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a El 2014 es tanca amb 49.300 llocs de treball més i 83.000 desocupats menys a La taxa d’atur se
situa en el 19,9% a Preocupen els joves i les persones que fa més d’un any que busquen feina
BARCELONA

L’economia catalana va
aconseguir generar l’any
passat més de 49.000
llocs de treball i després
de sis anys en caiguda lliure ja encadena dos exercicis de creació d’ocupació.
Al conjunt de l’Estat, la
millora no havia arribat
encara al mercat laboral i
no va ser fins al 2014 que
va poder sumar ocupats
per primera vegada des
de la crisi, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa publicades
ahir per l’INE.
Tot i el repunt de l’atur
del quart trimestre, Catalunya va acomiadar l’any
amb 83.000 aturats
menys, de manera que la
taxa d’atur s’ha situat en
el 19,9%. El desembre del
2013 la xifra s’enfilava
per sobre del 22%. Pels
sindicats no es pot parlar
de recuperació perquè les
xifres continuen sent
molt altes i l’ocupació és
molt precària, però el govern les va rebre amb
“moderat
optimisme”.
Els 49.300 llocs de treball
que l’economia catalana
ha sumat han permès
tancar l’exercici amb més
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“Les xifres són bones
però han de millorar,
sobretot per als joves
i els desocupats de
llarga durada”

“No serà recuperació
mentre es mantingui
l’atur tan alt i
l’ocupació segueixi
sent precària”

“Cal més flexibilitat,
perquè les empreses
puguin crear llocs de
treball de forma
sostinguda”

SECRETARI D’OCUPACIÓ
DE LA GENERALITAT

SECRETÀRIA DE
SOCIOECONOMIA DE CCOO

PRESIDENT DE LA CEOE

Joan Aregio

La Fundació Privada d’Empresaris (FemCat) va fer ahir a
Barcelona l’assemblea anual
de socis amb l’objectiu de renovar el patronat i d’escollir
un nou president. Ramon
Carbonell Santacana, enginyer industrial i patró fundador de FemCat, va assumir la
presidència per als anys vinents, una etapa en què l’entitat catalana vol donar continuïtat als objectius fundacionals que van inspirar el seu
naixement. ■ REDACCIÓ

JUSTÍCIA

Catalunya crea ocupació
per segon any consecutiu
Laia Bruguera

FemCat elegeix
Ramon Carbonell
com a president

Cristina Faciaben

Joan Rosell

Pels sindicats ha estat l’any de la “precarització’
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lluny de celebrar les dades
de l’EPA, els sindicats qualificaven ahir el 2014 com un
mal any, ja que s’ha consolidat la precarització del mercat de treball, en paraules de
la UGT de Catalunya, que assegura que “l’ocupació creada és precària, temporal, parcial i de curta durada”. A més,
entre altres dades alarmants
recorda que la taxa d’atur entre els joves se situa en el

46%. En la mateixa línia,
CCOO insisteix que “no es
pot parlar de recuperació
econòmica mentre es mantinguin els actuals nivells
d’atur i l’ocupació segueixi
sent insuficient i precària”.
Les patronals, en canvi, rebien amb optimisme l’última
entrega de l’Enquesta de Població Activa. Per la CEOE, les
dades demostren un “canvi
de tendència”, tot i que recla-

ma més “mesures de flexibilitat, d’impuls econòmic i
de millora del marc regulador” perquè les empreses
puguin crear llocs de treball
“de forma sostinguda”.
La federació d’autònoms
ATA confia que després que
el 2014 hagi estat “l’any de
la recuperació de les dades
macroeconòmiques”, el
“2015 serà el de la recuperació de l’economia real”.

de tres milions d’ocupats,
una xifra que no se superava des de fa tres anys.
Pel que fa a l’atur i les
756.500 persones sense
feina –gairebé un 10%
menys que el 2013–, és el
primer cop des del 2010
que es tanca un any per
sota del 20%. Tot i les bo-

nes notícies, cal destacar
que l’evolució entre els
mesos d’octubre i desembre no va ser tan bona si la
comparem amb la del trimestre anterior, ja que es
van registrat 30.500 desocupats més, cosa que
significa un augment del
4%, segons l’EPA.

Pel secretari d’Ocupació i Relacions Laborals de
la Generalitat, Joan Aregio, l’enquesta del quart
trimestre mostra un canvi
de tendència, tot i que admet que les xifres són “insuficients” i que hi ha dos
col·lectius que continuen
patint amb especial viru-

lència la crisi laboral: els
aturats de llarga durada
(més de la meitat del total
de desocupats de Catalunya) i els joves.
En taxa interanual,
l’atur va baixar en tots
els sectors, però destaca
sobretot el descens registrat en la indústria i en la
construcció. Aregio va
destacar ahir que “el sector de la indústria és on
més ha pujat l’ocupació,
amb 32.000 persones
més respecte al 2013”,
molt per sobre de l’increment de 14.900 ocupats
en els serveis.
Per sota dels 700.000
De cara a aquest any, el govern espera poder situarse per sota dels 700.000
aturats, tot i que per aconseguir-ho s’han de consolidar els brots verds que es
visualitzen. Al conjunt de
l’Estat, hi ha 477.900 desocupats menys que fa un
any, cosa que situa la taxa
en el 23,7%. Per primer
cop des de fa sis anys, a
més, s’ha creat ocupació:
l’any passat es van generar
433.900 llocs de treball.
Pel ministre d’Economia,
Luis de Guindos, les dades
demostren que “s’ha aconseguit girar la truita”. ■

Els exdirectius de
la CAM comencen
a declarar
Els dos exdirectius de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani
(CAM) Roberto López Abad i
Juan Ramón Avilés van comparèixer ahir davant de l’Audiencia Nacional per començar un judici que, segons Avilés, provarà la seva innocència. L’exdirector de la comissió de control va assegurar
també que dilluns que ve,
quan es reprengui el judici,
respondrà a “totes i cada
una” de les preguntes que
li formuli “tothom”. ■ EFE

FINANCES

Bankinter obté els
millors resultats
dels últims set anys
Bankinter va tenir un benefici net de 275,9 milions d’euros el 2014, fet que suposa
un increment del 45,3% respecte a l’exercici anterior i el
millor resultat dels últims set
anys, segons va informar
ahir l’entitat, que va assenyalar que les xifres els situen
“en nivells previs a la crisi”.
L’exercici passat representa
també, segons Bankinter, un
punt d’inflexió en el saldo
d’actius problemàtics. ■ EP

DISTRIBUCIÓ

Una filla d’Isidoro
Álvarez, al consell
d’El Corte Inglés
El Corte Inglés va renovar ahir
la cúpula directiva i va donar
entrada al seu consell d’administració a Marta Álvarez, una
de les filles d’Isidoro Álvarez i
cosina de l’actual president
del gegant de la distribució,
Dimas Gimeno. Álvarez ja es
va incorporar a la direcció de
la companyia el 16 de desembre passat. D’aquesta manera, Gimeno completa la renovació del consell d’administració de la firma. ■ EP

