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1. RESUM EXECUTIU           

 

Tard o d’hora, en algun moment de la nostra vida, hem de prendre decisions respecte 

allò que volem estudiar per tal de poder desenvolupar el capital humà que portem a dins. En 

algun moment deixarem de ser individus inactius, simples estudiants, per passar a ocupar un 

lloc en el món laboral. Però, és sempre tant senzilla aquesta decisió? Trobem sempre el que 

busquem allà on volem i en el moment adequat? 

 

Qüestions com aquestes no només sorgeixen a persones com vostè, lector, sinó també potser, 

a la persona que es troba asseguda al seu costat, al seu company de cafè,... en definitiva, a tota 

una societat amb diferents inquietuds i preocupacions. I és en aquest moment, en el qual la 

decisió personal es transforma en global, quan els requeriments d’una societat esdevenen una 

prioritat. 

 

La necessitat d’especialitzar-se en aquells estudis que cadascú desitja i la importància de saber 

amb certesa que allà on estudiem disposarem de l’oferta laboral adequada, semblen qüestions 

insignificants per aquells qui viuen en grans ciutats, però, passa el mateix en les zones amb 

poca densitat de població? Què passa amb aquell capital humà que abandona la seva llar per 

buscar la formació o el treball que més desitja i manca allà on viu? 

 

Amb el treball que presentem a continuació pretenem mostrar la rellevància que pot tenir la 

manca d’una oferta educativa adequada, sobre el desenvolupament econòmic d’una societat. 

Tractem d’explicar fins a quin punt la connexió entre el món educatiu i laboral d’una població, 

poden condicionar al desenvolupament socioeconòmic, tot basant-nos en el cas específic de la 

comarca del Berguedà.  
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2. INTRODUCCIÓ           

 

Qui s’havia aturat a pensar que dos pilars tan fonamentals per una economia,  com és 

l’educació i l’àmbit empresarial, fossin tan importants fins al punt que, sense una coordinació 

no es pugui parlar de desenvolupament econòmic? 

 

Prèviament a la realització del treball, no pensàvem que existís un lligam tan estret entre 

aquests dos àmbits. Teníem coneixement que no en totes les comarques de Catalunya es 

produïa una correlació entre ensenyament i món laboral, ja que en molts casos la primera no 

s’adequava a la segona. Per tal de veure fins a quin nivell aquesta connexió és fonamental, 

vam decidir fer un estudi de la comarca del Berguedà i analitzar en quin sentit la hipòtesi es 

verificava.  

 

Són diversos els factors que ens van moure a realitzar aquest treball. Un dels aspectes més 

rellevants és l’interès que mostra la societat envers aquest tema, interès que es materialitza 

tant en els futurs treballadors com en els empresaris. L’estudiant actual haurà d’escollir el 

perfil formatiu que més s’adeqüi a les seves preferències, però, sempre tenint en compte si 

aquella tria tindrà posteriorment inserció dins del món laboral. D’altra banda, l’empresari 

haurà d’escollir el seu personal tractant de buscar jovent format d’acord amb les necessitats 

de la seva empresa. 

 

Al mateix temps, la relació entre el sistema educatiu i el món laboral, sempre ha estat, és i serà 

un tema que desperta molt d’interès, ja que, per garantir un desenvolupament econòmic i 

donar prosperitat a la comarca, és necessari un bon capital humà vinculat amb els 

requeriments econòmics. 

 

L’estudi té la peculiaritat que no només es pot dur a terme a la comarca berguedana, sinó que 

té la possibilitat d’extrapolació cap a altres indrets. Per això es converteix en un estudi de gran 

rellevància, degut que aquest model serà aplicable a altres llocs que pateixin o no la mateixa 

situació que el Berguedà. 

 

A més, en aquesta anàlisi hem pogut aplicar els coneixements d’estadística que vam adquirir 

en els trimestres anteriors i utilitzar programes estadístics, tot plegat convertint-se en un 

estudi més rigorós i complet.  
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Per últim, el fet de poder disposar, sense massa inconvenients, d’informació propera, degut als 

vincles relacionats amb aquest món, ens ha convençut en la tria del tema. Gràcies a una 

component del grup, que viu a Berga, ens ha estat més fàcil obtenir contactes amb els objectes 

d’interès de la nostra anàlisi, de manera que vam tenir més accessibilitat a les fonts 

d’informació.  

 

Amb l’estudi preteníem comparar les ofertes educatives obligatòries i post obligatòries de la 

comarca amb l’opinió dels empresaris i la distribució sectorial de les diferents empreses de la 

comarca, per tal de poder trobar la connexió i el punt feble que existeix entre ambdós àmbits, i 

així, poder confirmar o no la nostra hipòtesi inicial. 

 

D’aquesta manera, començarem analitzant els dos pilars claus de l’estudi: què opinen els 

alumnes i professors i, d’altra banda, el pes relatiu de les empreses berguedanes per tal 

d’esbrinar quina és l’adequació i connexió que existeix. 

 

Finalment, plantejarem possibles propostes o solucions per tal de proporcionar algun 

suggeriment adreçat a l’adequació entre els àmbits objecte d’estudi així com les conclusions 

derivades del treball. 
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3. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL         

  

 Aquest tercer apartat l’hem plantejat en quatre blocs: en primer lloc la presentació 

de la comarca, en segon lloc la metodologia emprada, després els problemes i solucions 

que ens han anat sorgint al llarg de la realització del treball i, finalment, la descripció dels 

resultats. Tot plegat per donar una visió àmplia i fer una anàlisi amb profunditat del tema 

que hem volgut abordar per tal de garantir la comprensió per part del lector.  

 

3.1. PRESENTACIÓ DE LA COMARCA         

 

La comarca del Berguedà, amb una extensió de 1.184,90 km², està situada a la 

Catalunya central, entre el Pirineu i el Prepirineu, la seva capital és Berga i forma part de la 

província de Barcelona. Consta de trenta-

un municipis, els del nord més aviat de 

caire muntanyós i els del sud més planers. 

El relleu de la comarca el formen 

muntanyes i pics com el Pedraforca, el 

Cim d’Estela, o serres com la del Cadí-

Moixeró, la d’Ensija, el Catllaràs, els quals 

destaquen per donar a la comarca un aire 

de natura i d’interès paisatgístic.  

 

Figura 1: mapa polític de Catalunya on situem geogràficament  

la comarca del Berguedà 

 

Per altra banda, una característica que defineix la comarca és el naixement, a Castellar de 

N’Hug, del riu Llobregat, que vertebra les vies de comunicació entre els diversos municipis. De 

fet, els pobles amb més densitat són aquells que es situen a la vora del riu i, a la vegada, són 

els que tenen una estructura socioeconòmica més industrial, mentre que els municipis de la 

perifèria encara mantenen un esperit rural i agrícola.  

 

Al llarg de les darreres dècades, el Berguedà ha viscut forces migracions intracomarcals 

provocant  un fort èxode rural i, en conseqüència, un augment de la població a la capital. Val a 

dir que Berga consta de 17.072 habitants, una mica menys de la meitat del total de la comarca, 
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que és de 41.488 habitants. De totes maneres, és una comarca amb una densitat demogràfica 

força baixa de 35,01 habitants per km².  

 

No obstant, el Berguedà ofereix altres elements d’interès com són esglésies romàniques, 

santuaris o monestirs, museus que ens parlen del passat industrial, el jaciment paleontològic 

de Fumanya, el pantà de la Baells, Fuives, l’única explotació de cria dels guarans (ruc català), 

activitats i festes tradicionals, com la del bolet, els Elois, la Fia-faia, les festes del Segar i el 

Batre, el concurs tradicional dels gossos d’atura, la festa del Pi de les tres branques, i la més 

coneguda: La Patum, considerada mundialment Patrimoni de la Humanitat.     

 

Dit això, a nivell d’introducció cultural, no es pot oblidar el pes de la indústria tèxtil 

berguedana a finals del segle XIX i principis del XX. 

 

La història berguedana dels darrers segles ha estat caracteritzada per ser terra de guerres i per 

la implementació d’un gran nombre de colònies tèxtils al llarg del riu Llobregat, durant el 

període de 1860 a 1930.  

 

La conflictivitat bèl·lica que caracteritza la història de la comarca és deguda a les contínues 

batalles que mantenien, des de 1793 fins al 1875, guerrillers sota la bandera de l’absolutisme i 

enemics del nou estat liberal que lluitaven per continuar conservant el sentiment de Pàtria i el 

règim. En aquest període els pagesos benestants i seguidors de l’Antic Règim, es 

transformaren en defensors del moviment carlí que anaven en contra de tot el que suposava 

un canvi o transformació social. 

 

En referència a la industrialització de la comarca, al voltant del 1790, el fuster de Berga Ramon 

Farguell i Montsorí va perfeccionar la màquina de filar anglesa convertint-se en la Berguedana 

o Maixerina, la qual cosa va fer augmentar el seu rendiment i va convertir la capital de la 

comarca en un dels principals centres del cotó. A partir d’aquí, es va iniciar una època de 

prosperitat, la qual es va trencar quan va esclatar la primera Guerra Carlina al 1833, fet que va 

comportar la crema de nombroses fàbriques que eren símbol d’industrialització.  

 

El moment en que es recupera la tranquil·litat, al voltant de 1858, coincideix amb l’època en 

que l’energia hidràulica es trobava en el seu auge i, per tant, la comarca es veu beneficiada pel 

transcurs del riu Llobregat. Per una banda, es van fundar moltes fàbriques de fils i teixits de 

cotó que, a la llarga, es van convertir en grans colònies tèxtils, com són la de Cal Rosal, Cal 
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Vidal, Cal Ponts, Viladomiu, etc. Per altra, va sorgir la necessitat d’escoles i la conseqüent 

alfabetització de la població. Aquesta va ser la raó per la qual va començar a proliferar el 

nombre de centres educatius a les colònies destinats als fills dels treballadors. En aquest 

període la colònia va ser un nucli de població tancat en si mateix sota les directrius de l’amo. 

