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La Catalunya més aturada 
L'àrea metropolitana de Barcelona, la Catalunya central i el Camp de Tarragona lideren la taxa de desocupats 

La pèrdua de llocs de treball industrials no s'ha compensat 

Les co marques q ue in tegren l 'àrea me tropolitana d e Ba rcelona, les que f ormen l a 
Catalunya cen tral i el  Camp d e Ta rragona són, a gran s trets, les qu e més at ur 
concentren, se gons el  ma pa coma rcal q ue e labora a nualment el  si ndicat CC OO de  
Catalunya (vegeu quadre adjunt). El podi de l'any passat l'encapçalava el Baix Penedès, 
amb una taxa de desocupació absoluta del 16,8%, segu it de l 'Anoia (15,2%) i el  Vallès 
Occidental (1 4%). La mitjana d el conjunt d e comarques ca talanes es va  si tuar en e l 
12,6% l'any passat. 

Aquesta xifra queda mol t lluny de la publicada per l'enquesta de població activa (EPA), 
que en el quart trimestre de l'any passat situava la taxa d'atur de Catalunya en el 23,9% 
de la població activa. La raó d'aquesta diferència es troba en el mètode usat per elaborar 
la taxa d'atur coma rcal. L'EPA  no va més enl là de  les da des pe r província i, a més,  
discrimina població que, estant en disposició de treballar, du a terme altres activitats, com 
ara els estudiants. Per esbrinar l'atur per comarques, CCOO es veu obligada a utilitzar el 
padró municipal, incloent tota la població entre els 16 i 64 anys, i en sumar més ciutadans 
la taxa final de desocupats surt més petita. 

Tornant a l 'anàlisi de CCOO, la comarca que l'any passat va regist rar un increment  més 
important del n ombre d 'aturats és la Terra Alta, on  l a d esocupació va augmentar u n 
17,8%, segu ida de  la Co nca d e Barb erà (15 ,2%) i la  Cerd anya (15% ). En  la ba nda 
contrària hi ha e l Sol sonès, que va ser l'única comarca ca talana on es va red uir l 'atur, 
encara que en només 28 persones, el 2012. L'augment de l'atur al conjunt de Catalunya 
va ser l'a ny pass at del 6% o,  el qu e és el mat eix, 36. 035 pe rsones i, a banda de la 
reducció de l So lsonès, es van si tuar p er so ta de l a mi tjana el  Pla d 'Urgell (2, 5%), l a 
Segarra (2,6%) i el Baix Empordà (amb el 2,8% sobre la població activa). 

“Ara estem analitzant les causes de l'increment de l' atur en un es comarques respecte a 
d'altres, e ncara q ue una e xplicació p lausible podria ser que la  d estrucció d' ocupació 
generada per la indústria en els últims anys en unes zones concretes no s'ha compensat 
amb la generació posterior de llocs de t reball”, va explicar Cristina Faciaben, secretària 
de socioeconomia de CCOO de Catalunya, ahir en la presentació de l'informe. 

Així, si  l 'atur comarcal i mpacta, tal com s'ha indicat an teriorment, en  la coro na 
metropolitana de Barcelona, la Catalunya central i el Camp de Tarragona, les comarques 
que presenten una menor desocupació són les pirinenques, les de Ponent i les gironines. 

Igualment, el Mapa de l'atur a Catalunya 2012, elaborat per CCOO, recull per primer cop 
la taxa d'atur absoluta del conjunt de municipis del país. L'anàlisi havia presentat en els últims anys l'atur de les localitats catalanes més 
grans, però mai la informació completa dels 947 municipis que hi ha a C atalunya. “En línies generals, els municipis amb un atur més 
elevat coi ncideixen amb coma rques amb  una ele vada de socupació”, va ind icar Faciaben. En d efinitiva, tot un  recul l d'i nformació per 
valorar la situació del mercat laboral des del punt de vista comarcal i municipal. 
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