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Lleida és l’única província de l’Estat on creix
l’atur interanual
La manca de feina continua afectant més les dones que els homes, cosa que evidencia un mercat de
treball desigual i excloent, i en el qual la cobertura social no respon a les necessitats de les persones
treballadores.
A les terres de Lleida, el mes d’agost s’ha registrat
un augment de 520 persones a l’atur, és a dir un
2,9% més respecte del mes anterior. Així doncs,
hi ha un total de 18.467 persones a l’atur a les
nostres comarques. Lleida és l’única província de
l’Estat espanyol amb un augment interanual de
l’atur, i on, en comparació al mes d’agost de l’any
passat, hi ha un augment de 123 persones a l’atur,
és a dir un 0,67% més.
A tot Catalunya, el mes d’agost del 2018 deixa
una xifra de 380.718 persones registrades com a
aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), el que significa una reducció
interanual del 4,2% (16.667 aturats i aturades registrats menys que ara fa un any). A Espanya són
3.182.068 les persones que romanen desocupades, amb una reducció del 5,9%.
Es redueix l’atur respecte del 2017 en un 4,2%
però, tot i la disminució, Catalunya continua amb
més de 380.000 persones que cerquen feina sense èxit. Cal no oblidar que la manca de confiança
en el mercat de treball fa que moltes persones deixin de buscar feina de manera activa i passin a la
inactivitat per desànim.
Atur per sectors d’activitat
A les terres de Lleida, el sector de serveis incrementa considerablement l’atur amb 425 persones
més a l’atur, el segueix el sector de la indústria,
amb 55, el de la construcció, amb 39, i el de
l’agricultura, amb 32 persones aturades més.
Pel que fa als resultats provincials respecte d’ara
fa un any, destaca l’increment de l’atur a la demarcació de Lleida (0,7% més) i la reducció de l’atur a
Barcelona (4,6% menys), a Girona (4,2% menys) i
a Tarragona (3,5% menys).

Respecte del 2017, a Catalunya, s’ha reduït el
nombre de persones aturades en tots els sectors.
Si analitzem l’atur per sexes, les dones representen el 56,96%, és a dir, 10.519 persones del
total de les 18.467 són dones aturades a les terres de Lleida. La lenta recuperació del mercat
de treball es dona amb evidents desigualtats
d’accés a la feina entre homes i dones, ja que
són elles les que redueixen l’atur a un ritme molt
inferior al dels homes.
Pel que fa a la contractació, del total de nous
contractes registrats a les terres de Lleida el
mes d’agost és de 19.288, dels quals el 93,26%
són de caràcter temporal. Continua l’abús de la
contractació temporal, que evidencia un mercat
de treball inestable i amb una alta rotació laboral.

CCOO alerta que l’augment
de l’atur demostra que la
recuperació del mercat de
treball perd empenta i que
el 88% dels nous contractes
són precaris

Davant d’aquest escenari, CCOO de Lleida:
- Considera que calen més recursos per fer polítiques actives d’ocupació adreçades especialment a les persones aturades de llarga durada i fer front al preocupant atur femení.
- Defensa un nou model productiu basat en l’ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en
sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant.
- Creu que cal dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que
pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions
feminitzades.
- Es reafirma en l’exigència al nou Govern de la necessitat de derogar la reforma laboral per
garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat
laboral, a través del diàleg social.
- Exigeix que totes les hores extraordinàries que realitzen les persones treballadores es remunerin o es compensin en temps. Malauradament les dones són les que treballen més hores
extraordinàries no remunerades.

