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Si es compleixen les previsions, a aquestes al-
çades del 2015 l’economia gironina ja haurà 
creat una part dels 20.000 nous llocs de tre-
ball que, segons un estudi del BBVA, es cre-

aran entre aquest any i el que ve a les nostres co-
marques. Això vol dir tants nous llocs de treball com 
gairebé la meitat de les persones que estan a l’atur. O 
gairebé una tercera part, en funció de si prenem com 
a referència el nombre d’inscrits als serveis 
públics d’ocupació o l’enquesta de població 
activa. Al marge de la permanent confusió de 
dades, el que sí sembla que constata l’estudi 

—que compta amb el suport de la Cambra 
de Comerç de Girona— és que estem en 
la bona línia. Sobretot perquè la demar-
cació de Girona s’incorpora a la recupe-
ració econòmica, tot i que semblava anar a 
un ritme inferior al del conjunt de Catalunya. 
I tot gràcies a la millora de les exportacions, 
de la demanda interna i del turisme domèstic. Fins 
aquí, tot bé, sobretot per a les 20.000 persones que 
es preveu que trobin feina els propers mesos. Però 
una dada interessant de l’estudi que ha passat desa-
percebuda fa referència, també, al mercat laboral. I 
és que adverteix que un dels reptes per aconseguir 
millorar l’activitat laboral és fer que els joves i els 
més grans de 54 anys siguin més actius. És a dir, que 
treballin. Com si tal com estan les coses fos tan fàcil. 
Llegint això, i per una relació estranya d’idees, recor-
do un conegut a qui van prejubilar amb poc més de 50 
anys, en plenes facultats i amb tot un bagatge de co-
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888 euros de jubilació 

A la demarcació de Girona, l’import mitjà de la 
pensió per jubilació és de 888,5 euros, però va-
ria en funció de la comarca i del tipus, ja que les 
dels autònoms són bastant més baixes. El Giro-
nès, amb una pensió mitjana de 1.034 euros, se 
situa entre les comarques catalanes amb una 
pensió per jubilació més alta. Exactament el 
mateix import de la pensió mitjana del conjunt 
de Catalunya i més de 200 euros per sobre de la 
pensió a la Cerdanya, que amb 793 euros té la 
més baixa de les comarques gironines.

Contradiccions 

neixement i experiència al darrere. Aquest prejubilat 
va seguir el consell de l’estudi, i des que ja no ha de 
treballar és més actiu que mai, ja que la prejubilació 
a aquesta edat li ha obert un ventall infinit de possi-
bilitats per passar el temps, ara que en té de sobres. 
Igual que l’administrativa que fa poc m’explicava com 
al començament d’haver-la prejubilat no sabia què 
fer, mentre que ara li falta temps per fer totes les 
activitats que té al seu abast. És cert que l’estudi no 
es refereix als prejubilats quan diu que cal més pro-
pensió a l’activitat per part dels majors de 54 anys. Es 
refereix a les persones grans que estan a l’atur i que 
no hi ha manera d’inserir al mercat laboral. Tot plegat 
fa reflexionar sobre la contradicció que representa 
que en la nostra societat convisquin jubilats d’or amb 
poc més de 50 anys —un luxe difícil d’entendre— amb 
persones de la mateixa edat que batallen cada dia per 
poder trobar una feina o accedir al subsidi d’atur per a 
majors de 55 anys. Alguna cosa va a deshora.
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