 

Aquest esdeveniment va provocar que molts masovers dedicats a l’agricultura de subsistència 

s’incorporessin al treball dur de la fàbrica i al control social i ideològic de la colònia. Amb la 

necessitat d’un transport barat, va arribar a la comarca el ferrocarril, ja que el cotó i, 

posteriorment els teixits produïts, s’havien de transportar al seu destí de manera que no 

tinguessin uns costos molt elevats. 

 

A més a més, el Berguedà també va ser terra de mines de carbó durant el segle XX, va existir 

un nombre important d’explotacions a Saldes, Fígols, Vallcebre, Guardiola de Berguedà... i, per 

tant, de treballadors ocupats i de producció. La necessitat d’un mitjà de transport que facilités  

el comerç d’aquest mineral va fer que al 1904 arribés la línia ferroviària a la zona minera. 

 

Al llarg del darrer segle, com us hem explicat, l’economia berguedana estava dedicada al tèxtil 

i a l’explotació minera, la qual cosa ha canviat una vegada l’explotació s’ha fet econòmicament 

inviable. Amb la davallada del tèxtil i la mineria va desaparèixer també el ferrocarril al 

Berguedà. 

 

L’evolució i la modernització de la societat, així com l’avenç de la tecnologia, han fet que la 

comarca s’hagi vist obligada a buscar alternatives econòmiques, i deixar enrere uns anys de 

prosperitat i plena ocupació. Actualment, els sectors amb més pes es troben en contínues 

variacions ja que la comarca s’ha d’equiparar a un món en total moviment i canviant. 
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3.2 METODOLOGIA           

 

 Tot estudi requereix una recerca, uns pilars analítics on recolzar-se per poder 

desenvolupar correctament l’anàlisi i arribar a assolir els objectius prèviament establerts. El 

primer pas per poder portar a terme un bon treball és, per tant, definir de forma adequada les 

bases de l’estudi, tot tenint en compte quines són les eines de les quals es disposa per poder 

realitzar-lo. 

 

En el nostre cas vam pensar que, degut al tipus de treball que volíem tractar, la millor opció 

era contrastar les opinions dels diferents agents afectats pel tema: alumnes, professors i 

empresaris, així com algunes de les institucions més relacionades amb els dos àmbits d’interès. 

És per això que el procés de recerca de la informació el vam dividir en dos grans blocs: el 

primer, basat principalment en un estudi estadístic, que tot seguit explicarem, i el segon, una 

recerca bibliogràfica que ens ha permès contrastar i reforçar les nostres conclusions derivades 

de la part més analítica. 

 

3.2.1. Bloc 1: Estudi Estadístic. 

 

Com acabem d’esmentar anteriorment, una part del nostre procés metodològic ha 

estat constituït per la recaptació de les opinions de tres agents fonamentals pel nostre treball: 

professors, alumnes i empresaris i institucions, cadascun dels quals conforma un subgrup dins 

el primer bloc. Un cop ja vam tenir dividida la població que seria objecte d’estudi, només ens 

quedava veure com recolliríem la informació per cadascun d’aquests subgrups.  

 

En el cas dels alumnes, així com en el dels professors, que explicarem més endavant, vam 

decidir elaborar unes enquestes personalitzades per tal de conèixer les seves opinions sobre 

una sèrie de qüestions d’interès pel nostre treball.  

 

Vam elaborar quatre models d’enquesta, tot seguint les directrius que ens va donar el 

professor, senyor Diego Ruiz 1. Per tal d’encaminar la investigació cap a l’objectiu previst vam 

fer un qüestionari per cada curs: 4t. d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat, Grau Mig i, per últim, Grau 

Superior. Aquestes enquestes estan formades per algunes preguntes de caire més general 

                                                 
1 Diego Ruiz Hernández, professor d’Estadística a la Universitat Pompeu Fabra des de l’any 1998. 
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(iguals en els quatre models d’enquesta) i d’altres de diferents i específiques per a cada curs 2. 

Malgrat que sembli que algunes de les preguntes realitzades no mantenen una relació directa 

amb el nostre estudi, amaguen una certa importància. El fet que l’edat dels enquestats pugui 

influir en les respostes, ja que molts alumnes no donaven importància a les preguntes, feia 

molt probable que els resultats fossin esbiaixats, és per això que, realitzant les preguntes de 

caràcter general, ens asseguràvem que els alumnes contestessin a les que nosaltres realment 

ens interessaven. 

 

Abans de portar a terme les enquestes, el primer que calia fer era definir de forma correcta 

una mostra representativa de la població per tal que l’estudi fos el més acurat possible. Tenint 

en compte que el tema del nostre treball és determinar si existeix una adequació entre les 

ofertes educatives de la comarca del Berguedà i les necessitats laborals de la mateixa, vam 

creure oportú tenir en consideració només aquells alumnes que estiguessin cursant els 

següents nivells educatius: 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i 1r de CFGM i CFGS 3.  El motiu pel 

qual vam decidir escollir només aquests cursos és bastant obvi: són els cursos en els quals els 

alumnes prenen  la decisió d’especialitzar-se en alguna feina (cicles formatius) o fer alguna 

carrera i, per tant, són els cursos més propers al món laboral.  

 

L’estudi que nosaltres volíem realitzar no es podia executar sobre el total d’alumnes de la 

comarca ja que seria com fer un “cens” exhaustiu, fet que portaria més temps del que 

disposàvem, per això vam realitzar una mostra aleatòria sobre el total. Abans de tot, però, 

necessitàvem conèixer el nombre d’alumnes dels cursos esmentats de cadascun dels centres 

educatius del Berguedà, de manera que ens vam haver de dirigir al Departament d’Educació de 

Catalunya 4 per tal que se’ns facilitessin aquestes dades. Val a dir, però, que el fet de realitzar 

la mostra al mes d’abril no ens permetia disposar de les dades del curs acadèmic actual, 2008-

2009, i com que molts centres tampoc no ens podien facilitar aquesta informació vam haver de 

realitzar la mostra en funció de les dades del curs acadèmic anterior: 2007-2008 5. Un cop ja 

teníem les dades referents al número d’alumnes del curs 2007-2008 de cadascun dels centres 

només calia aplicar les següents fórmules: 

                                                 
2 Els models d’enquesta realitzats per a cadascun dels cursos objecte d’estudi els poden trobar a les pàgines 3 a 18 de l’apartat de 
“Models d’enquestes” de l’annex adjunt. 
 
3 Entenem per CFGM i CFGS: Cicles Formatius de Grau Mig i Cicles Formatius de Grau Superior, respectivament. 
 
4 El Departament d’Educació de Catalunya es troba situat a la Via Augusta, núm. 206-226 de Barcelona. 
 
5 A les pàgines 26 a 31 de l’apartat “Mostreig” de l’annex trobaran les dades referents al número d’alumnes de cada centre. En 
alguns centres podran observar les dades del curs actual 2008-2009, mentre que a d’altres només apareixen les del curs anterior, 
2007-2008. Aquestes darreres són les que hem utilitzat.  
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                                                                                    NTi 
                                                              NEi =                * NTi 
                                                                                    NT 

 

            Figura 2 

 

On cadascuna de les variables fa referència a: 

NEi = nombre d’alumnes enquestats del centre “i” 

NTi = nombre total d’alumnes del centre educatiu “i” 

NT = nombre total d’alumnes de la comarca 

 

Per tant, un cop aplicada aquesta fórmula, vam obtenir el total d’enquestes que havíem de 

realitzar per curs i per centre 6. Aprofitant els coneixements estadístics apresos el trimestre 

passat, vam voler anar més enllà en l’elaboració de la mostra per tal de fer-ho de la forma més 

precisa possible tot utilitzant el programa estadístic R. La manera com vam procedir va ser la 

següent: un cop ja teníem el nombre d’enquestes a realitzar per curs i per centre, vam 

demanar al/la cap d’estudis de cada institut que ens facilités les llistes d’alumnes dels diferents 

cursos. Per veure els noms dels alumnes que ens havien de respondre les enquestes i fer-ho de 

la manera més imparcial possible, vam introduir el codi següent al programa R:  

 

    >runif (n, min, max) 

 

On “n” fa referència al nombre d’enquestes que volíem fer per curs, “min” el número més baix 

de la llista d’aquell curs i  “max” el número més alt de la llista. Aquest codi ens permet generar 

“n” números aleatoris compresos entre “min” i “max”. Per exemple, si haguéssim de fer 12 

enquestes en una classe que te 31 alumnes la manera com ho faríem seria: 

 

> runif(12,1,31) 

 [1]  9.885072; 13.713898; 17.328098; 22.728165;  6.313575;  8.121562; 22.801823; 

 [8] 27.036539; 30.252213;  7.445614; 19.918525;  5.032280 

 

Per tant, els alumnes que haurien de contestar les enquestes en aquest exemple haurien de 

ser els que tinguessin els números de llista: 10, 14, 17, 22, 6, 8, 23, 27, 30, 7, 20, 5. En aquells 

casos en els que algun alumne que ens sortia al programa R no hagués assistit a classe aquell 

dia passàvem al següent de la llista. 

                                                 
6 A la pàgina 32  del document “Enquestes per centre” de l’annex poden trobar la taula resum del número d’enquestes que havíem 
de realitzar segons el mostreig i les realment realitzades per centre i curs. 
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D’aquesta manera vam realitzar les enquestes als diferents centres educatius, els quals es 

troben concentrats únicament en quatre municipis del Berguedà: Berga (la capital), Puig-Reig, 

Gironella i Bagà. En aquest mateix apartat, una vegada haguem acabat de comentar la 

metodologia emprada en el cas del professorat, indicarem geogràficament els diferents 

centres als quals ens hem adreçat.  

