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Segueix creixent l'atur a Sant Cugat
Sant Cugat té 3.442 persones a l'atur. Són dades del juny de
l'Observatori del Treball i Model Productiu del departament
de Treball de la Generalitat, que mostren un augment de 107
persones respecte al maig, un 3,2% més. Comparat amb el
juny de l'any passat, hi ha 1.011 persones més a l'atur, que
suposa un increment interanual del 41,58%. Amb aquestes
dades, la taxa d'atur registral estimada a Sant Cugat és 8'2%,
0,27 punts percentuals més que el mes anterior i 1,44 més que
la registrada abans de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a la comarca, al Vallès Occidental hi ha 61.987 persones a l'atur, 451 més que al maig (+0,73%) i
14.399 més que fa un any (+30,2%). A Terrassa s'ha produït un increment intermensual de 206 persones a
l'atur, que situa la xifra total en 17.216, mentre que a Sabadell l'increment ha estat menys pronunciat, amb 47
nous aturats, que deixen la xifra en 15.300. Comparat amb l'any passat, a Terrassa hi ha 3.642 nous aturats
(+26,9%) i a Sabadell hi ha 3.469 persones més a l'atur (+29,3%).
A Catalunya ha pujat en 1.870 persones respecte al mes passat i ja hi ha 485.019 persones desocupades, una
xifra que no s'assolia des de l'abril del 2016, quan n'hi havia 486.123. A més, l'atur d'aquest juny és un 35,76%
més elevat que el del mateix mes de l'any passat. Al conjunt d'Espanya, al mes de juny s'han apuntat a les
llistes de l'atur 5.107 persones més, un increment lleuger del 0,13% respecte al maig, però que suposa una
crescuda del 28,98% en comparació amb fa un any. En total, a Espanya hi ha 3.862.883 persones aturades, uns
847.197 més que en el mateix període del 2019.
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