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Ombres de la recuperació del mercat de treball català

L

es dades sobre el mercat
de treball a Catalunya i
Espanya han millorat, tot i
que de manera tímida, els darrers mesos. Els Governs, tant
l’estatal com el català, llancen
missatges d’eufòria sobre la recuperació econòmica i la fi de la
crisi, en gran mesura de cara a
les pròximes cites electorals.
No pot negar-se que el nombre de persones a l’atur, tant
registrades a les oficines de
treball com les que consten a
l’Enquesta de Població Activa,
ha minvat. Però, com hem reiterat des de CCOO, la diagnosi
del mercat de treball no pot
reduir-se a l’anàlisi de l’atur sinó
que ha de complementar-se
amb l’estudi d’altres indicadors
laborals, tant o més importants
que la desocupació, com ara
l’ocupació, l’activitat, el nombre
i qualitat de la contractació, les
desigualtats de gènere, d’edat,
d’origen, els fluxos de l’atur i
l’ocupació, i altres.
CCOO de Catalunya hem editat
un estudi que trobareu al web
www.ccoo.cat (Ombres de la
recuperació del mercat de treball català), on la presumpta
recuperació presenta ombres,
massa ombres, que posen en
entredit la sortida de la crisi. Les

dades estadístiques provenen
de l’anàlisi de la darrera EPA,
corresponent al segon trimestre del 2015, les dades sobre
condicions de vida s’han extret
de l’IDESCAT, les xifres sobre
contractació, fluxos d’atur i
ocupació provenen de l’Observatori d’Empresa i Ocupació i
les corresponents a afiliació a la
Seguretat Social i a Expedients
de Regulació d’Ocupació són
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Les conclusions del treball permeten comprovar que el nostre país perd població activa.
Concretament 9.200 persones
menys que fa un any, especialment persones entre 25 i 34
anys, una de les franges més
actives. El nivell d’atur, tot i que
va baixant, és desorbitat i insostenible. Al ritme de reducció
actual caldrien 10 anys per assolir les xifres anteriors a la crisi.
L’atur de llarga durada i molt
llarga durada, més d’un any i

La presumpta
recuperació presenta
ombres que posen en
entredit la sortida de
la crisi

més de dos anys, no para de
créixer i amb ell la desprotecció.
La permanència a l’atur, és a dir,
la impossibilitat de trobar una
ocupació, ha passat d’afectar 1
de cada 2 aturats l’any 2011 a 3
de cada 4.
La nova contractació és cada
cop més precària. La temporalitat creix, ja és del 19,50%,
mentre els indefinits cauen. Els
contractes són cada cop més
curts, fins i tot de dies i hores.
Hi ha una rotació enorme i, de
mitjana, cada treballador que
entra al mercat de treball té
2,40 contractes l’any. La parcialitat involuntària es manté i
baixen els salaris en més de 2
euros/hora.
Creixen les desigualtats al mercat de treball. Sobretot les dones són les que més estan patint
les conseqüències de la crisi.
L’activitat entre les dones cau
en 36.400 dones actives menys
que el 2011. Els joves tampoc
no milloren la seva posició al

mercat de treball. Cau la seva
activitat i l’ocupació. Només
1 de cada 15 joves menors
de 30 anys sense feina tenen
alguna protecció per atur. La
permanència a l’atur, no trobar
feina, afecta el 75% dels joves
aturats.
Finalment, les condicions de
vida han empitjorat. L’ocupació
als serveis públics s’ha reduït,
evidenciant els efectes de les
retallades i afectant, sobretot,
qui es troba en una major vulnerabilitat social i econòmica.
Més de 223.000 llars tenen tots
els seus actius a l’atur i més de
124.000 llars no disposen d’ingressos. La taxa de risc de pobresa i exclusió social creix, i ja
és del 26%.
Moltes ombres en la recuperació del mercat de treball i en la
sortida de la crisi, que, d’altra
banda, evidencien un nou escenari de més precarietat, pobresa i pèrdua de drets.

Premi d’assaig Josep Vallverdú i de poesia Màrius Torres
L’Ajuntament de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoquen el 32è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2015 per tal de promoure el conreu de l’assaig en català al nostre país. S’hi poden presentar autors
i autores amb assaigs de tema lliure escrits en llengua catalana de les modalitats literari, sociològic, científic,
biogràfic, filosòfic, etc. La dotació del guardó és de 9.000 euros.
També es convoca el 20è Premi de poesia Màrius Torres per tal de promoure el conreu de la poesia en
català al nostre país. S’hi poden presentar autors i autores amb poemaris de tema lliure escrits en
llengua catalana. La dotació del guardó és de 6.000 euros.
Els originals es poden presentar fins al 14 de setembre de 2015. S’han de presentar al Registre de l’Oficina Municipal
d’Atenció Ciutadana (Ajuntament de Lleida), edifici Pal·las, plaça Paeria, 11. Les obres premiades podran ser publicades per
l’editorial Pagès Editors. •••
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