativa de forma molt notable i 
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augmentant un 80% respecte dels 2012. Sigui com vulgui, les xifres encara 
continuen molt lluny de les de l’any 2009, en època precrisi.  
 
Pel que fa al nombre de CVs, les dades es mostren molt estables tant en els 
últims tres trimestres com els últims tres setembres. En qualsevol cas, les 
dades trimestrals i de setembre del trienni 2011-2013 queden molt lluny de 
l’etapa anterior. 
 
Com a anàlisi final, des de la Fundació Cecot Persona i Treball volem 
remarcar les dades esperançadores quant al nombre d’ofertes de feina 
registrades al mes de setembre. Esperem que aquesta xifra marqui la 
tendència per a la resta de l’any. D’altra banda, i pel què fa al nombre de 
CVs registrats, també esperem que la tendència a l’alça continuï.  
 
 
Àmbit temàtic: El projecte “Atenció a la nova pobresa”. 
 
Aproximació i actuacions 
 
“Atenció a la nova pobresa” és un projecte d’orientació i foment de la 
inserció laboral dirigit a persones aturades a conseqüència de la crisi 
econòmica.  
El projecte, desenvolupat per Cecot, ha comptat amb el suport de la 
Fundació La Marató de TV3. 
 
L’objectiu general del projecte ha estat afavorir la inserció laboral i atenció 
psicosocial de col·lectius integrants de la nova pobresa, objectiu que s’ha 
concretat en: 
 

• Donar suport psicològic i social en el procés de reinserció social, 
econòmica i laboral de nous pobres. 

• Impulsar el treball en xarxa per atendre les noves necessitats 
creixents. 

• Generar una metodologia específica d’intervenció per a aquests 
“nous” pobres i per a la generació extra d’ingressos per al 
finançament de futurs projectes. 

 
Les activitats que s’hi han desenvolupat són: 
 

• Treballem la resiliència. S’hi ha reforçat la capacitat de sobreposar-se 
a les adversitats, el descens social abrupte, la pèrdua del poder 
adquisitiu, el descens de l’autoestima i l’autopercepció personal. En 
aquesta activitat hi han participat 213 persones. 

• Construcció d’itineraris. S’hi han abordat competències laborals, 
formatives, transversals i específiques i lingüístiques. En aquesta 
activitat hi han participat 213 persones. 

• Mòduls d’Orientació Laboral (MOL). Consisteixen en 20 hores de 
formació que inclouen: el CV i la carta de presentació; l’entrevista de 
feina; el vídeo currículum; i les noves tècniques TIC de recerca de 
feina. S’han dut a terme 20 Mòduls d’Orientació Laboral. 
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• Xarxa anticrisi. S’ha potenciat la cooperació entre entitats i 
organismes del territori, entre les que hi ha: Fundació Busquets – 
Xarxa ALEI, OTG de Terrassa, Mútua de Terrassa – Hospital de 
Terrassa, Caritas Terrassa, Regidoria de la Dona – Polítiques de 
Gènere, Foment de Terrassa, Associació ALEI.  

• Sensibilització. Pla de comunicació del projecte: circulars microsite, 
presentació a les Juntes de Gremis, notes de premsa. Impactes: 

o La Torre del Palau. Diari digital de Terrassa: 13/07/2012- 
12/03/2013. 

o Diari de Terrassa: 25/07/2012- 13/03/2013. 
o Nació digital: 13/03/2013. 
o Telenotícies migdia TV3: 12/03/2013. 
o Programa Valor afegit TV3: 10/04/2013. 

 
 
Indicadors del projecte 
 
Característiques dels usuaris 
 
Gènere 
Homes 121 
Dones 92 
Nombre total d’usuaris 213 
 
Edat 
 Homes Dones 
De 16 a 25 anys 15 4 
De 26 a 35 anys 12 6 
De 36 a 45 anys 39 34 
De 46 a 50 anys 20 21 
Més de 50 anys 35 27 
 
Procedència 
Persones immigrants 22 
Persones procedència nacional 191 
 
10% de persones immigrants. 
 
Nivell d’estudis 
 Homes Dones 
Sense estudis 16 8 
Primaris 51 22 
Secundaris 32 47 
Universitaris 8 10 
No convalidats 14 5 
 
Prestacions 
Persones que reben prestació 129 
Persones que no reben prestació 84 
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Gestió del projecte 
 
Hores desenvolupades 
Hores d’atenció individualitzada 2230 (10h/persona) 
Hores d’atenció de grup 400 
Hores de prospecció d’ofertes 700 
Hores de treball en xarxa 200 
Hores de generació de materials i metodologies 500 
Hores de coordinació 300 
 
Mòduls 
Nombre de mòduls d’orientació organitzats 20 
Nombre de participants als mòduls 145 
 
Empoderament 
Sessions organitzades 20 
Nombre de participants a les sessions 145 
 
 
Valoració del projecte 
 

 
 
El percentatge més elevat (53%), avaluen el servei amb un 10. Així mateix,  
la següent puntuació més donada és la de 9 (25%). 
Les dades d’avaluació mostren una valoració molt positiva per part dels 
usuaris. 
 
 
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  


