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El ritme de destrucció de 
treball és terrible. Les da-
des de l’Enquesta de Po-
blació Activa (EPA), amb 
un milió menys de llocs 

de treball a Espanya, dels quals 
223.700 a Catalunya, són un dalta-
baix inqüestionable. Mai hi havia ha-
gut un descens tan brusc. La taxa 
d’atur se situa a l’Estat en el 15,3% i 
a Catalunya en el 13,8%. La pandè-
mia, més enllà de la gravíssima afec-
tació en la salut, està fent es-
tralls en l’economia, amb el 
sector serveis com el més 
afectat i, dins d’aquest, el tu-
risme com a principal perju-
dicat; un àmbit, el turístic, 
que ja comença a parlar de la 
necessitat d’un rescat. Si amb la cri-
si financera de fa una dècada es va fer 
amb la banca, ¿per què no es pot fer 
ara amb el turisme?, es pregunten. 
L’argument és que també són sistè-
mics: representen el 13% del PIB i el 
14% dels llocs de treball al conjunt de 
l’Estat, uns percentatges que són 
molt semblants a Catalunya però que 
es disparen per exemple a les Balears. 
La pregunta és pertinent però no té 
una resposta fàcil. Si va endavant el 
pla de recuperació de la UE, els 

140.000 milions que està previst que 
Espanya rebi en concepte d’ajuts di-
rectes i crèdits estan molt disputats: 
a més del sector turístic, hi ha altres 
demandes peremptòries, tant de ca-
ràcter social, sanitari i educatiu, com 
de tipus econòmic. I, sobretot, hi ha 
la necessitat de no només parar al 
cop, sinó de mirar estratègicament a 
llarg termini. I en aquest sentit no es-
tà clar que el turisme massiu, sense 
valor afegit, sigui una opció de futur.  

En tot cas, és evident que no es pot 
deixar perdre el 13% del PIB així com 
així. I és igualment obvi que l’EPA no-
més és el preàmbul d’unes xifres que 
poden empitjorar un cop l’Estat deixi 
de fer front al cost dels ERTO. Quan ai-
xò passi –de moment estan assegurats 
fins a finals de setembre– l’augment de 
l’atur pot fer una altra pujada dramàti-
ca. Actualment hi ha uns 3,5 milions de 
treballadors en ERTO. Fa basarda pen-
sar que un gruix important d’aquestes 
persones es poden quedar sense feina. 

Si no s’aconsegueixen frenar els re-
brots del virus, és evident que, també 
en termes econòmics, el pitjor encara 
està per venir. De fet, el repunt d’acti-
vitat econòmica que s’està produint a 
Europa no ha tingut una equivalència 
a Espanya, que de moment en queda al 
marge a causa de l’esmentada depen-
dència del turisme i els serveis en gene-
ral. En el millor dels casos, si a la tardor 
hi hagués bones notícies amb la vacu-
na i el 2021 fos l’any del control del vi-

rus, l’activitat turística no es 
començaria a refer fins d’aquí 
un any. Això, a efectes pràc-
tics, vol dir un any en blanc. 
En un escenari pitjor, no gens 
descartable, la cosa encara pot 
resultar més dura i llarga. 

Per tant, estem davant d’una crisi 
gravíssima que demanarà responsabi-
litat per totes bandes: intel·ligència 
estratègica des del món polític, con-
certació amb els actors econòmics 
(empreses, sindicats), col·laboració 
entre governs i administracions, su-
port de la banca (que patirà però es-
tava prou sanejada). A tothom li toca-
rà fer sobreesforços i sacrificis. Caldrà 
molta empenta i innovació. ¿Estem 
preparats, per a tot això? ¿N’estem 
conscienciats?

Desocupació rècord, 
preocupació rècord

L’EDITORIAL

La crisi econòmica causada pel 
covid tot just treu el cap: caldrà 
molta responsabilitat col·lectiva

L’Helena i la Sara Bonet, de Santa Colo-
ma de Farners,  han tret un 9,8 a la selec-
tivitat. Una vol estudiar medicina a la 
Universitat de Girona i l’altra periodisme 
a la Pompeu Fabra, a Barcelona. P. 13

Dues bessones treuen  
un 9,8 a la selectivitat

Un resident mostra a l’ARA la venda de 
drogues abans de deixar el bloc per les 
molèsties. Després d’un any, no ha pogut 
més. Però ha volgut explicar què passa al 
al carrer Reina Amàlia del Raval. P. 14

El malson de ser veí  
d’una presumpta traficant

NO T’HO POTS PERDRE

Escolteu l’àudio que demostra 
que quan hi va haver l’explosió 

a la petroquímica de Tarragona, 
al gener, l’empresa Iqoxe no va 
comunicar l’accident al Centre 

de Coordinació Operativa de 
Catalunya, sinó que va ser el 

tinent de guàrdia d’aquest 
centre qui va haver de trucar al 
cap de seguretat d’Iqoxe. És un 

document sonor al qual ha 
tingut accés l’ARA en exclusiva
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Les dades de l’Enquesta de 
Població Activa (EPA) són de-

molidores. El covid-19 ha destruït 
un milió de llocs de treball a Espa-
nya en el segon trimestre de l’any. 
I les dades encara no recullen els ex-
pedients de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO). Catalunya és la 
comunitat on l’atur creix més, amb 
una taxa que ja se situa en el 12,8%. 
A Espanya està en el 15,3%. P. 16-17

La Fiscalia de Barcelona ha re-
corregut el tercer grau conce-

dit als presos polítics Oriol Junque-
ras, Carme Forcadell, Raül Romeva, 
Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jor-
di Cuixart. Per a la Fiscalia, la pro-
gressió cap al tercer grau ha sigut 
massa ràpida i, a més, és “incompa-
tible” amb la finalitat de reeducació 
i ressocialització. P. 08-09

M.J. Segarra

Yolanda Díaz

Catalunya Ràdio ja té substitu-
ta per a Mònica Terribas: Lau-

ra Rosel serà la nova presentadora 
d’El matí de Catalunya Ràdio a par-
tir de la temporada que ve, que co-
mençarà el dilluns 31 d’agost. Ho va 
anunciar ahir el director de l’emisso-
ra, Saül Gordillo. Albert Segura serà 
el subdirector del programa estrella 
de l’emissora. P. ESTIU 09

Laura Rosel


