
 

 

 
Repunt de l’atur i frenada de la creació d’ocupació a 

Catalunya. 
 

 Catalunya té 5.300 parats més que al desembre, però l'atur més 
baix d'un gener des del 2008 

 
Barcelona, 8 de gener de 2023.  Catalunya ha començat el 2023 amb un repunt 
de l’atur i una frenada de la creació d’ocupació. L’atur ha pujat en 5.306 persones 
(+1,53%) al gener a Catalunya, després del descens del desembre per l’impuls de 
la campanya de Nadal, segons les dades del Ministeri de Treball. El ritme de 
creació d’ocupació ha caigut per segon mes consecutiu (-1,04%), amb 37.637 
treballadors menys que al desembre. Durant el primer mes de l’any s’han tornat a 
superar els 350.000 desocupats (351.644). Amb tot, s’ha assolit l’atur més baix en 
un gener des del 2008, quan hi havia 282.897 aturats.  
 
Si es compara, però, amb els registres del 2022, lideren l’augment de l’atur 
Tarragona (+10,8%) i Lleida (+10,2%). En tercer lloc, se situa Girona (+8,7%) i, 
per últim, Barcelona (+3,6%). 
 
Pel que fa al conjunt de l’estat espanyol, l'atur ha pujat al gener en 70.744 
persones. La Comunitat de Madrid i el Principat d'Astúries lideren aquesta pujada 
de l'atur percentual, com ja venia anticipant l'última EPA. Serveis, amb la 
finalització de les campanyes comercials que van començar al novembre, 
s'emporta la pitjor part de la pujada, amb un augment del 3,51% i només en la 
construcció es redueix lleugerament la desocupació. 
 
“No hi ha cap mes de gener en el qual baixi l'atur en tota la sèrie històrica. 
Som un país de serveis i gener és un mal mes. Per tant, l'anàlisi 
ha de centrar-se més en la quantitat que en el fet de la pujada en si. 
Mirant la sèrie històrica, es veuen clarament els períodes de crisis, amb pujades 
desorbitades d'aturats en els mesos de gener”, analitza Maria Recuero, secretaria 
general de la USOC.  
 
Les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d’ocupació (57,1%), i 
s’han tornat a situar per sobre del llindar de les 200.000 aturades aquest mes 
(201.103). En els últims 30 dies, les llistes de l’atur han sumat 3.000 dones i 2.200 
homes. Entre els més joves, l’increment ha sigut de 1.200 persones. 

A principis d’any hi havia un 4,6% menys de dones i un 6,4% menys d’homes 
desocupats que el 2022. Així mateix, el pes dels joves de menys de 25 anys s’ha 
mantingut amb un suau augment de quatre dècimes, fins als 20.990 aturats (+88 
persones). 