 

Pel que fa als professors, hem seguit el mateix criteri que amb els alumnes (excepte tot el 

procés del programa R ja que no era tan senzill trobar a tots els professors el mateix dia al 

centres). Novament aquí vam fer servir les dades que el Departament d’Educació de Catalunya 

ens va facilitar referents també al curs acadèmic 2007-2008. Però, en aquest cas, ens vam 

trobar en un problema: el nombre de professors de la comarca estava expressat en funció dels 

municipis on treballaven i no segons el centre educatiu. Això no va suposar cap inconvenient 

en el cas de municipis com Gironella, Puig-Reig o Bagà, ja que en cadascun d’aquests només hi 

ha un centre educatiu, ara bé, pel que fa a la capital de la comarca, Berga, aquí és on vam 

trobar dificultats, ja que en aquest municipi hi ha quatre centres. Les taules que mostrem a 

continuació tracten d’aclarir una mica el problema: 

 

Taula 1. 

Municipis Dades absolutes Dades percentuals (%) Nº enquestes per centre 

Puig-Reig 35 15,49 5 

Berga 125 55,31 69 

Gironella 33 14,60 5 

Alt Berguedà 33 14,60 5 

TOTAL 226 100 84 
*Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de Catalunya. 

 

Aquesta primera taula mostra el mateix procediment que vam seguir amb els alumnes però en 

aquest cas amb una altra notació: 

 

 Pi 

 PEi = * Pi 
    TP 

 
Figura 3 

 
On cadascuna de les variables fa referència a : 

 PEi = nombre de professors enquestats del municipi “i” 

 Pi = professors del municipi “i” 
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 TP = nombre total de professors de la comarca. 

 

Si ens fixem en la cel·la de color groc veurem que, segons el càlcul realitzat, hauríem de fer 69 

enquestes a professors de Berga, però com que a Berga hi ha quatre centres que imparteixen 

els cursos que són del nostre interès, havíem d’estimar el nombre de professors que podria 

haver per centre educatiu en funció del nombre d’alumnes. La taula 2 mostra aquest càlcul on, 

un cop calculat el percentatge que representa el nombre d’alumnes de cada centre sobre el 

total d’alumnes de Berga, s’aplica aquest percentatge a les 69 enquestes que hem obtingut a 

l’apartat anterior. 

 

Taula 2 

*Font: elaboració pròpia en base a les dades del Departament d’Educació de Catalunya. 

 

Però, en el moment que ens vam adreçar als diferents centres educatius a fer les enquestes als 

professors ens vam adonar que, en determinats centres com, per exemple, l’escola Sant 

Francesc, ens resultaria impossible fer el número d’enquestes que l’estimació de la taula 2 ens 

indicava. Aquest mateix problema ens el vam trobar a alguns dels altres centres, de manera 

que, vam haver de fer un nombre d’enquestes més o menys proporcional al nombre de 

professors que hi havia al centre el dia que vam anar a entregar-les. És per això que potser la 

mostra de professors esdevé una mica esbiaixada 7. 

 

Com ja hem comentat anteriorment, a la figura 4 de la següent pàgina es mostra la comarca 

del Berguedà on s’indiquen principalment els municipis on es localitzen els diferents centres 

educatius als quals ens hem adreçat per tal de poder realitzar les enquestes tant a alumnes 

com a professors. 

 

 

                                                 
7 Les taules amb els càlculs del mostreig d’alumnes i professors les poden trobar a les pàgines 31 i 32 dels documents “Models 
d’enquesta i Mostreig” i “Enquestes per centre” l’annex. El fet que sigui elaborat en format Excel facilita la possibilitat de consultar 
el procediment i fórmules realitzades. 

Centres Educatius de 
Berga 

nº d'alumnes de 
Berga Percentatge d'alumnes sobre el total nº enquestes 

Guillem de Berguedà 269 53% 37 

La Salle 53 10% 7 

Sant Francesc 110 22% 15 

Escola Xarxa 75 15% 10 

TOTAL  507 100% 69 
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Figura 4: mapa geogràfic de la comarca del Berguedà i localització dels centres educatius objecte del nostre estudi en el 
municipi corresponent. 

 

 
Per tal de poder veure el nombre d’enquestes que s’han realitzat per curs i per centre educatiu 

podeu accedir, com hem esmentat anteriorment, a la pàgina 32 de l’annex on s’especifiquen 

aquestes dades.  

 

Finalment, volem explicitar alguns dels problemes  que ens han sorgit en aquesta primera part 

de la metodologia. En primer lloc, si observeu la taula resum de la pàgina 32 de l’annex podreu 

veure com el nombre d’enquestes realitzades no coincideix en tots els casos amb el nombre 

d’enquestes que s’haurien d’haver realitzat segons el mostreig aleatori. Això té una explicació: 

en alguns centres ens va resultar impossible concertar una data per poder realitzar les 

enquestes de manera personalitzada, bàsicament per incompatibilitat d’horaris, de manera 

que no ens va quedar altre remei que deixar als centres el número d’enquestes exacte per 

cada curs. Malgrat tot, quan els centres ens van tornar les enquestes contestades, en fer el 

recompte, ens vam adonar que no havien respost el número exacte que el mostreig indicava, 

de manera que vam haver de realitzar l’estudi amb les enquestes que disposàvem.  

 

Un altre aspecte que cal destacar és que en el mostreig inicial no vam incloure l’Escola d’Art i 

Disseny de Gironella ja que a les dades del Departament d’Educació de Catalunya no apareixia. 

La Salle 

IES Alt 
Berguedà 

IES Puig-Reig 

Escola La Xarxa 

Escola 
Sant 

Francesc 

IES Guillem 
de 

Berguedà 

Escola d’Art 
i Disseny 

IES Pere 
Fondevila

aa 
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Més endavant, quan vam tenir constància d’aquest centre el vam voler incloure en la nostra 

anàlisi i, per tant, vam afegir el nombre d’enquestes necessari. 

 

Per cloure aquest primer bloc explicarem la part de la metodologia corresponent als 

empresaris. Per tal de disposar de l’opinió del sector empresarial vam realitzar tres entrevistes 

a empresaris de la comarca de diferents sectors econòmics i a la gerent de l’Associació 

Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), associació que agrupa bona part de l’empresariat 

de la comarca 8. Les persones entrevistades han estat:  

 

- Miquel Plana, Economista i director de Plana Assessoria, S.L. 

- Josep Canudes i Marisol, director i cap del departament de Recursos Humans de 

l’empresa  Bermaq, S.A. 

- Josep Canal Gonfaus, cap del departament d’Administració de l’empresa Comercials 

Peralba, S.A.  

- Montserrat Rodríguez, gerent de l’Associació Comarcal d’Empresaris  del Berguedà 

(ACEB) 

 

A més a més, per tal de facilitar la feina a l’hora de recollir i analitzar les respostes, vam 

enregistrar les entrevistes en suport audiovisual 9.  

 

Per tancar aquest primer bloc, val a dir que, un cop recopilades totes les dades derivades tant 

de les enquestes a l’àmbit educatiu com de les entrevistes a l’àmbit empresarial, hem volgut 

aplicar conceptes estadístics tals com intervals de confiança o contrasts d'hipòtesis per fer més 

formal el nostre estudi 10. Aquesta part apareix explicada més endavant quan presentem els 

resultats. 

 

3.2.2. Bloc 2: Recerca bibliogràfica 

 

La segona part que conforma el procés metodològic del nostre treball és basa en una 

recerca bibliogràfica tant pel que fa a llibres, revistes, diaris, tríptics,… com pel que fa a pàgines 

web i directoris d’Internet. Alguns dels anuaris consultats ens han estat facilitats per 

                                                 
8 Poden consultar els diferents models d’entrevistes utilitzats a les pàgines 21 a 24 del document “Models d’enquesta i Mostreig” 
l’annex. 
9 Els suports audiovisuals on trobaran enregistrades cadascuna de les entrevistes apareixen a l’arxiu “Vídeos d’entrevistes“ de 
l’annex del treball en CD. 
10 Per poder consultar el buidatge de les dades obtingudes de cada enquesta, consultin les pàgines 33 a 56 del document “Part 
analítica” l’annex. Apareixen en format Excel. 
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organismes com el CRP del Berguedà, el Consell Comarcal, La Caixa de Pensions de Barcelona, 

Caixa Catalunya o la Cambra de Comerç de Barcelona (delegació del Berguedà). A la 

bibliografia d’aquest treball apareixen totes les referències a llibres i webs consultades amb 

més precisió. 
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3.3. PROBLEMES I SOLUCIONS         

 

Hem de reconèixer que l’accés a les fonts d’informació que necessitàvem no ha estat 

del tot difícil. Tot i així, remarquem alguns dels petits inconvenients amb els quals ens hem 

trobat.  

 

Principalment, ha estat la concertació de la data de l’entrevista amb la gerent de l’Associació 

Comarcal d’Empresaris del Berguedà (l’ACEB), la Montse Rodríguez; degut que els seus 

compromisos laborals li impedien atendre’ns de forma immediata. Finalment, a la Fira de 

Maig, celebrada el dia 1 de maig a Berga, va ser possible contactar personalment amb ella i fer-

li el qüestionari pel treball.  

 

Un altre problema que ens va sorgir va ser el retard en l’entrega de les enquestes per part de 

l’IES Alt Berguedà, situat al municipi de Bagà. De fet, des d’un primer moment, ens van dir que 

seria impossible fer les entrevistes personalment. Finalment, mitjans maig, vam poder rebre 

les enquestes. La seva demora ens va impossibilitar incloure aquest institut dins la presentació 

oral del dia 12 de maig. Com ja es va dir, però, en aquest treball sí que ha estat inclòs. A més a 

més, com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, els centres on no vam poder fer les 

entrevistes personalment no ens han respòs de forma òptima pel treball, ja que no ens han 

facilitat el nombre exacte que els havíem demanat i per tant, hi haurà una lleugera desviació 

en la mostra. 

 

Afegir que, el contacte amb el nostre professor d’Estadística, Diego Ruiz, ha estat via Internet i 

sense poder tenir una atenció personalitzada. Probablement, ens hagués estat més fàcil si 

haguéssim pogut concertar hora amb ell i ensenyar-li personalment l’evolució de la part 

analítica. Tot i així, hem d’agrair la seva atenció ja que sense el seu ajut ens hagués estat molt 

més difícil solucionar el problema que se’ns va presentar: les nostres variables eren 

categòriques i no estaven incloses dins el pla docent de les assignatures ja cursades. 

