
Factors que expliquen l’elevada taxa d’atur registrada a les 
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre 

Les comarques del Camp i de les Terres de l’Ebre presenten els pitjors registres en termes de 
població ocupada i aturada de tota Catalunya. Segons l’EPA del primer trimestre d’aquest any 
2017 per a les quatre províncies catalanes, Tarragona és clarament la que registra una taxa 
d’atur més elevada (19,98 %), seguida de Girona (17,03 %), Barcelona (14,69 %) i Lleida 
(11,57 %). La taxa d’atur de Tarragona supera en més de quatre punts la mitjana catalana, que 
és del 15,28 %.  

Pel que fa a l’ocupació, la taxa més alta es registra a Barcelona (62,56 %), seguida de Girona 
(61,24 %), Lleida (58,91 %) i, per acabar, Tarragona (58,36 %). A principis d’abril, la demarcació 
de Tarragona tenia 303.700 persones ocupades i 75.800 aturats. 

Per tal d’esbrinar què opinen d’aquesta qüestió les persones interessades, hem dut a terme 
una enquesta sobre un total de 125 persones. A continuació se’n presenten els principals 
resultats. 

CARACTERÍSTIQUES DELS ENQUESTATS 

 

La majoria de persones que 

han contestat a la 

enquesta, concretament el 

50,4 %, pertanyen a la 

franja d’edat entre 31 i 50 

anys. 

 

 

 

 

Pel que fa al gènere dels 

enquestats, la participació 

d’homes i dones està 

repartida gairebé al 50 %. 
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Situació laboral 

Aquesta pregunta és bàsica per 

poder analitzar l’enquesta, ja 

que ens permet conèixer la 

situació laboral de les persones 

que l’han respost. La gran 

majoria estan treballant per a 

un tercer. 

 

 

 

 

Sector d’activitat 

Pel que fa al sector d’activitat, el 38,3 % treballa a l’Administració pública, el 11,7 %, a la 

indústria manufacturera i el 50 %, als serveis. 

 

 

Si està aturat, quants mesos fa que és a l’atur? 

Aquesta pregunta només l’han respost 14 persones, un 57,1 % de les quals fa menys de 6 

mesos que estan aturades i un 42,9 % fa més d’un any ho estan. 
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L’OPINIÓ DELS ENQUESTATS 

 

Qüestionari A: A què creu que és deguda aquesta situació?  

Mitjançant aquesta pregunta hem conegut l’opinió dels enquestats sobre les causes per les 

quals l’atur és tan elevat a les comarques de Tarragona. 

 

 

Al gràfic s’observa que la gran majoria dels enquestats creuen que no hi ha una estratègia clara 

a mitjà–llarg termini sobre el futur que volem construir com a territori. 

Bona part dels enquestats també creuen que aquestes comarques estan excessivament 

especialitzades en activitats estacionals que generen poca ocupació, i que la que generen és 

temporal. 

Històricament, les comarques tarragonines són comarques de gran influència turística. Això 

provoca que en les èpoques de l’any on hi ha més turisme la taxa d’atur disminueixi 

considerablement per la gran afluència de gent que les visita, però aquesta ocupació és 

temporal. Per tant, la taxa d’atur anual continua sent preocupant. 
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Qüestionari B: Quines mesures considera que caldria potenciar? 

 

La gran majoria dels enquestats consideren que cal fomentar la diversificació del teixit 

productiu, ja que és necessari potenciar l’ocupació durant totes les èpoques de l’any a les 

comarques tarragonines, on predomina l’ocupació estacional. Si s’aconsegueix diversificar el 

teixit productiu i, per tant, l’ocupació no se centra només en la creació de llocs de treball 

temporals, la taxa d’ocupats podria augmentar considerablement. 

A més, cal facilitar la creació de noves empreses als emprenedors locals per, d’aquesta 

manera, fomentar també la creació de llocs de treball. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Donar ajuts per a la
implantació

d'empreses noves

Facilitar la creació de
noves empreses als
emprenedors locals

Fomentar la
diversificació del
teixit productiu

Altres

Quines mesures considera que caldria 
potenciar ?


