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?L'atur a Sabadell puja una mica
més de dos punts i torna a superar
les 15.000 persones
Uns registres lleugerament per sobre de la mitjana comarcal

Via Sabadell | Juanma Peláez

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 15.195 persones sense feina a
Sabadell, 339 més que al juliol i que suposa una crescuda del 2,28%. Així, a la ciutat hi ha un
total d'un 14,92% d'aturats.
D'aquesta manera, deixa en anècdota la rebaixa notificada al juliol, quan es va reduir gairebé
tres punts
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31491/atur/es/redueix/sabadell/durant/mes/juliol) ,
després de quatre mesos de crescuda, agafant com a referència març per l'esclat de la pandèmia
i l'activació de l'estat d'alarma. En aquest període, abril, maig, juny i agost, el nombre ha estat per
sobre de les 15.000 persones.
Per comarques, totes excepte l'Alt Penedès incrementen el nombre d'aturats respecte el mes
anterior, destacant el Berguedà, Moianès, Bages, Osona, i Anoia.
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Pel que fa al Vallès Occidental, l'atur ha crescut un 2,5%, amb 1.518 persones més en 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%.
Increment a la demarcació de Barcelona
Hi ha 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%).
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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