 

Finalment, mencionar que, els desplaçaments fins al Berguedà han suposat una inversió en 

temps considerable, ja que els mitjans de transport públics entre Berga i Barcelona pensem 

que són deficitaris. Per altra banda, vam haver de pujar diverses vegades per tal de presentar-

nos a cada centre i a cada empresa, concertar dia i hora, fer les entrevistes personalment o bé 

per anar a recollir-les. 
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3.4. DESRCRIPCIÓ DELS RESULTATS         
 
Fins ara, tot el que hem anat explicant són aspectes fonamentals per la introducció 

i comprensió del tema, aspectes que resulten una condició necessària, però no suficient, 

per poder portar a terme el treball. Hem de tenir present, però, que la part que mostrem a 

continuació és la columna que el sustenta, tot entrellaçant i contrastant les opinions 

d’empresaris, alumnes i professors, així com propulsant les possibles solucions i 

conclusions finals. 

 

3.4.1. La qüestió fonamental: 

 

El procés que vam seguir per tal d’elaborar el treball ha estat de caire inductiu: es 

tracta de extreure conclusions generals a partir de dades concretes, després d’haver 

observat el que passa en un nombre de X casos, tot seguint un fil conductor de respostes 

enllaçades entre sí, que ens portaran a poder establir generalitzacions.  

 

Els resultats i gràfics utilitzats tenen fonament estadístic i analític, és a dir, deriven tots ells de 

les respostes obtingudes de les enquestes i entrevistes realitzades, així com de l’aplicació de 

fórmules matemàtiques que, conjuntament, donaran lloc a l’explicació dels nostres resultats.  

 

Quan anteriorment hem fet al·lusió a un procés inductiu com a mètode de treball, ens 

referíem al fet que el punt de partida gira en torn un seguit de preguntes, una de les quals que 

anava dirigida als professors era: “Creu que és eficaç el sistema educatiu actual? (sigues 

breu)?” 11 . El motiu pel qual hem volgut fer aquesta pregunta ha estat perquè consideràvem 

una bona manera de presentar el problema de la manca d’adequació entre l’oferta educativa 

de la comarca i les seves necessitats laborals. La major part dels professors que van contestar 

aquesta pregunta ens van donar raons sobre la ineficàcia del sistema educatiu actual a la 

comarca tals com:  

 

“El sistema educatiu és un reflex del poc interès i el poc nivell que els alumnes assoleixen quan 

han acabat Batxillerat”. 

“Hi ha molt fracàs en els estudis i no hi ha alternativa per aquests alumnes”. 

“S’educa als alumnes en una cultura que no és la de l’esforç”. 

                                                 
11 Qüestió número 2 del model d’enquesta dels professors. Pàgines 19 i 20 de l’apartat “Models d’enquestes” de l’annex. 
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 “Hi ha mancances que encara no s’han tingut en compte” . 

“Falta formació professional”.  

 

També, vam voler veure què opinaven sobre el percentatge d’alumnes que obtenien o no el 

certificat de l’ESO per tal de verificar si realment aquest podia ser un efecte de la ineficàcia del 

sistema educatiu 12. Si mirem la figura 5 trobarem com la meitat dels professors enquestats va 

respondre a aquesta pregunta de forma negativa, és a dir, que considerava que no és 

excessivament alt el percentatge d’alumnes que no aconsegueix l’ESO, mentre que 

pràcticament l’altra meitat opinen que sí que és massa elevat el percentatge d’alumnes que no  

ho aconsegueix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gràfic de sectors. Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes de les enquestes realitzades. 

 

Com a conseqüència de les respostes força igualades obtingudes en la pregunta anterior, vam 

voler anar més enllà i vam fer una pregunta als alumnes de 4t d’ESO que diu el següent: “L'any 

que ve, què faràs a nivell d'estudis o treball? (les opcions a escollir són: Batxillerat, CFGM o 

Inserció Laboral)”. Les respostes dels alumnes van donar lloc al gràfic de la figura 6 de la pàgina 

següent on podem veure com gairebé un 80% dels alumnes enquestats preferien continuar els 

seus estudis fent Batxillerat. De manera que, fins ara hem pogut veure com, segons l’opinió del 

professorat, el percentatge d’alumnes que aconsegueixen la ESO és mitjanament elevat, 

mentre que el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO que volen fer el pròxim curs Batxillerat és 

força elevat.  

 

 

 

 

                                                 
12 Qüestió número 13 del model d’enquesta dels professors. Pàgines 19 i 20 del document “Models d’enquesta i Mostreig” l’annex. 
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             Figura 6: gràfic de sectors. Font: elaboració pròpia a partir de les respostes de les enquestes realitzades. 
 

Però ara nosaltres ens preguntem, aquest nombre tant elevat d’alumnes de 4t d’ESO que vol 

cursar Batxillerat acabarà amb el títol de Batxillerat a les mans? Dit d’una altra manera, 

“Considera que el percentatge d’alumnes que aconsegueix la titulació de Batxillerat és 

elevat?”13. Aquesta pregunta la vam formular als professors i les respostes es recullen en la 

figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Gràfic de sectors. Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes de les enquestes realitzades. 

 

Com s’observa en el gràfic de la figura 7 el 54% dels professors que van contestar aquesta 

pregunta consideren que el nombre d’alumnes de Batxillerat que aconsegueix la titulació 

és força baix. 

 

                                                 
13 Qüestió número 12 del model d’enquesta dels professors de la pàgines 19 i 20 del document “Models d’enquestes i Mostreig” 
de l’annex. 
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Sintetitzant, hem vist com la ineficàcia del sistema educatiu de la qual ens parlaven els 

professors al començament es veu reforçada pel fet que el nombre d’alumnes de 4t d’ESO 

que aconsegueixen l’educació secundària és força elevat, aquest mateix alumnat desitja 

realitzar estudis de Batxillerat però, en canvi, el nombre total d’alumnes que finalment no 

aconsegueix el títol de Batxillerat és considerable. Per tant, què passarà amb aquells 

alumnes de Batxillerat que no aconsegueixen els seus títols i per què no els 

aconsegueixen? O més important encara, quina raó mou als estudiants de 4t d’ESO a voler 

cursar Batxillerat; el propi desig de fer-ho o l’única alternativa davant la manca d’altres 

vies d’estudi? Aquesta és la pregunta oberta que introdueix el segon apartat d’aquesta 

presentació dels resultats i que serà explicada amb detall a les següents pàgines tot fent 

servir gràfics i fórmules estadístiques que permetin argumentar les nostres hipòtesis. 

 

3.4.2. (A) Trobant una resposta... 

 

Per tal d’esbrinar quin és el fet que molts alumnes de 4t d’ESO vulguin cursar 

Batxillerat, hem cregut oportú estudiar una de les qüestions de l’enquesta realitzada als 

professors. En aquesta demanàvem: “Creu que hi ha molts alumnes que estan cursant 

Batxillerat pel motiu de no trobar a la comarca els mòduls que més desitgin? Per què?” 14. La 

finalitat d’aquesta pregunta era saber si, realment, els alumnes que cursen Batxillerat ho fan 

perquè és el que desitgen o és degut que no hi ha una oferta educativa que s’adeqüi a les 

seves preferències.  

 

Abans d’analitzar les respostes dels professors i de representar els resultats en un gràfic hem 

volgut verificar que la mostra escollida de professors sigui representativa. Per això, vam decidir 

calcular un interval de confiança per la proporció de professors de la mostra que han contestat 

a la pregunta amb una resposta afirmativa. Per poder realitzar aquesta tasca, vam escollir la 

fórmula de la figura 8, ja que ens hem vist obligades a treballar amb proporcions mostrals i no 

amb mitjanes mostrals degut que les nostres variables són totes categòriques en lloc de 

numèriques.  

 

 

 

Figura 8: Intervals de confiança per a proporcions mostrals amb tamany de mostra superior a 30 individus. 

                                                 
14 Qüestió número 9 del model d’enquesta dels professors. Pàgines 19 i 20 del document “Models d’Enquesta i Mostreig” de 
l’annex. 
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Les variables a aplicar en aquesta fórmula han estat: 

 

n = nombre total de professors enquestats = 48 

α= 0,05. Aquesta variable és el marge d’error del nostre interval.  

α/2=0,025 

 

Tenint en compte que el nombre de professors que han contestat de forma afirmativa a 

aquesta pregunta ha estat de 31 persones i que el total de professors enquestats és 48, la 

proporció mostral que obtenim és de 0.6458, proporció que anomenarem com “p”: 

 

 p= 0.6458  

 

Finalment, per calcular l’última variable  Zα/2, hem utilitzat el programa R introduint el codi: 

“>qnorm(1-0.025)” , el qual que ens dóna el valor: 1.95996. 

 

Per tant, aplicant la fórmula de la figura 8 obtenim:     p є (0,5104991 ; 0,781101 ) 

 

En conseqüència, podem afirmar que la nostra mostra és representativa i podem extrapolar el 

nostre estudi a tota la població.  

 

Un cop verificada la nostra mostra, per tal de poder analitzar les respostes i presentar-les 

d’una forma més clara i entenedora, vam realitzar el gràfic següent (figura 9):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 9: Gràfic de sectors. Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades. 

 



Oferta educativa i desenvolupament econòmic a la comarca del Berguedà 

 

 23

Fent un primer cop d’ull, veiem que el 65% dels professors pensa que hi ha molts alumnes que 

cursen Batxillerat degut a una escassa oferta de mòduls. Per altra banda, un 31% pensa que els 

alumnes que cursen Batxillerat ho fan perquè realment és el que desitgen i per últim, un 4% no 

es va manifestar. 

 

Per tal de fer una anàlisi més completa, vam creure adient veure el perquè d’aquestes 

respostes. Els professors que no es manifesten respecte aquesta pregunta, són aquells que no 

imparteixen classes a Batxillerat, és a dir, professors de 4t. d’ESO, o bé de Cicles Formatius.   

