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COMUNICAT DE PREMSA 

La captació de professionals, objectiu de la participació del 

sector de la construcció al Saló de l’Ocupació 2022 
 

 La Confederació Catalana de la Construcció promocionarà els valors i 

oportunitats de la professió a l’estand 475 

 Es desplegaran diverses activitats destinades a informar i atreure els 

candidats a desenvolupar una carrera laboral 

 

Barcelona, 19 d’octubre de 2022.- Segons l’Institut Estadístic de Catalunya (Idescat), el sector de 

la construcció a Catalunya dona ocupació a 234.600 persones (dades del 2n trimestre de 2022), el 

que representa un 6,7% del total. Tot i la importància d’aquestes xifres, les empreses catalanes 

pateixen, des de fa anys, manca de mà d’obra -i, específicament, de mà d’obra qualificada.  

Aquest dèficit de força laboral impedeix o endarrereix, en molts casos, el desenvolupament dels 

projectes d’edificació d’habitatges, rehabilitació i construcció d’infraestructures que necessita el 

país per al benestar dels seus ciutadans i la competitivitat de la seva economia. 

Per tal de fer front a aquesta mancança, la Confederació Catalana de la Construcció (CCC) ha 

decidit de participar al Saló de l’Ocupació que tindrà lloc els propers 9 i 10 de novembre al recinte 

de Montjuïc de Barcelona. La presència de la CCC s’estructurarà a través del muntatge d’un 

estand i el desenvolupament de diverses activitats complementàries. L’objectiu és doble: per una 

banda, atraure persones a integrar-se professionalment en el sector; per una altra, informar els 

visitants de l’oferta formativa i laboral existent. 

L’estand de la CCC (número 475 del Saló) serà atès per representants de totes les entitats que 

integren la Confederació. D’aquesta manera, és garanteix la cobertura ininterrompuda amb 

assessorament personalitzat als visitants durant els dos dies de la fira, en horari de 9,30 a 19h. 

Està també prevista també la celebració d’un taller (workshop) al propi recinte firal sobre una 

experiència personal de carrera professional al sector de la construcció.  

Per últim, es distribuirà entre els visitants un díptic per a promocionar la incorporació laboral del 

sector. Aquest suport informatiu, molt gràfic i amb eslògans apel·latius, busca donar resposta a 

les primeres preguntes que es pugui fer qualsevol interessat a treballar al sector: atributs de la 

feina, condicions laborals, recompenses... El díptic incorpora un codi QR que enllaça amb un web 

on ampliar la informació, creat expressament per a l’ocasió (www.construeixelfutur.cat).   
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Sobre la CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ 

La Confederació Catalana de la Construcció (CCC) es una organització empresarial que té com 

objectiu la defensa i el desenvolupament del sector de la construcció dins del territori de 

Catalunya. El seu president és Josep Gassiot. 

La CCC està integrada per les següents organitzacions empresarials: 

 Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 

 Federació Catalana de Promotors Constructors 

 Federació de Gremis de la Construcció de Lleida 

 Foment per el Desenvolupament de la Construcció i Indústria Auxiliar de les Comarques 

Tarragonines 

 Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona 

 Gremi d’Àrids de Catalunya 

 Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques 

 Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona 
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