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Sant Cugat registra al juny l'atur més baix des de 2008
Nou descens de l'atur a Sant Cugat, que ha acabat el juny
amb 2.431 persones registrades, 72 menys que al maig, una
reducció d'un 2,88%. La xifra interanual també baixa, ja que
el juny del 2018 hi havia 2.488 aturats, 57 més que aquest any.
De fet, l'última dada amb l'atur més reduït a Sant Cugat es va
registrar a l'octubre de 2008, quan hi havia 2.352 persones
sense feina, 79 menys que ara.

La taxa d'atur, per tant, se situa a la ciutat al voltant del 6,2%, gairebé cinc punts percentuals menys que al
Vallès Occidental.
A la comarca hi ha un total de 47.588 persones aturades, 1.248 menys que el mes anterior. La xifra d'aturats a
Catalunya és de 357.272, un 3,72% menys que al maig.
Les dades d'aquests 10 anys
L'any 2008 va començar amb 1.844 santcugatencs a l'atur, una campanya que va experimentar una tendència
alcista i imparable fins al desembre, amb 2.571 aturats. Dos mesos abans, l'octubre de 2008, s'experimenta
l'última dada més baixa que es recorda a Sant Cugat en l'última dècada amb 2.352 desocupats. Va ser l'inici de
l'esclat de la bombolla immobiliària. S'assolien els exercicis més crítics, al municipi, els anys 2012 i 2013
quan els desocupats sempre superaraven el llindar de les 4.000 persones.
El pic més negatiu, l'agost de 2012 amb 4.443 santcugatencs sense feina. Una dada que ha revertint-se
progressivament en els últims anys fins abraçar aquest mínim de 2019, amb 2.431 persones aturades aquest
juny. En aquesta última dècada, els mesos més negres a la localitat han estat gener, agost, març i novembre.
Els mesos que experimenten més descensos de l'atur són juny, seguit de desembre.
Màxims i mínims de l'atur en 10 anys
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