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L'atur torna a pujar a Terrassa i se
situa en el 17,01%
Després d'una caiguda del 3,5% al mes de juliol, l'agost tanca amb un augment
del 2,5%

17.000 persones es troben sense feina a Terrassa. | ACN

Segons el darrer Informe mensual de l'atur registrat als municipis i comarques barcelonines
(https://www.diba.cat/documents/553295/336521344/Informe+atur+registrat+prov%C3%ADncia+d
e+Barcelona%2C+agost+2020.pdf/7287dc41-e919-4562-9492-1f7cc6fb4052) , elaborat per la
Diputació de Barcelona, el mes d'agost del 2020 tanca amb 357.040 demandants d'ocupació
considerats desocupats, inscrits a les oficines del Servei Públic d'Ocupació a la demarcació de
Barcelona. Aquesta xifra és un 2,3% superior (7.992) a la de demandants del mes anterior i un
27,7% superior (77.533) a la de demandants del mateix mes de l'any anterior.
Per sectors, aquest mes d'agost hi ha un augment en gairebé tots, especialment en educació,
comerç, restauració, construcció, administració pública, i activitats esportives i associatives, entre
d'altres. Per sexe, l'atur masculí puja un 2,2% mentre que el femení un 2,3% i, per edats, afecta
més en els joves (2,6%) que en la resta d'edats (2,2%).
Per comarques, totes excepte l'Alt Penedès incrementen el nombre d'aturats respecte el mes
anterior, destacant el Berguedà, Moianès, Bages, Osona, i Anoia.
Terrassa tanca l'agost amb 17.000 aturats, 395 més que al mes anterior, amb una pujada
percentual del 2,38%. Amb aquestes xifres, la taxa d'atur se situa en el 15,07%. Per les mateixes
dates de l'any passat, el nombre d'aturats a la ciutats era de 14.208, pel que ha augmentat en un
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19,65% des d'aleshores. Des del juny, però, la taxa ha caigut en un 0,1%, ja que aleshores el mes
va tancar amb 17.216 terrassencs sense feina, i el juliol va baixar fins als 16.605.
Pel que fa al Vallès Occidental, l'atur ha crescut un 2,5%, amb 1.518 persones més eamb relació
al mes anterior i un total de 61.560 aturats. Pel que fa a la comparació de les dades amb l'agost
de l'any passat, l'atur a la comarca ha crescut en 11.349 persones i un 22,6%.
Terrassa és la ciutat amb més aturats de la comarca, superant a Sabadell, que en té 15.195, un
14,92% del total. Quant a percentatges, Badia lidera la llista amb un 21,52% d'aturats. D'altra
banda, Sant Quirze (8,62%) i Sant Cugat del Vallès (8,68%) es troben a la cua del rànquing
d'aturats del Vallès.
Podeu consultar aquí les dades de l'atur de la demarcació de Barcelona del mes d'agost de 2020.
(https://www.diba.cat/documents/553295/336521344/Informe+atur+registrat+prov%C3%ADncia+d
e+Barcelona%2C+agost+2020.pdf/7287dc41-e919-4562-9492-1f7cc6fb4052)
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