 

Pel que fa els professors que ens van respondre negativament, van corroborar la seva resposta 

dient que aquests alumnes cursen Batxillerat pel tal de poder accedir a una educació superior, 

ja sigui: estudis universitaris, o bé Grau Superior.  

 

Per últim, la majoria dels professors ens van respondre de manera afirmativa, és a dir, que 

molts dels alumnes que actualment fan Batxillerat ho fan per no tenir al seu abast una oferta, a 

la comarca, de mòduls. Les seves opinions sobre les causes són molt diverses i, per això, vam 

realitzar una síntesi d’elles agrupant-les en dos blocs que els trobem a continuació: 

 

Pel que fa el primer bloc, l’opinió dels professors respecte aquest nombre d’alumnes que 

cursen Batxillerat es deu principalment a una raó bàsica: una manca d’oferta educativa 

incentivadora i una baixa consideració social dels Cicles Formatius de Grau Mig. Aquest últim 

cas es correspon principalment a la idea errònia dels pares respecte al Grau Mig, que pensen 

que, cursant aquests cicles, els seus fills no podran optar per un lloc ben qualificat al món 

laboral. Segons els seu punt de vista, creuen que el més adient pel fill és deixar de banda les 

seves preferències i capacitacions. 

 

L’altre bloc es correspon a factors no vinculants amb les aptituds, els professors ens donàvem 

diferents motius pels quals els alumnes fan Batxillerat sense, realment, voler fer-ho. Aquests 

motius giren al voltant d’un eix: la mobilitat. Tot i que a primer cop d’ull aquesta no sembla 

determinant, tal i com es veurà més endavant, és el detonant d’aquest problema, Aquest fet, 

segons l’opinió dels professors, fa que, molts pares es “tornin còmodes i vegin el Batxillerat 

com un pàrking gratuït”, i veuen les grans despeses que suposen els desplaçaments dels seus 

fills. 
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Resumint breument, podem afirmar, a partir de les aportacions del professorat que hi ha un 

cert nombre d’estudiants de Batxillerat que el cursen influenciats per uns condicionants 

externs com són, les dificultats de desplaçament i la repercussió econòmica que això té a la 

família. 

 

Un cop hem examinat aquest punt de l’enquesta feta als professors, vam creure oportú 

analitzar la pregunta: “Què en penses de les ofertes de mòduls de la comarca?” 15. Per tal 

d’obtenir una informació més acurada, aquesta pregunta la vam realitzar tant a alumnes com 

professors.  

 

Abans de tot i, un cop ja sabem que la mostra de professors és representativa, volem fer el 

mateix pels alumnes. Per això, vam decidir calcular un interval de confiança per la proporció 

d’alumnes de la mostra que han contestat a la pregunta amb un insuficient. Per poder realitzar 

aquesta tasca vam escollir, un altre cop, la fórmula de la figura 8, pel mateix motiu esmentat 

anteriorment. 

 

Les variables a aplicar en aquesta fórmula han estat: 

 

n = nombre total d’alumnes enquestats = 243 

α= 0,05. Aquesta variable és el marge d’error del nostre interval.  

α/2=0,025 

 

Tenint en compte que el nombre d’alumnes que han contestat insuficient a aquesta pregunta 

a estat de 140 persones i que el total de professors enquestats és 243, la proporció mostral 

que obtenim és 0,576. Proporció que anomenarem com “p”. 

 

p= 0,576  

 

Finalment, per calcular l’ultima variable  Zα/2, hem utilitzat el programa R introduint el codi: 

“>qnorm(1-0.025)” , el qual que ens dóna el valor: 1.95996. 

 

Per tant, aplicant la fórmula anterior obtenim:     p є (0,5138646 ; 0,6381354) 

 

                                                 
15 Poden trobar aquesta qüestió a les enquestes dels professors i dels alumnes que adjuntem a les pàgines 3 a 20 del document de 

“Model d’enquestes i Mostreig” de l’annex. 
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En conseqüència, podem afirmar que la nostra mostra és representativa i podem extrapolar el 

nostre estudi a qualsevol població.  

 

Un cop verificat que la nostra mostra és representativa, vam voler veure el nombre d’alumnes 

que considerava l’oferta de mòduls suficient o insuficient. Per això, vam elaborar el gràfic de la 

figura 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figura 10: Gràfic de barres. Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades. 

 

Segons aquest gràfic, una part significativa dels alumnes ens van respondre que l’oferta de 

mòduls a la comarca era insuficient. Però, amb aquestes dades no sabem com els  “futurs” 

alumnes de mòduls consideren l’oferta. Per això, vam elaborar un contrast d’hipòtesis entre 

els alumnes de 4t. d’ESO i la resta d’alumnes, que han donat com a resposta que l’oferta de 

mòduls és suficient. Hem elaborat aquest contrast comparant els alumnes de 4t. d’ESO. amb la 

resta, ja que, els alumnes de 4t. d’ESO són els futurs alumnes de mòduls.  

 

Per poder realitzar aquesta tasca, vam escollir la fórmula de la figura 11, ja que, ens hem vist 

obligades a treballar amb proporcions mostrals degut a que les nostres variables són totes 

categòriques en lloc de numèriques, com hem dit anteriorment.   

 

Figura 11. Mesura de discrepància per a proporcions amb dimensió de la mostra és superior a 30. 
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On 

 

 

 

Les variables a aplicar en aquesta fórmula han estat: 

 

n₁= 64 (total alumnes enquestats 4t ESO) 

n₂=179 (total alumnes enquestats de 1r. i 2n de Batxillerat i de Grau  Mig i Superior) 

α=0,05. Aquesta variable és el marge d’error del nostre interval. 

α/2=0,025 

 

Tenint en compte que el nombre d’alumnes de 4t. d’ESO que han contestat suficient a aquesta 

pregunta ha estat de 28 persones i que el total d’alumnes de 4t. d’ESO enquestats és 64, la 

proporció mostral que obtenim és 0,4375. De la mateixa manera, el nombre d’alumnes de 

Grau Mig, Grau Superior, 1r. i 2n. de Batxillerat que han donat com a resposta suficient a 

aquesta pregunta ha estat de 45 i que el total d’alumnes, excloent 4t. d’ESO, enquestats és 

179, la proporció mostral que obtenim és 0,2737. Proporció que anomenarem com “p”. 

 

p₁  = 0,4375 

p₂ = 0,2737 

 

Aplicant a aquestes variables a la fórmula anterior i sabent que p0 és 0,3168 i que les hipòtesis 

són:  

H₀: p₁ = p₂ ( proporcions iguals) 

H₁: p₁ ≠ p₂ (proporcions diferents) 

 

La mesura de discrepància (d) és:          d= 2,41 

Finalment, per calcular l’ultima variable  Zα/2, hem utilitzat el programa R introduint el codi: 

“>qnorm (1-0.025)” , el qual que ens dóna el valor: 1.95996. 

 

Per tal de veure de forma més clara si rebutgem o no aquesta hipòtesi nul·la, utilitzem el gràfic 

de la distribució normal de la pàgina següent, ja que així ho hem considerat, i obtenim: 
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Figura 12: Representació gràfica d’una distribució normal estàndard. 

 

On veiem clarament que rebutgem la hipòtesi que les dues proporcions són iguals, ja que, el 

valor d>z. Per tant, les proporcions no són iguals. Hi ha diferències entre les opinions dels 

alumnes de 4t. d’ESO i la resta.  

 

Però, per veure millor aquesta diferència, vam decidir dividir les respostes per cursos com 

veiem en la següent taula: 

 

Oferta Mòduls Suficient Insuficient En blanc 

ESO 28 26 10 

1r Batx 16 25 4 

2n Batx 12 30 6 

CFGM 16 32 3 

CFGS 5 27 3 

Total 77 140 26 

Percentatge 31,69 57,61 10,70 
 

Taula 3. Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades. 

 

En aquesta taula veiem que només els alumnes de 4t d’ESO consideren que el poc que 

coneixen de l’oferta de mòduls a la comarca els sembla suficient, mentre que la resta 

d’alumnes que ja s’han enfrontat a la realitat, ens diuen que és insuficient.  
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Per obtenir resposta a la possible inconnexió, vam preguntar als alumnes què és el que troben 

a faltar en l’oferta actual. Les diverses opinions que ens van donar les hem resumit en el 

següent gràfic: 

 

Figura 13: Gràfic de sectors. Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 

 

En el gràfic de la figura 13, podem observar com un 30% dels alumnes opina que la 

insuficiència de formació professional és deguda a una manca de varietat. El motiu principal 

que van explicar va ser que els pocs mòduls que hi ha es centren massa en una mateixa 

branca, al voltant d’un 25% dels alumnes ens van dir que faltaven més mòduls específics. Per 

tant, cal diversificar i obrir l’oferta de nous mòduls.           

 

Tot i que no sigui molt significatiu, des del punt de vista dels alumnes també consideren un 

problema les distàncies; problema que hem comentat anteriorment, ja que, molts alumnes ens 

van dir que quasi tots els mòduls es concentren en la capital, Berga.  

 

Arribat aquest punt, ens vam preguntar quins són aquests mòduls que els alumnes troben a 

faltar. El gràfic de la pàgina següent de la figura 14 ens dóna la resposta:  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Gràfic de sectors que es desglossa a partir del gràfic anterior. Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 
realitzades 
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En aquest gràfic (figura 14) s’observa que aproximadament un 30% d’alumnes demanen el 

mòdul d’educació infantil, un 18% troben a faltar mòduls relacionats amb l’automobilisme, un 

15% turisme i restauració, i al voltant del  12% demanen sanitat, especialment farmàcia. 

 

Més endavant, analitzarem si aquests mòduls que els alumnes troben a faltar tindran sortida 

laboral a l’economia berguedana. 

A continuació presentem l’opinió dels professors sobre si l’oferta de mòduls berguedana és 

insuficient o suficient, en el gràfic de la figura 15:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diagrama de sectors. Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes de les enquestes realitzades. 

