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L’atur puja en 3.588 persones a Catalunya
a l’agost sobretot per culpa de la construcció
Ni els serveis ni la indústria van tenir capacitat de contrarestar l’augment, com havien fet altres cops
en 206.553. Segons el Ministeri de Treball,
l’augment de l’atur a Catalunya va ser de
l’1,77% respecte al juliol, mentre que al conjunt de l’Estat va pujar un 0,83%. La desocupació va augmentar a les quatre demar-
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nombre de desocupats registrats a les
oficines de l’INEM a Catalunya al final d’agost
va pujar en 3.588 persones en relació amb
el mes anterior, i el nombre total es va fixar

Respecte a l’agost del 2003,
l’atur català va augmentar
en 9.266 persones (4,70%).
L’atur masculí es va situar
a final del mes passat en
88.302 homes, mentre que
el femení es va fixar en
118.251 dones. Del total de
desocupats, 23.777 són menors de 25 anys; d’aquests,
12.535 són dones i 11.242
són homes. Per sectors, l’atur va baixar en l’agricultura en 17 persones
(-1,20%); en la indústria,
va augmentar en 1.628
(3,40%); en la construcció,
va pujar en 2.111 treballadors (11,45%); en els
serveis, va créixer en 341
(0,29%), i en el col·lectiu
de treballadors sense ocupació anterior va baixar en
529 persones (-3,34%).
El nombre de contractes
a l’agost va arribar als
174.632, és a dir 67.815
menys que al mes de juliol.
D’aquests, 17.750 van ser
contractes indefinits, que
suposa un descens de 7.922
respecte al mes anterior.
Aquestes xifres són inusuals en un mes d’agost,
en el sentit que la construcció s’ha comportat
com fa cada any en aquest
mes, però en aquesta ocasió, ni la indústria —un
3,40% d’augment— ni, sobretot, els serveis —un
0,29% de creixement,
quan altres anys absor-

cacions, més a Girona (2,99%), seguida per
Tarragona (1,93%), Barcelona (1,67%) i Lleida (1,36%). El sector de la construcció, amb
2.111 desocupats, va ser el principal responsable que l’atur creixés tant.

El tèxtil, l’altre responsable
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beixen la nova contractació—, no han contrarestat
la caiguda d’ocupació habitual en la construcció.
Per la seva banda, el
nombre d’afiliats a la Seguretat Social també va
disminuir a l’agost en
37.905 treballadors, un

1,22% respecte al juliol.
Només a la demarcació de
Lleida va augmentar
aquesta xifra en 630 persones, un 0,36% més que
al mes anterior; a les altres
demarcacions va baixar,
sobretot a Girona, en termes relatius (-2,37%).

de desocupats al mes passat van ser la construcció
i la indústria. És relativament normal que la construcció tingui aquest comportament a l’agost, però
els serveis no van poder-ho contrarestar en aquesta
ocasió. El conseller de Treball i Indústria, Josep
Maria Rañé, que va assenyalar aquest sector com
un dels principals responsables de l’augment de
l’atur, va esmentar també el tèxtil —dins el sector
industrial— com un altre dels àmbits més castigats
i responsables de la desocupació catalana al mes
passat. De la mateixa manera que la indústria
aplica per les vacances la fórmula de rescindir
contractes, que repara després de l’estiu, una part
important dels expedients de regulació d’ocupació
que es van tramitar aquest any en el sector tèxtil
tenien data d’execució per al final d’agost, Fibracolor de Tordera i Tybor de Massanes, per
exemple. El Departament de Treball ja ha previst
una allau d’expedients de regulació temporals amb
la perspectiva de la liberalització del sector a partir
de l’1 de gener que ve i després que al juliol
passat entressin en vigor les ajudes per a la formació
de treballadors tèxtils, promogudes pel govern català i els agents socials. Els sindicats van demanar
a la part empresarial que esperessin un cop passades
les vacances per presentar els expedients i la Generalitat ja ha advertit que, aquest setembre, l’allau
d’expedients serà més gran encara.

Les patronals Pimec i
Foment del Treball van valorar «negativament» les
dades de l’atur i les dues
van coincidir que l’augment de la desocupació ha
estat per la construcció i
els serveis, «les dues branques que fins ara impul-

saven el creixement econòmic», i que reflecteixen
la dificultat d’un i la pèrdua d’impuls de l’altre.
No obstant això, la contractació ha baixat un 28%
en relació al juliol, però
ha pujat un 20% respecte
a l’agost del 2003.

Els sindicats, contra les rescissions de contractes a l’estiu
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sindicats UGT i CCOO
van denunciar ahir un excés de
temporalitat en els contractes i
van remarcar que s’ha de posar
fi als fraus empresarials basats
en la rescissió de contractes a
l’estiu per tornar a contractar
al setembre. Tant la UGT com
CCOO de Catalunya consideren
que, amb les dades de l’atur pu-

blicades ahir, la Generalitat ha
de reorientar les polítiques per
canviar el model de l’economia
catalana. Segons la UGT, cal
canviar el model productiu català, tenint en compte que el
volum de contractació ha disminuït considerablement, «sobretot en els sectors de la indústria i la construcció», i recorda que durant els últims tres

mesos ha augmentat el nombre
de desocupats, un de cada tres
és català i, a més a més, alguns
empresaris pretenen «que les vacances les pagui l’INEM».
CCOO va destacar que hi ha
diferències estructurals entre
sexes i edats, a més del problema
de l’atur de llarga durada.
D’altra banda, el secretari general d’Ocupació del govern es-

tatal, Valeriano Gómez, va explicar ahir que l’executiu, els sindicats i la patronal obriran dimarts que ve la primera mesa
de l’anomenat diàleg social, que
estudiarà les qüestions «més urgents» relacionades amb el món
laboral i la protecció social. I
el dilluns següent s’obrirà a Madrid la mesa de diàleg de la Seguretat Social.

CCOO denuncia
que el sector
agroalimentari té
molta accidentalitat
J Barcelona. L’endemà
de la mort de tres treballadors a Vallfogona
de Balaguer a causa de
la inhalació de gasos
tòxics d’una sitja, el sindicat CCOO va alertar
ahir que el sector agroalimentari és el segon on
es registren més accidents laborals, només
per darrere del de la
construcció. Segons el
sindicat des de començament d’any s’han registrat en aquest sector
gairebé quatre mil accidents laborals que han
derivat en una baixa.
Amb les tres víctimes
de dimecres a Lleida,
ja han mort sis treballadors del sector agroalimentari des de començament d’any. CCOO
va reclamar a la Generalitat més control de
les mesures de seguretat que segueixen les
empreses, i va anunciar
que denunciarà l’empresa a la qual pertanyien els tres treballadors morts. CCOO va
coincidir amb UGT que
l’accident s’hauria pogut evitar. / EFE

L’ocupació en el
sector de les
motos baixa un
13,2% en 4 anys
J Barcelona. La indústria
espanyola de fabricació
de motocicletes i ciclomotors va disminuir un
13,2% entre els anys
1999 i 2003, segons un
informe del sindicat
CCOO. Aquesta disminució va ocasionar segons CCOO la pèrdua
de 415 llocs de treball.
La prolongada recessió
del mercat, amb una
disminució de les vendes en aquest període
del 54%, hauria ocasionat segons l’informe la
pèrdua continuada de
llocs de treball. Els
preus baixos d’Itàlia i
la fortalesa de la indústria xinesa són les altres
causes que expliquen la
crisi del sector. / EFE
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