
                                                                      Nota de premsa 

Josep Ginesta: “Trencar la barrera dels 3 milions d’aturats és 
una xifra històrica, però no hem d’oblidar que encara queden 

problemes per resoldre i reptes per assolir” 

El secretari general de PIMEC recorda que la taxa d’atur encara és elevada, doblant la 
mitjana de l’Eurozona, i destaca que la reducció (un 30%) s’ha centrat en els sectors del 
comerç, l’allotjament i els serveis de menjar i beure. 

Insisteix que “la bona dada no ens pot fer perdre de vista quina ha de ser la bona 
recuperació”, la qual considera que ha de ser qualitativa i quantitativa. 

Barcelona, 2 de juny del 2022. “Trencar la barrera dels tres milions d’aturats és 
una xifra històrica, però no hem d’oblidar que encara queden problemes per 
resoldre i reptes per assolir”. Així ho ha dit el secretari general de PIMEC, Josep 
Ginesta, durant la roda de premsa celebrada aquest matí per valorar les dades de l’atur 
del mes de maig, on ha insistit en el fet que “la bona dada no ens pot fer perdre de 
vista quina ha de ser la bona recuperació, la qual ha de ser qualitativa i 
quantitativa”, i ha posat alguns exemples com la necessitat de millorar el conjunt del 
mercat de treball amb més competitivitat i productivitat, i un ajust de l’oferta i la 
demanda a través de l’FP i per solucionar la manca de perfils professionals 
qualificats i la cobertura de vacants.  

Tot seguit, Ginesta ha recordat que la taxa d’atur encara és elevada, sobretot si ens 
comparem amb d’altres economies de la UE, ja que “ens situem al 13,3%, xifra que 
dobla la mitjana de l’Eurozona”. A més, ha destacat que la baixada de l’atur s’ha 
centrat -amb un 30% de la reducció- en els sectors del comerç, l’allotjament i els 
serveis de menjar i beure. També ha explicat que les expectatives d’aquestes 
activitats, i del turisme, són molt positives, però que “ara convé que no estigmatitzem 
sectors tan rellevants de l’economia del nostre país”. 

Seguidament, ha fet una anàlisi profunda de les dades: “La reducció a Catalunya s’ha 
situat en 348.027 les persones registrades a l’atur, 16.671 persones menys respecte 
al mes anterior (-4,57%) però aquesta bona dada no ens pot fer oblidar que tenim 
problemes a resoldre és una reducció important perquè significa que progressem”. En 
comparació amb el conjunt d’Espanya ha indicat que “la reducció de l’atur a Catalunya 
és d’un 4,57% intermensual envers la baixada del 3,29% al conjunt d’Espanya i, en 
termes interanuals, l’atur baixa a Catalunya un 27,77% i a la resta de l’Estat un 
22,7%”. A continuació, ha explicat que s’han formalitzat 257.021 contractes laborals, 
el 47,4% indefinits amb un total de 121.847, i 135.174 contractes temporals, xifra 
que suposa el 52,6%. En aquest sentit, ha expressat que “l’increment de la 
contractació, i en especial, la indefinida, s’explica per l’ingent esforç que estan 
fent les persones empresàries del nostre país per adaptar-se a una situació que 
no els és favorable”, i també ha alertat que, malgrat l’increment, s’han formalitzat 
85.000 contractes de treball menys que al mes de maig de 2019 o 2018, fet que s’explica 
per també per l’impacte de la reforma laboral. 

Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha parlat de les 
dades de l’atur segons la perspectiva de gènere, tot constatant una reducció del 5,56% 
en el cas dels homes i una del 3,82% en el cas de les dones, amb “un atur femení 
més alt respecte del masculí i una recuperació que és més rellevant en el cas dels 



homes”, tant en termes intermensuals com en anuals. En el cas de les persones joves, 
ha indicat que hi ha 19.222 persones menors de 25 anys en situació d’atur, 2.952 
menys que el mes anterior (-13,3%). “L’evolució en el cas de les persones joves és millor 
que en el cas del conjunt de la població, tant en termes interanuals com intermensuals, 
tot i que la dada no és bona”, ha constatat. 

En relació a la permanència a l’atur, ha dit que la taxa de permanència és d’un 85,2%, 
amb 37.178 entrades i 53.849 sortides, de les quals 33.638 han estat per col·locació, 
que representa el 62,5% de les sortides i suposen 4.841 persones més en termes 
absoluts respecte a l’abril. “La taxa de sortida per col·locació augmenta un 9,2% i la 
durada mitjana de la demanda segueix mantenint-se molt elevada en 9,7 mesos”, 
ha dit. D’altra banda, ha lamentat que l’atur de llarga durada afecta pràcticament a la 
meitat de les persones aturades, en concret 164.623”. Davant aquestes xifres, creu 
que “la situació continua sent preocupant, sobretot si ens comparem amb els països de 
la Unió Europea”. A més, ha dit que, en el cas de les persones majors de 45 anys, la 
taxa és del 90,1%, i més elevada en el cas de les dones. 

Finalment, ha tornat a insistir que “les persones sense estudis professionalitzadors 
compten amb una taxa del 86,6%, 4 punts més que no pas en el cas de persones 
amb aquest nivell d’estudis” i amb una taxa de sortida per col·locació amb valors 
similars: un 8,1%, xifra que se situa 3,5 punts per sota de les que sí que tenen aquest 
nivell d’estudis. “Urgeix potenciar l’FP, tal com es van comprometre ahir els governs 
espanyol i català al II Congrés Internacional de la Formació Professional de 
Catalunya, per situar-la al servei del progrés social i econòmic”, ha assegurat. 

 Atur per sectors   Variació Intermensual Variació Anual 

Sector Atur Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

Agricultura 7.060 -1.199 -14,52% -3.245 -31,5% 

Indústria 39.301 -1.045 -2,59% -9.207 -19,0% 

Construcció 27.239 -1061 -3,75% -9.865 -26,6% 

Serveis 250.605 -12.882 -4,89% -100.779 -28,7% 

S. ocup. anterior 23.822 -484 -1,99% -10.694 -31,0% 

 

 Atur per territoris   Variació Intermensual Variació Anual 

Província Atur Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

Barcelona 255.183 -10.414 -3,92% -97.584 -27,66% 

Girona 32.355 -1.756 -5,15% -14.212 -30,52% 

Lleida 18.657 -2.168 -10,41% -6.203 -24,95% 

Tarragona 41.832 -2.333 -5,28% -15.791 -27,40% 

 