 

En aquest diagrama de sectors s’expressa  amb prou claredat que la majoria de professors 

creuen que l’oferta de mòduls és insuficient. Paral·lelament al que vam fer amb el sector 

alumnat, els professors van opinar sobre les causes d’aquesta insuficiència:   

 

Figura 16: Gràfic de barres. Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes de les enquestes realitzades. 
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En el diagrama de barres es pot veure que els professors que ens van respondre que l’oferta 

de mòduls era suficient, consideraven que això era així degut a la poca densitat demogràfica, 

cosa que feia l’oferta educativa adequada al nombre d’alumnes.  

 

Pel que fa a la major part dels professors, ens van dir que aquesta oferta de mòduls és 

insuficient. En els seus motius van destacar, tal com havien fet els alumnes, la manca de 

varietat en l’oferta. I també veiem que la distància és un inconvenient a afegir-se al problema 

educatiu. 

 

Finalment també van apuntar com a mancança, la poca iniciativa d’algunes institucions 

públiques com Ajuntaments, Consell Comarcal i Generalitat. 

 

3.4.2. (B) Quines conseqüències té la manca d’oferta de mòduls sobre l’economia 
Berguedana i les seves necessitats laborals? 
 

 
Després d’analitzar els inconvenients que afecten a l’educació i que condueixen a 

destacar com a resposta una escassetat d’oferta de mòduls, vam voler estudiar on els futurs 

treballadors de la comarca volien desenvolupar el seu capital humà. Per això, vam fer una 

anàlisi condicionada utilitzant dues preguntes de les enquestes: lloc de residència futur i la 

seva opinió envers l’oferta de mòduls 16. Tractàvem de veure si, el punt de vista dels alumnes 

sobre l’oferta de mòduls era una opinió que pogués afectar o no, a l’establiment, de cara a un 

futur, a la comarca berguedana. El resultat d’això el podem veure de forma més clara i 

entenedora en el següent gràfic:    

Figura 17.Gràfic condicionat de barres.  Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes de les enquestes realitzades. 

                                                 
16 Les preguntes referents a aquests temes les poden trobar al model d’enquesta dels alumnes de les pàgines 3 a 18 de l’annex. 
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Obviant els alumnes que han contestat en blanc, observem que tots aquells estudiants que 

diuen que l’oferta és suficient, la meitat d’ells es volen establir en un futur a la comarca. 

Contrastant amb que el 57,7% dels alumnes (tal i com veiem a la taula núm. 4) que ens ha 

afirmat que l’oferta de mòduls és insuficient, ens adonem que majoritàriament, al voltant d’un 

70%, volen quedar-se a la comarca.  

 

Tenint en compte que la majoria dels alumnes volen treballar a la comarca i, segons el resultat 

de l’anàlisi anterior que ens diu que l’oferta de mòduls és escassa, ens sorgeix una disjuntiva 

entre aquestes dues premisses: Com és possible que la major part dels estudiants volen 

quedar-se a la comarca si no existeixen mòduls adequats a les seves preferències? 

 

Per tal de respondre a aquesta nova qüestió,  vam estudiar amb detall dues preguntes més de 

l’enquesta: de què t’agradaria treballar en un futur? I, tens intenció de buscar feina i establir-

te de cara un futur en aquesta comarca? Per què? 17. Amb això, volem saber si els estudiants 

actuals de la comarca podran establir-se a la llarga en un lloc de treball que els satisfaci segons 

les seves preferències. I els treballadors futurs de la comarca veuran els seus desitjos de feina i 

lloc de treball satisfets? 

 

Per tal de contestar aquesta pregunta  hem realitzat una altra anàlisi condicional, és a dir, hem 

comptabilitzat en cada estudiant quina feina li agradaria fer en un futur i si li agradaria quedar-

se treballant a la comarca o marxar a fora.  Després de revisar altra vegada les 243 entrevistes 

realitzades als alumnes, hem obtingut el següent gràfic: 

                                                 
17 Aquestes qüestions les podran trobar al model d’enquesta dels alumnes de la pàgina 3 a 18del document “Model d’enquestes i 
Mostreig” de l’annex. 
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Figura 18: Gràfic condicionat de barres.  Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes de les enquestes realitzades. 

Tal i com es pot veure al gràfic, hem marcat algunes professions en diferents colors. En primer 

lloc, pel que fa al color verd són aquelles professions per les quals els estudiants del Berguedà 

poden rebre formació a la comarca. És lògic, que hagin sortit resultats com ara que, el 100% 

dels alumnes vulguin treballar en feines relacionades amb l’àmbit de secretariat i que tots ells 

en un futur vulguin quedar-se a la comarca, doncs això és perquè aquesta formació sí que és 

present a la comarca i l’alumne veu sortida en el món laboral.  Un altre exemple del mateix 

tipus, és el d’auxiliar d’infermeria on un 71.43% dels estudiants que volen treballar en aquest 

sector també voldrien quedar-se al Berguedà. Altres casos són: manteniment industrial,... 

oficis que disposen de formació professional a la comarca. 

 

D’altra banda, observem algunes categories en color groc, com veterinària, fisioteràpia i 

advocat; resulta obvi pensar que a la comarca no podran realitzar aquest tipus d’estudis i 

hauran de buscar alternatives a fora. Així doncs, aquesta segona agrupació quedarà exclosa 

d’una anàlisi profunda.  

 

Per últim, el cas amb més rellevància, són totes aquelles professions que estan marcades amb 

color vermell com ara: mecànica, educació infantil i estètica. Malgrat que siguin professions on 

la majoria dels estudiants enquestats voldrien desenvolupar a la llarga el seu capital humà al 

Berguedà, resulta impossible estudiar-ho a la comarca degut a la manca de mòduls vinculats a 

aquest tipus de professions.  

 

En forma de síntesi, hem pogut comprovar com la major part dels treballadors potencials 

preferiran establir-se a la comarca desenvolupant algunes de les professions per les quals no 

existeix formació al Berguedà. La qüestió que se’ns presenta ara és: aquestes professions són 

constituents dels principals sectors de l’economia Berguedana? Existeix algun tipus de relació 

entre la distribució sectorial de l’economia, les necessitats laborals de la comarca i la demanda 

de mòduls de la comarca? Per tal de donar resposta a aquests interrogants hem recorregut a 

l’informe territorial del Berguedà de la Cambra de Comerç de Barcelona (Delegació del 

Berguedà). 

 

Si ens fixem en el gràfic de la figura 19 podem veure quin pes relatiu representa cadascun dels 

grans sectors econòmics de l’economia del Berguedà. 
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Figura 19: Diagrama de sectors. Font: Cambra de Comerç de Barcelona (Delegació del Berguedà). En aquest gràfic no s’inclou el 

sector agrari ja que no resultava rellevant per al nostre treball. 

 

Tot i que la indústria, tal i com es veu en el diagrama, no representa un percentatge molt 

elevat, volem fer esment del plantejament d’un nou polígon industrial al municipi d’Olvan, 

cosa que incentivarà aquest sector. Una entrevista realitzada per l’ACEB a l’Albert Gendrau, 

gerent de Foment del Treball, se li va demanar què comportaria disposar d’un polígon de 50 

hectàrees en aquest municipi d’aquí a dos anys. La seva resposta va ser: 

 

  

“És evident que comportarà disposar de més sòl 

industrial. Però seria important que fos això, 

industrials, i no tant comercial com de vegades passa 

en alguns polígons, amb el resultat que l’ocupació 

generada és relativament baixa.” Albert Gendrau, 

gerent de Foment del Treball 

 

A aquesta manifestació coincideix en que el sector serveis ja té molt pes al Berguedà, de fet, 

en el gràfic anterior es pot observar. És per això que el 41,15% ve representat per professions 

relacionades amb el comerç i les reparacions, i un 17,59% és representat pel Turisme i 

l’hostaleria18. Aquestes últimes dades són d’important rellevància ja que, dins el sector serveis, 

trobem incloses professions com l’educació infantil, l’estètica o la mecànica (dins el grup de 

reparacions), professions que, segons el gràfic de la figura 18, són les principals feines que els 

futurs treballadors de la comarca voldran realitzar al Berguedà però que, al mateix temps, 

resulten ésser aquelles professions per les quals no hi ha oferta de mòduls que garanteixi una 

formació destinada a aquest sector. Per tant, aquí trobem un dels indicis del desequilibri entre 

el món educatiu i l’economia berguedana. A més a més, per reforçar aquest aspecte podem 

veure el gràfic de la figura 20 que representa la distribució de la població ocupada per sectors. 

                                                 
18 Percentatges calculats a partir de les dades de la Cambra de Comerç de Barcelona (Delegació del Berguedà). Poden consultar les 
taules corresponents a aquestes dades a la pàgina 56 del document “Part analítica” de l’annex. 
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En aquest gràfic, novament, podem 

afirmar la rellevància del sector serveis 

al Berguedà, ja que més del 50% de la 

població ocupada treballava al 2007 en 

el sector serveis.    

   

Per cloure la part de caire analític, 

volem constatar vàries argumentacions 

dels diferents empresaris entrevistats i 

de la gerent de l’ACEB, que considerem 

oportunes per remarcar els resultats 

obtinguts. Com ja hem esmentat 

anteriorment, totes aquestes 

referències les podeu trobar a les 

entrevistes enregistrades en format audiovisual a l’arxiu adjunt de l’annex.  

 

En referència als sectors amb més pes a l’economia berguedana, la gerent de l’ACEB es 

manifesta dient: “Estem parlant d’una desena d’empreses les que generen molts llocs de treball 

i són punt fort de la comarca entre elles: sector fusta, sector metall, sector tèxtil encara i 

podríem dir que turisme comença a despuntar.” 

 

D’altra banda, per donar pes al fet que l’oferta educativa no s’adequa a les condicions 

econòmiques i sectorials de la comarca, mostrem les opinions dels empresaris entrevistats i, 

novament, de la gerent de l’ACEB, les quals van encaminades cap a la mateixa direcció.  

