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                          Notícies

 Crisi econòmica i atur

La  gran  crisi  del 
sistema ha començat a 
manifestar-se.  Els 
humans estem esgotant 
un  model  de 
funcionament  que 
s'haurà portat al límit. 
Hem  petat  a  nivell 
d'estructura financera i 
això incideix en tota la 

societat; si més no l'impacte més important afecta 
a  les  persones  amb  menys  recursos  i  menys 
capacitat de fer xarxa en el sistema.
A Espanya l'impacte de la crisi ha estat intens. La 
nostra  economia havia  crescut  recolzant-se  en la 
construcció  i  tots  els  serveis  i  materials  que 
envolten aquest sector perquè funcioni. L'augment 
creditici,  l'especulació  i,  en  general,  l'abús  del 
diner fàcil, ens havia fet creure que havíem entrat 
a  una  nova  fase,  desconeguda  històricament,  de 
recursos i creixement il·limitat.

De sobte, ens hem despertat d'un somni i ens hem 
adonat de la crua realitat. El president del Govern 
espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, havia fet 
una  predicció  segons  la  qual  s'arribaria  a  l'atur 
zero,  cosa  que  uns  quants  anys  després  s'ha 
demostrat  que  no  s'acompleix,  doncs  algunes 
prediccions col·loquen l'atur del 2009 cap el 19 %. 
L'atur ens acosta a una realitat que la major part 
de les persones compartim: el fet de pensar que 
ens pot tocar a nosaltres. La lluita social de molts 
en  el  present  va  fer  que  es  puguin  cobrar  les 
assegurances durant un temps, un període que es 
pot  esmerçar  per  moure's  i  buscar  una  altra 
col·locació. Però si la crisi econòmica és de llarga 
durada, les coses no estan tan clares; la pèrdua de 
l'assegurança  i  la  poca  probabilitat  de  trobar  un 
treball  posa  a  les  famílies  que  es  troben  en 
aquestes  circumstàncies  en  una  situació  molt 
difícil.

Els  desequilibris  socials  del  capitalisme  són 
producte de la  poca evolució  social  de la  nostra 
espècie  per  la  incapacitat  de  construcció  d'un 
sistema  que  valori  l'equilibri  i  l'equidistància 
econòmica,  cosa  que  ens  porta  a  una  situació 
caòtica.

En una societat de consum, quedar-se sense feina 
durant  un  llarg  temps  és  una  injustícia  i  una 
tragèdia.  No  es  pot  enganyar  la  gent,  no es  pot 
mentir,  però,  sobretot,  hi  ha  el  col·lapse  de  la 
nostra  societat;  si  no  ho  fem  més  bé,  pot  ser 
inevitable.

Aquesta crisi espero que ens serveixi per construir 
una estructura més humana. Treballar en aquesta 
perspectiva  ens  pot  ajudar  a  millorar  el  nostre 
comportament  i  generar  una  nova  consciència 
social. Això és el que molts volem i desitgem. Per 
aconseguir-ho, hem de posar fil  a l'agulla i  hi ha 
agulles que cremen.

Les dades 
El  nombre  d'inscrits  a  les  llistes  de  l'atur a 
Catalunya ja és de 480.000 persones. Al conjunt de 
l’estat per cinquè mes consecutiu, al febrer l'atur 
ha  pujat per  sobre  dels 100.000  desocupats.  En 
concret són 154.058 les persones que s'han inscrit a 
les llistes de l'atur, un 4,63% mes respecte al mes 
de gener. Encara que el nombre de persones sense 
feina ha augmentat menys que en el primer mes de 
l'any, el febrer ha tornat a marcar un nou rècord 
històric, ja que mai abans l'atur havia pujat tant un 
mes  de  febrer,  ni  tampoc  el  nombre  total  de 
desocupats  havia  estat  tan  alt,  segons  la  sèrie 
històrica amb dades comparables que s'elabora des 
del 1996. 

L'augment  de  l'atur  del  mes  de  febrer  és  l'onzè 
increment  mensual  consecutiu,  i  és  gairebé tres 
cops més alt que el registrat el mateix mes de l'any 
passat.  Pel  que  fa  als  sectors  econòmics,  s'han 
enregistrat  augments  en  tots  els  àmbits,  encara 
que  els  serveis  i  la  construcció  són  els  més 
castigats,  en  sumar  88.654  i  24.600  desocupats 
més, respectivament, amb increments relatius del 
4,6% i del 4,05%. 

Als EUA
Pel que fa a EUA van tenir un augment de l'atur de 
més de mig milió de persones (533.000) per sobre 
dels 330.000 previstos ( tot i que molts operadors 
esperaven  un  augment  de  400.000  persones), 
aquesta  dada  va  fer  baixar  fortament  les  borses 
europees que van acabar en el cas espanyol amb 
una baixada setmanal de l'Ibex 35 del 4,71% fins als 
8492,70 punts. 


