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unya creix fins a les 902.300 persones, segons dades de l'EPA del primer trimestre de 2013, i la taxa se si

L'atur a Catalunya ha crescut en 17.100 persones durant el primer trimestre del 2013 fins a arribar a un total de
902.300 desocupats, xifra que suposa un augment de l'1,94% i que situa la taxa d'atur en el 24,53%, segons les
dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) fetes públiques aquest dijous 25 d'abril per l'Institut Nacional
d'Estadística (INE).

Catalunya se situa com el segon territori de l'Estat espanyol amb un increment interanual més alt de l'atur, amb
65.300 desocupats més que en el primer trimestre del 2012 &mdash;un 7,8% més&mdash;, només per darrere
d'Andalusia, amb 144.100 més.

6.202.700 persones al conjunt de l'estat

En el conjunt d'Espanya, l'atur va pujar en 237.400 persones en el primer trimestre respecte al trimestre anterior, un
4% més, amb la qual cosa el nombre total de desocupats se situa en 6.202.700 persones, xifra inèdita fins ara per a
l'economia espanyola.

Aquest increment en el nombre de parats unit al descens de 85.000 persones en la població activa, va elevar la taxa
de desocupació a l'Estat espanyol en 1,14 punts fins a situar-la en el 27,16%. Es tracta de la taxa més alta de la
sèrie històrica comparable, que comença el 2001.

En els tres primers mesos del 2013, de gener a març, es van destruir un total de 322.300 llocs de treball fins a un
total de 16.634.700 persones. La destrucció d'ocupació va afectar principalment el sector privat, amb una caiguda de
251.000 treballadors, davant la reducció de 71.400 en el públic. Així mateix, es van perdre 118.400 llocs de treball
indefinits i 194.400 de temporals, mentre que els autònoms sense treballadors al seu càrrec van presentar xifres
positives, amb un augment de 22.100.

En l'última EPA, al tancament del 2012, la xifra d'aturats era de 5.965.400 persones i la taxa de desocupació va
pujar al 26,02%.

El nombre de famílies amb tots els membres a l'atur se situa en 1.906.100 en el primer trimestre de l'any, 72.400
més que en el quart trimestre del 2012, xifra que suposa un increment del 3,95%.

Atur juvenil desbocat: el 57,22% dels i les joves en situació d'atur

Entre els joves &mdash;menors de 25 anys&mdash; la taxa d'atur s'ha situat en el 57,22% el primer trimestre de
l'any. Per sexes, s'han registrat 410.200 homes desocupats entre 20 i 24 anys, i 119.900 entre 16 i 19, xifra que
suposa un total de 530.100. Així mateix, hi ha hagut 345.500 dones sense feina entre 20 i 24 anys, i 84.900 entre 16
i 19, dades que sumen un total de 430.400.

I malgrat que els efectes de la crisi econòmica incideix menys en el col·lectiu dels discapacitats, el 62% dels joves
discapacitats estan a l'atur.

El perfil del desocupat jove amb discapacitat és el d'una dona (56%) amb estudis tècnics (30,4%), discapacitat física
(42,6%) i que viu amb els seus pares (100%).

Segons una enquesta realitzada a 700 persones d'entre 18 i 30 anys amb discapacitat, el 70% d'ells estan
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convençuts que la discapacitat és un problema a l'hora d'accedir al mercat laboral i el 26% no indica en el seu
currículum que té discapacitat perquè creu que el perjudica.

El 56% dels enquestats són aturats de llarga durada, i el 60% creu que trigarà més d'un any a trobar una ocupació.

En resum, una situació d'escàndol totalment insostenible i fora de tota lògica.
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