
Cal que administracions, empreses 
i educació treballem junts perquè 
l’oferta formativa sigui atractiva pel 
jovent i també d’acord amb el mercat

La manca de vocació, l’estigma 
social que pateixen els oficis i el 
desprestigi dels estudis relacio-
nats amb els sectors productius 
són els principals motius pels 
quals els joves no es plantegen 
un futur laboral relacionat amb 
els oficis.

Mentre aquests i aquestes jo-
ves renuncien a guanyar-se la vi-
da en el món de la construcció, 
les instal·lacions o la fusteria, 
els empresaris i les empresàri-
es d’aquests sectors planyen per 
trobar mà d’obra qualificada i tec-
nificada per ocupar els llocs de 
treball. Per aquesta raó, des de 
la Confederació d’Organitzacions 
Empresarials de Lleida (COELL), 
hem tirat endavant el projecte 
Fem Sectors amb la col·laboració 
de la Diputació de Lleida.

El projecte, que es va posar 
en funcionament l’any passat, 
pretén arribar al jovent amb un 
objectiu ben clar: dignificar i mi-
llorar la visió dels oficis professi-
onals entre joves i famílies, i do-
nar a conèixer les oportunitats 
laborals dels sectors productius 
al territori.Per aconseguir-ho, 
s’organitzen visites als instituts 
on els agents socials, tant empre-
ses com sindicats, hi fan xerrades 
per donar a conèixer experièn-
cies i sobretot per transmetre 
el valor dels sectors i dels oficis. 
Paral·lelament, els i les joves te-
nen l’oportunitat de participar en 
visites a les empreses i centres de 
treball per palpar-ne la realitat de 
prop.No hi ha dubte que aquest 
és un dels camins per arribar a 
aquesta conscienciació. Arran de 
la primera edició del Fem Sectors, 
es va fer un estudi que va abocar 
dades esfereïdores. 

El 80% dels prop de 300 jo-
ves de 4t d’ESO enquestats de 
diferents instituts del territori va 
manifestar que no pensa treba-
llar en cap dels sectors productius 
objecte de l’anàlisi (electricitat i 
electrònica, fabricació mecànica, 
fusta i moble, i sector agrari). Això 
passa en un moment en què prop 
del 90% de les empreses de la de-
marcació registren dificultats en 
la contractació de mà d’obra per 
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cobrir llocs de treball amb per-
fils qualificats. En les conclusions 
d’aquest estudi de la COELL, s’hi 
recull el que ja hem comentat al 
principi: no hi vocació, i els oficis 
estan estigmatitzats i despresti-
giats socialment. A més a més, 
també s’hi evidencia el fet que 
caldria donar a conèixer de ma-
nera més eficaç les possibilitats 
de feina entre les noies, ja que 
en aquests oficis s’hi apliquen 
cada vegada més noves tecnolo-
gies i nous processos sostenibles, 
d’acord amb els esforços dels sec-
tors productius de caminar cap a 
una economia més verda.

Per això, a COELL pensem que 
el repte de prestigiar i fer atrac-
tius els sectors i la Formació Pro-
fessional ha d’anar acompanyat 
de la disposició de les empreses 
d’entendre la formació com una 
inversió, de la complicitat entre 
l’Administració i l’empresa per 
poder planificar l’oferta formati-
va d’acord amb el mercat laboral, 
i d’un marc legislatiu estable que 
ho faci possible.

L’acció d’enguany, sota el nom 
Inspira’t, (in)format. Fem sectors. 
Joves i oficis, noves oportunitats 
de futur, es portarà a terme a l’IES 
Guindàvols, l’IES Maria Rúbies, 
l’INS Torre Vicens, l’IES Caparre-
lla, l’IES Torre Queralt, l’IES Ron-
da, l’INS Castell dels Templers, 
l’IES Escola del Treball i l’ IES de 
Tremp. Això significa que podrem 
arribar amb el nostre missatge 
fins al voltant de 800 alumnes de 
4t d’ESO i cicles formatius de tot 
el territori.

El Fem Sectors compta, com 
en l’edició anterior, amb el suport 
del Patronat de Promoció Econò-
mica de la Diputació de Lleida i 
s’emmarca en l’Agenda comparti-
da per a la Transformació Econò-
mica de les Terres de Lleida.

En definitiva, cal que les admi-
nistracions, les empreses i l’educa-
ció treballem junts perquè l’oferta 
formativa sigui atractiva per als 
joves i d’acord amb el mercat la-
boral. Cal que prestigiem els oficis 
com a motor econòmic sostenible 
entre el nostre jovent i la societat 
en general.


