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Girona ha enregistrat l’habitual increment de persones aturades en 
l’inici d’un any. 
 
Aquest mes de gener hi havia un total de 7.758 persones de Girona a 
les llistes de l’atur, 519 més que el mes de gener de 2011 (variació 
interanual) i 378 més que el darrer mes de l’any 2011 (variació 
mensual). 
 
El nombre d’aturats al mes de gener de 2009 eren 5.312, al 2010 
eren 6.873 i al darrer any eren 7.159, la qual cosa suposa una 
revifalla en l’alentiment que s’havia experimentat en el mes de gener 
de l’any passat. 
 
Els increments interanuals han estat de 1.561 aturats entre els mesos 
de gener de 2009 i 2010, 286 entre el 2011 i 2010 i de 599 en el 
darrer any. 
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El total de persones aturades el mes de gener de 2012 respecte el 
darrer mes de l’any anterior (desembre 2011) ha incrementat en 378 
persones, mentre que en els mateixos intervals havia estat de 529 
(gener 2011-desembre 2010) i 487 (gener 2010-desembre 2009), en 
els anys anteriors. 
 



 
 
 
 
Pel que fa a la distribució del nombre d’aturats cal destacar: 
 
 
SEXE 
 
4.105 són homes (53%), havent incrementat en 160 persones el 
darrer mes i en 243 el darrer any. 
3.653 són dones (47%), havent incrementat en 218 persones el 
darrer mes i en 356 el darrer any, la qual cosa suposa un augment 
del 10,8%. 
 
 
EDAT 
 
184 aturats (2%) tenen menys de 20 anys 
1.507 aturats (19%) tenen de 20 a 29 anys 
2.459 aturats (32%) tenen de 30 a 39 anys 
1.798 aturats (23%) tenen de 40 a 49 anys 
1.810 aturats (23%) tenen 50 o més anys 
 
Tots els grups d’edat han incrementat el nombre d’aturats respecte el 
darrer mes, tot i que cal esmentar que el grup de 20 a 29 anys ha 
experimentat una millora de 153 persones respecte el gener de 2011. 
 
 
DURADA 
 
3.951 aturats (51%) fa menys de 6 mesos que són a l’atur 
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1.416 aturats (18 %) porten a l’atur entre 6 i 12 mesos 
2.391 aturats (31%) fa més de 12 mesos. 
 
Malgrat que la distribució entre les tres categories no ha variat en 
percentatge respecte el mes de desembre, és especialment 
preocupant la cronificació que s’observa en els aturats de llarga 
durada, ja que els aturats que porten més de 24 mesos han passat 
en un any de 782 persones a les 1.016 actuals, la qual cosa significa 
un increment del 30%. 
 
 
SECTORS 
 
5.075 aturats (65%) estan en el sector dels serveis, 
1.320 (17%) en el de la construcció, 
758 (10%) en la indústria, 
450 (6%) sense ocupació anterior i 
155 (2%) en l’agricultura. 
 
Tots els sectors han empitjorat les seves xifres respecte el darrer mes 
com respecte l’any anterior 
 
 
ESTRANGERS 
 
Dels 7.758 aturats, 2.245 (29%) són estrangers, havent baixat en un 
punt aquest percentatge respecte el mes passat. 
 
D’aquests 2.245 aturats, 393 són comunitaris i 1.852 no comunitaris. 
Aquest darrer grup ha experimentat en el darrer any un increment 
del 14%, passant de 1.621 a 1.852. 
 
 
 

Girona, 8 de febrer de 2012 