 

“Sempre hi hagut una mena d’antagonisme i 

inconnexió entre treball i educació, tant a nivell de 

governs: central, autonòmic i local. No s’ha vist mai la 

interrelació entre treball i educació, amb la qual cosa 

educació ha anat per la seva banda i treball per la 

seva. I per tant, encara tenim l’oferta educativa al 

territori de fa trenta anys, que no s’avé amb les 

circumstàncies econòmiques actuals, per això, cal 

remodelar-la tota, ja que no s’adequa a la realitat.” Montserrat Rodríguez, gerent de l’ACEB 

Figura 20: Diagrama de barres. Font: Departament del treball 
de la Generalitat de Catalunya. Pes relatiu dels ocupats en cada 
sector sobre el total d’ocupats. 
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“No s’ajusta l’oferta educativa i la demanda 

laboral. Generalment, les empreses tenen 

dificultat per trobar els treballadors que 

necessiten, ja que els costa trobar gent formada. 

De fet, no estem en un sistema educatiu que 

fomenti la formació professional.” 19 Miquel Plana, 

director de Plana Assessoria, S.L. 

 

3.4.3. Factors que afavoreixen la inconnexió entre ensenyament i el món laboral 

 
Anteriorment, hem explicat que el fet que no hi hagi una adequació entre l’oferta 

educativa i la demanda laboral, podia ser degut a la manca d’oferta de mòduls de la comarca, 

però, arrel d’informar-nos sobre el Berguedà i recollir informació sobre els transports públics i 

a més a més, dades demogràfiques..., ens hem adonat que el fet d’aquesta inconnexió, podria 

estar relacionat amb  aquests factors esmentats. 

 

Transports: 

 

Pel que fa al transport públic l’única via 

de mobilitat és la d’autobusos i la companyia 

concessionària Alsina Graells-Alsa, en tots els 

casos, és la que s’encarrega. A continuació, 

mencionem les diferents  xarxes a nivell urbà, 

interurbà i intercomarcal per tal de poder 

analitzar fins a quin punt aquest factor 

condiciona l’escassetat de l’oferta educativa i el 

desenvolupament econòmic. 

 

En primer lloc, en referència al transport urbà 

només hi és present una línea, que tan sols 

existeix des de fa un any, i que travessa tot 

Berga iniciant el seu recorregut a la zona del 

                                                 
19 Per consultar les preguntes realitzades als empresaris poden trobar els models d’entrevista a les pàgines 21 a 24 del document 
“Model d’enquestes i Mostreig” de l’annex. 

Figura 21: Mapa de les línies s d’autobusos interurbanes 
de la comarca del Berguedà 
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polígon industrial i acabant a les immediacions del casc antic. Després de consultar el fulletó 

respectiu, hem observat com un dels principals aspectes rellevants a destacar és la freqüència 

en que els autobusos inicien el seu recorregut, que aproximadament és de 50 minuts. 

 

Per altra banda, existeixen tres línees d’autobusos interurbans que enllacen els diferents 

municipis de la comarca. Una d’elles, inicia el trajecte a l’institut IES Guillem Berguedà, 

continua dirigint-se cap a Gironella i acaba a Viladomiu (antiga colònia tèxtil del municipi de 

Gironella). Ens ha sobtat que aquest recorregut tan sols tingui dues franges horàries, matí i 

migdia, tant d’anada com de tornada; aquest fet mostra que hi ha una gran escassetat de 

combinacions d’horaris per poder desplaçar-se per tot el Berguedà.  

 

Per acabar amb les línees interurbanes, existeix una que es dirigeix als municipis del nord de la 

comarca que, com hem esmentat, són de caire muntanyós i, per tant, les infraestructures no 

són les més adequades. El punt d’inici és Berga i el punt final Gósol. Consultant el respectiu 

fulletó, ens ha cridat l’atenció el cost del trajecte: el bitllet per anar des de Berga direcció nord 

fins a Gósol és de 6 euros, preu que considerem força desmesurat per tractar-se d’un 

recorregut dins la comarca. 

 

Pel que fa als autobusos intercomarcals, existeixen cinc línees. Cal dir que tots els recorreguts 

que es fan travessen el Berguedà aturant-se als diferents pobles de la comarca.  D’aquestes 

cinc línies que efectuen el recorregut per comarques del voltant volem destacar tres que 

comuniquen el Berguedà amb comarques com: el Ripollès, el Solsonès o el Bages. Aquests tres 

trajectes tenen una característica en comú que reforça la idea d’un transport públic poc 

desenvolupat: el recorregut que realitzen aquests autobusos està conformat  aproximadament 

per 60 km. de carretera i la durada en autobús és al voltant d’una hora i quart. 

 

Finalment, pel que fa als autobusos que es dirigeixen a la costa, trobem dues línees més; per 

una banda, una que parteix del Principat d’Andorra, passant per Puigcerdà, i circula per l’eix 

del Llobregat finalitzant el seu recorregut a Barcelona (el viatge des de Berga fins a Barcelona 

en aquest autobús és de dues hores). I per altra, la línia inicia el trajecte a Berga baixant fins a 

la Costa Daurada: Tarragona, Salou i Cambrils.  

 

Un cop analitzada l’oferta en transports públics es tracta d’observar com influeix en 

l’aprofitament que en poden treure els estudiants de l’oferta educativa dels diferents centres.  
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En primer lloc, cal esmentar que durant l’ensenyament obligatori els alumnes disposen de 

desplaçaments gratuïts si provenen de municipis diferents al de l’institut que els toca anar. La 

gratuïtat és però, només pels alumnes que són de fora del municipi de l’institut on estan 

adscrits i, per tant, tots els alumnes que viuen en colònies del poble on hi ha el centre no en 

gaudeixen. Això significa també que si un alumne es matricula a un centre on no està adscrit el 

transport anirà a càrrec seu. 

 

Pels ensenyaments post obligatoris el transport corre a càrrec dels alumnes. Ara bé, cal 

diferenciar, per una banda, els alumnes que es dirigeixen cap a un centre de Berga, Gironella o 

Puig-reig, que tenen la possibilitat de trobar un ventall ampli d’horaris d’autobusos, dels que 

volen anar a Bagà des de diferents punts de la comarca que, com hem dit anteriorment, no 

disposen pràcticament de transport públic adaptat als horaris del centre. També, la situació 

s’agreuja en el cas de municipis amb menys població, majoritàriament els de l’alt Berguedà per 

arribar a Gironella o Puig-reig, degut a la inviabilitat tant dels horaris com d’enllaços entre 

diferents línies d’autobusos. Per exemple, l’únic institut de la comarca que oferta el Batxillerat 

artístic és l’IES Pere Fontdevila (Gironella), i en canvi, la facilitat per accedir-hi només la tenen 

els estudiants que provenen dels pobles situats a l’eix del Llobregat. Així també, encara que 

l’IES Alt Berguedà ofereixi el mòdul d’Activitats Físicoesportives, difícilment el podran cursar 

alumnes que visquin fora del municipi de Bagà. 

 
Si el problema de la mobilitat s’afegeix a l’escassa oferta de formació professional, ens trobem 

en una situació en que l’alumne ha d’optar per realitzar l’educació post obligatòria que 

s’imparteix a la població més propera. Com hem vist, hi ha una manca de mòduls i, això, 

tendeix que els alumnes cursin Batxillerat o bé hagin de marxar fora de la comarca a estudiar 

un mòdul que realment els agradi i on disposin de millors infraestructures. 

 

Demografia 

 

En referència al tema demogràfic, si observem les comarques del voltant, com poden 

ser el Bages i l’Osona, veurem que s’estenen en una superfície similar a la del Berguedà, però 

el nombre d’habitants difereix de quasi el triple, i per tant, la densitat demogràfica és molt més 

elevada.  

 

Com hem mencionat anteriorment, el Berguedà té una superfície de 1.184,90 km², amb un 

total d’habitants de 41.488 habitants i, per tant, la densitat demogràfica és de 35,01 habitants 
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per km². En comparació, amb les comarques del voltant, l’Osona s’estén en una superfície de 

1.260,01 km², consta de 150.139 habitants i així, la densitat demogràfica és de 119,15 

habitants/km². Pel que fa al Bages es troba en una situació semblant a la d’Osona: el terreny és 

de 1.299,01 km², amb una població de 181.346 habitants, i com a resultat 139,6 

habitants/km². Per tant, veiem la gran diferència de densitat demogràfica que hi ha entre el 

Berguedà i les diferents comarques del voltant. 

 

El tema de la baixa densitat demogràfica creiem que és un factor que pot contribuir a la 

insuficiència en els mitjans de transport públics. Observem que s’estableix un cercle viciós, és a 

dir, poca densitat demogràfica implica poca demanda de transport, pocs viatgers fan deficitari 

el manteniment d’una línia d’autobusos. I això repercuteix en una manca de mobilitat 

intracomarcal. Tanmateix, si les línees d’autobusos són deficitàries, el plantejament d’una línia 

de ferrocarril es veu encara més llunyà. Al respecte, el gerent de Foment del Treball, Albert 

Gendrau, va explicar en l’entrevista realitzada per l’ACEB, que hem esmentat anteriorment:  

 

“El tren és un excel·lent mitjà de transport, per a persones i per a mercaderies, tot i que també 

s’ha d’entendre que les inversions púbiques s’han de prioritzar amb criteris de cost/benefici. 

Entenc que seria beneficiós per al Berguedà, però també entenc que no es pot tenir tot allò que 

seria desitjable.” 

 

En definitiva, podem concloure que la manca d’oferta educativa de la comarca es veu  deguda 

a la confluència de varis factors: la baixa densitat demogràfica, les dificultats de mobilitat en 

transport públic i un cert grau de desatenció per part de les institucions públiques. 
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3.5. POSSIBLES ALTERNATIVES I SOLUCIONS        

 

 Som conscients que proposar canvis en l’àmbit educatiu, encara que sigui a nivell 

comarcal, implica col·laboració i implicació per part tant d’organismes locals, ja siguin els 

ajuntaments o el consell comarcal, com de la pròpia Generalitat. Ara bé, també som conscients 

que per tal que la situació socioeconòmica d’un indret millori calen estudis que determinin les 

condicions en les quals es troba i permetin arribar a solucions que possibilitin el 

desenvolupament paral·lel entre economia i educació. 

