
En sentit contrari 
JOSEP M. RAÑÉ / President del CTESC 

AVUI, 24 d'octubre del 2009 

 

L'ocupació i l'atur han baixat a Espanya i han pujat a Catalunya. 

Aquestes són les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del 

tercer trimestre d'enguany. El que ha succeït aquests tres mesos a 

Catalunya és que, tot hi haver-hi menys gent en edat de treballar (-

8.300), hi ha més persones fent-ho o amb ganes de fer-ho (14.900), i 

com que només s'han creat 9.600 llocs de treball més, hi ha 5.300 

persones més aturades. Una visió simplista portaria a preguntar-nos: així 

doncs, qui va bé, ells o nosaltres? Seria una equivocació. Les coses 

acostumen a ser una mica més complexes i, a més a més, els problemes 

dels altres no són les nostres solucions. Considerada globalment, 

l'evolució de les dades trimestrals a Catalunya apareix com positiva, però 

resulta insuficient. S'ha creat ocupació neta, encara que no en quantitat 

suficient per absorbir l'atur existent, ni tampoc l'increment de persones 

amb ganes de treballar. 

 

Convé que no ens quedem en l'epidermis dels grans números i que 

baixem una mica més al detall. L'estiu té un component estacional que 

no es pot menystenir. I això es pot observar en el fet que ha estat el 

sector serveis l'únic en què s'ha creat ocupació. A la indústria i a la 

construcció s'han continuat perdent llocs de treball. El fet que sigui el 

primer dels últims 5 trimestres en què s'ha creat ocupació i que fa un 

any estiguéssim perdent 54.400 ocupacions no ens pot fer oblidar que 

en aquest mateix període hem acumulat una pèrdua de 296.000 

ocupacions, la meitat a indústria. Així, no és alegrant-nos del fet que 



anem millor que d'altres, sinó aprofitant les nostres pròpies 

potencialitats i resolent les mancances per crear ocupació de més 

qualitat i valor, com podrem fer que aquest petit repunt es transformi en 

l'inici d'una recuperació duradora. 
	  


