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8.090 aturats més
Un grup de persones s'espera per ser atès a les oficines del SOC Foto: ACN

El nombre de persones registrades a l'atur aquest agost ha augmentat de 8.090 persones, 1,32%
més que el juliol, cosa que trenca cinc mesos consecutius de caigudes a Catalunya, segons les
dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
L'agost és un mes tradicionalment on la desocupació registrada augmenta, per efecte de la
finalització de la majoria de contractes del període d'estiu. Tot i això, la sèrie de Catalunya indica
que aquest augment de 8.090 persones és el més baix que s'ha registrat des de l'any 2006,
quan la desocupació va augmentar de 6.356 persones. En el conjunt de l'estat espanyol l'atur ha
crescut de 38.179 persones, trencant una tendència de quatre mesos consecutius de caigudes.
El comportament de les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a l'agost és a l'alça en
les sèries dels últims anys. De fet, des de l'any 2001 tots els mesos d'agost l'atur s'ha
incrementat a Catalunya amb l'excepció d'un únic mes, l'agost del 2004, quan el nombre de
persones inscrites a les oficines de l'atur va disminuir de 9.836 persones
El comportament en el conjunt de l'Estat espanyol ha estat similar, tot i que des de l'any 1997, hi
ha hagut tres mesos amb disminució de l'atur que van ser el 2000, el 1998 i el 1997. La resta
d'anys, el mercat de treball espanyol ha acumulat més aturats.
Igual que a Catalunya l'increment de l'atur aquest agost ha estat el més baix des de l'any 2006,
en el conjunt de l'estat espanyol aquesta estadística es repeteix per als mateixos períodes.
La xifra més alta d'increment de l'atur a Catalunya un mes d'agost la manté fins ara l'agost del
2009, l'any de la recessió després de la punxada de la bombolla immobiliària. Aquell agost del
2009 el nombre d'inscrits al SOC va augmentar de 23.218 persones. Des d'aquell any els aturats
a l'agost s'han incrementat de 16.703 persones i de 13.779 pels anys 2010 i 2011,
respectivament.
El rècord d'augment de l'atur a l'estat espanyol en les sèries del mes d'agost està fixat el 2008
amb un increment de 103.085, primer any de la crisi i mesos abans de la entrada en recessió de
l'economia espanyola.
Només Lleida frena l'ascens de l'atur
Per demarcacions, l'atur puja a totes excepte a Lleida, on a l'agost el nombre de desocupats cau
lleugerament de 197 persones (-0,68%) respecte el juliol. En aquí, les llistes d'aturats acumulen
quatre mesos consecutius de davallada, tot i que el nombre total actual de desocupats s'enfila
fins als 28.587, sent la xifra més alta registrada mai al territori en un mes d'agost. En relació a
l'agost de l'any passat, l'atur a Lleida acumula 951 desocupats més, un 3,44%.
Barcelona
La demarcació de Barcelona és en termes absoluts on més puja l'atur a l'agost. Les llistes de
desocupats sumen 6.972 persones, un 1,49% més, fet que situa la xifra total de d'aturats en
473.811 persones. En aquest cas, l'atur acumula dos mesos consecutius d'augment després
d'un any amb variacions constants a l'alça i a la baixa. Si es comparen les dades amb l'agost del
2011 però, el volum d'aturats és un 7% superior amb 30.991 persones més inscrites a les oficines
d'ocupació que un any abans.
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Girona
Girona és la demarcació on més augmenta l'atur en termes percentuals i, com passa al conjunt
del territori, deixa enrere cinc mesos consecutius de baixada de la desocupació. Aquest agost es
van inscriure a les oficines d'ocupació 911 persones més que el juliol, això és un 1,75% més en
termes mensuals. El total de desocupats a les comarques gironines se situa en 53.045 aturats,
sent el segon registre mensual més baix de l'any. En termes anuals, Girona acumula 2.134 nous
aturats respecte l'agost del 2011, el que suposa un increment en un any del 4,19%.
Tarragona
Finalment, a les comarques de Tarragona, l'atur ha augmentat a l'agost de 404 persones, xifra
que representa un lleuger repunt del 0,6% en relació al juliol i situa el total de desocupats en
67.442 persones. Amb aquestes dades, la demarcació acumula dos mesos consecutius d'ascens
de l'atur. També en aquest cas, Tarragona registra l'atur més elevat registrat mai en un mes
d'agost que duplica el que es va registrava en ple estiu el 2008. En termes anuals, l'atur a
Tarragona suma 4.158 nous aturats respecte l'agost del 2011, això és un 6,57% més.
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