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L'atur a Sant Cugat torna a créixer al juliol amb un total de 2.383 desocupats
Creix el nombre d'aturats a Sant Cugat. El juliol s'ha tancat
amb 2.383 persones aturades, 128 més que al juny (+5,3%),
però 548 menys que en el mateix període de l'any passat
(-18,6%). Les dades que publica l'Observatori del Treball i
Model Productiu de la Generalitat reflecteixen que la
desocupació no només ha crescut a la ciutat, sinó que també
ho ha fet a la comarca.

Pel que fa al Vallès Occidental, també ha crescut el nombre d'aturats i la xifra s'enfila fins a un total de 45.395
persones, 737 més que al juliol (+1,62%). Tot i això, la xifra és més positiva que l'any anterior. A hores d'ara
hi ha un 13,2% menys d'aturats a la comarca que l'any 2021, quan es van registrar un total de 52.304
desocupats en aquest mateix període.
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En acabar el mes de juliol, a Catalunya hi ha 341.391 persones aturades registrades a les oficines de Treball, la
dada més baixa en un mes de juliol des de 2008 (aleshores, 321.964 persones aturades). En comparació amb el
juny, hi ha un 0,98% més de persones aturades registrades (3.310 més), un comportament poc freqüent en un
mes de juliol des de 2010 (excepte en 2019 que va créixer un +0,4%), però que sí que era habitual en la dècada
dels 2000.
Serveis: el sector més afectat
Pel que fa al sector d'activitat, els serveis és on més ha augmentat el nombre de persones aturades registrades,
tant en termes relatius com absoluts (+1,3%; 3.038 més). A continuació se situen l'agricultura (+1%; 67 més),
la indústria (+0,9%; 330 més) i la construcció (+0,7%; 176 més). En canvi, en el conjunt de persones sense
una ocupació anterior l'atur ha caigut un 1,3% (301 menys).
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