 

D’acord amb el tema que hem tractat en aquest treball i, sobretot, en relació directa amb 

l’àmbit dels  cicles formatius com a opció de formació postobligatòria, hem volgut fer recerca i 

exposar a grosso modo algunes de les mesures que es podrien portar a terme per potenciar el 

desenvolupament socioeconòmic de la comarca.  

 

En primer lloc, trobem que el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP) 20 del 

Ministeri d’Educació, Política Social i Esport inclou entre les seves funcions  algunes premisses 

destacables com són: 

 

- “Adecuar la formación profesional a los requerimientos del sistema productivo”. 

- “Transparentar el mercado laboral, de modo que se facilite el ajuste entre oferta y 

demanda de trabajo”.  

 

Donades aquestes principals finalitats del CNCP i d’acord amb el que hem exposat en aquest 

treball, ens preguntem si potser la Generalitat de Catalunya no hauria de prendre consciència i 

replantejar-se el fet que, a comarques com el Berguedà (que no creiem que sigui l’únic cas), el 

camí que es segueix quant a cicles formatius és precisament l’oposat als objectius que pretén 

aconseguir l’Estat. Sembla ser que el que entenen les institucions a la comarca per “adecuar la 

Formación Profesional a los requerimientos del sistema productivo” consisteix en mantenir 

l’oferta educativa de dècades anteriors sense tenir present la correlació i el paral·lelisme 

necessari que ha d’existir entre treball, formació i desenvolupament. És per això que creiem 

que, com a possible mesura necessària per “solucionar” aquest desajust, els òrgans de govern, 

                                                 
20 El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP) és “el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y 
Formación Profesional (SNCFP) que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional. Comprende las 
cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo español, organizadas en familias profesionales y niveles. 
Constituye la base para elaborar la oferta formativa de los títulos y certificados de profesionalidad.” La informació 
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tant a nivell comarcal com autonòmic, haurien de perfilar i dissenyar, ja no tant un sistema 

formatiu ampli i variat (fet que potser seria desmesurat vista la realitat demogràfica de la 

comarca), sinó una oferta educativa postobligatòria que garantís l’adequació entre els 

requeriments laborals de la comarca i l’oferta educativa. No es tracta d’una remodelació total 

del sistema educatiu de formació professional de la comarca, sinó que s’haurien d’introduir 

certs mòduls que contribuïssin al bon desenvolupament de la comarca, és a dir, una oferta 

educativa que es correspongui amb les necessitats laborals, en la situació actual seria el cas 

d’educació infantil, turisme, estètica, i dedicació a la tercera edat. 

 

A més a més, en una de les notes de premsa publicada el 5 de desembre de 2008 al “Plan 

Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo” es va deixar constància de l’importància 

que tindrà en uns anys la formació professional en relació amb l’economia. Segons aquest 

article “...en 2020 la mitad de todos los empleados en Europa requerirán, al menos, una 

formación secundaria postobligatoria, fundamentalmente de Formación Profesional”. Aquesta 

afirmació verifica la nostra hipòtesi i reforça la proposta d’impulsar més i millor els cicles 

formatius a la comarca per tal de cobrir la necessitat d’una economia que veu com els seus 

sectors troben dificultats per trobar el capital humà que requereixen.  

 

D’altra banda, però, tenim constància del fet que el mateix Ministeri d’Educació d’Espanya 

garanteix un seguit de beques de mobilitat pels alumnes que estan cursant o que volen cursar 

Cicles Formatius. A més, existeix una classe de beques de mobilitat específiques que inclou 

entre els seus requisits per ser becari viure a una comarca poc densa21. Tenint en compte que 

la comarca del Berguedà formaria part d’aquest grup podem dir que aquestes beques poden 

ser l’alternativa per aquelles famílies que, com han comentat els professors enquestats, 

prefereixen que els seus fills cursin Batxillerat ja que es tracta d’una mena de “pàrking gratuït”.  

És ben cert que aquest tipus d’ajudes no permetran que a la comarca hi hagi una millora en 

l’adequació entre formació i demanda laboral però, si més no, afavorirà el fet que molts joves 

es decantin finalment per aquells cicles formatius que, malgrat no siguin a la comarca, poden 

realitzar-los en altres indrets a un cost més baix evitant l’efecte “resignació” que juga el 

Batxillerat per a molts estudiants de la comarca.  

 

 

 

                                                 
21 En aquest cas el mepsyd entén per comarca poc densa aquella que té menys de 40 habitants per Km². 
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4. CONCLUSIONS           

 

Després de varis mesos cercant informació, investigant els sectors que necessitàvem 

estudiar, buscant els problemes que hi havia, treballant per donar cos a aquest treball,... 

creiem que hem pogut assolir i realitzar els nostres objectius, és a dir, esbrinar el nivell d’oferta 

educativa que ofereix la comarca, examinar la distribució sectorial de les empreses del 

Berguedà i el seu pes relatiu i, observar i estudiar com és la connexió entre l’àmbit educatiu i 

laboral. 

 

Per concloure podem afirmar que, els pilars fonamentals d’una economia, com són el treball i 

l’educació, estan en desequilibri a la comarca del Berguedà, això és degut que l’oferta 

educativa no està a l’alçada de les expectatives que el món laboral actual requereix. 

 

Un cop estudiat els factors i els punts febles que causen aquesta inconnexió observem que són 

varis. Per una banda, estem parlant d’una comarca amb una baixa densitat demogràfica i 

concentrada a la capital, Berga i, amb una xarxa de transports força precària. Per tant, això 

provoca que molts alumnes que volen estudiar a la comarca, o la població on viuen, no ho 

poden fer i han d’optar o bé per marxar a fora, la qual cosa requereix un cost elevat, o bé, triar 

uns estudis no especialment desitjats, però que són escollits per comoditat, baix cost o 

proximitat al centre. Això fa que, l’alumnat estudiï a la comarca possiblement una cosa que no 

li agradi i no s’adeqüi a les seves capacitacions, fets que poden comportar futures frustracions 

professionals. 

 

Hi ha un gruix d’estudiants que aproven l’ESO i que opten per fer Batxillerat com a alternativa, 

i en canvi, no aconsegueixen aquesta titulació i, per tant, d’aquesta manera queda, un grup 

d’alumnat que no pot obtenir una titulació adequada. 

 

Després d’analitzar el tema, creiem que el fet que ho provoca és que la formació professional 

no està gaire potenciada, és a dir, hi ha poca varietat de mòduls a la comarca. De totes 

maneres, i sent realistes demogràficament parlant, creiem que convindria oferir un ventall més 

ampli de mòduls i estudiar estratègies per tal de millorar la mobilitat dels estudiants dins de la 

comarca. Paral·lelament no es pot oblidar, el fet que s’ha d’atendre a les observacions que es 

fan des del món laboral pel que respecte a quin tipus de preparació necessita el futur 

treballador, és a dir, per tal d’aconseguir un bon desenvolupament econòmic a la comarca, 

s’ha de preparar un capital humà format en allò que aquesta requereix, d’aquesta manera la 
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taxa d’atur no seria tan elevada i per altra, no hi hauria un excedent de treballadors en sectors 

que no tenen pes al Berguedà. 

 

Actualment, els principals sectors de l’economia berguedana són els serveis en detriment de la 

mineria i la indústria tèxtil, que durant el segle XX van tenir molt pes. Dins el sector serveis, el 

que destaquen són professions com el comerç, les reparacions, el turisme i l’hostaleria, 

l’educació infantil, l’estètica o la dedicació a la tercera edat. Tot i així, les empreses que 

generen més llocs de treball a la comarca són sector fusta i sector metall. Per tant, pensem 

que des de les institucions públiques es podria millorar la situació si s’aconsegueix que el món 

educatiu es comuniqui amb la demanda laboral. A més a més, el principal tipus d’oferta, que 

molts alumnes troben a faltar, coincideix amb els sectors que estan en creixement al 

Berguedà.  

 

Així doncs, volem constatar que si es treballa en aquesta direcció, la comarca podrà beneficiar-

se amb un creixement econòmic ja que els diferents agents de l’economia contribuiran de 

forma òptima: per una banda les empreses tindran treballadors especialitzats en allò que 

requereixen i, per altra, aquests treballadors estaran capacitats per desenvolupar les activitats 

adequadament. 

 

En definitiva, creiem que les institucions públiques, Departament d’Educació, Consell Comarcal 

i Ajuntaments, haurien de potenciar la formació professional a la comarca ja que permetria 

obtenir oportunitats per equiparar-se a altres zones del país, tant des del punt de vista d’oferta 

educativa com de desenvolupament econòmic, ja que una població adequadament formada 

pot donar un impuls econòmic al territori. 
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A més a més, agraïm l’atenció i la dedicació que ens van mostrar el Josep Canudes i la Marisol, 
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I finalment en aquest àmbit volem agrair la disponibilitat de Josep Canal Gonfaus, cap del 

departament d’Administració de Comercial Peralba, SA. 

 

Pel que fa a altres institucions que ens han transmès informació i interès, volem mencionar: Al 

Departament d’Educació de Catalunya, Gemma Sesmero com a responsable del departament 

de documentació. També, la Queralt Cortina, responsable de l’àmbit de joventut del Consell 
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II, Patricia Pascual Sánchez, ajudant del treball, Diego Ruiz Hernández, professor d’Estadística 
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Disseny del Berguedà (Gironella), abril de 2008. 

 

• Fulletons d’horaris i línees d’autobusos de la companyia Alsa-Alzina Graells referents 

als trajectes: 

 

Berga, Port Aventura, Cambrils 

Barcelona, Berga, Llívia, Andorra 

Castellar de N’Hug, Berga, Manresa 

La Coma, Berga 

Berga, Casserres, Puig-reig 

Berga, Borredà, Berga 

Berga, Viladomiu 

Berga, Gósol 

Autobús urbà de Berga 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


