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El CCBP prepara 
un sistema de 
recollida selectiva 
a demanda

Creixen un 50% els 
vins presentats al 
Concurs Tastavins 
DO Penedès

// P30x // P33

ALT PENEDÈS Aturats Variació

Avinyonet 99 2

Castellet i la Gornal 152 -11

Castellví de la Marca 62 -1

El Pla del Penedès 81 6

Font-rubí 65 -3

Gelida 493 9

La Granada 107 -4

Les Cabanyes 32 2

Mediona 166 1

Olèrdola 220 -15

Olesa de Bonesvalls 91 -1

Pacs del Penedès 63 1

Pontons 55 4

Puigdàlber 28 2

Sant Cugat Sesgarrigues 37 3

Sant Llorenç d’Hortons 122 -1

Sant Martí Sarroca 168 -4

Sant Pere de Riudebitlles 118 0

Sant Quintí de Mediona 159 2

Sant Sadurní d’Anoia 576 -25

Santa Fe del Penedès 21 2

Santa Margarida i els Monjos 492 -18

Subirats 137 -7

Torrelavit 47 -8

Torrelles de Foix 243 5

Vilafranca del Penedès 2.738 -45

Vilobí del Penedès 51 2

TOTAL COMARCA 6.623 -102

La bona tendència iniciada 
durant la Setmana Santa pel 
que fa a la reducció de les 
llistes d’atur s’ha mantingut 
també el mes d’abril a Catalu-
nya. Segons les dades d’afilia-
ció a la Seguretat Social, 8.715 
catalans van trobar feina el 
mes passat, i actualment hi 
ha 497.185 desocupats al país. 
Malgrat aquest bon compor-
tament de l’ocupació, però, 
els nivells de feina encara es 
mantenen molt més baixos 
que abans de la pandèmia de 
Covid-19, amb un 6,3% més 
d’aturats aquest abril que 
l’abril de l’any passat.
La davallada dels que s’inclo-
uen a les llistes d’atur tam-
bé s’ha produït al Penedès. 
El març passat, l’Alt i el Baix 
Penedès van registrar gaire-
bé 400 aturats menys que el 
mes anterior, i aquest abril 
s’hi han sumat 208 persones.
La reducció de l’atur ha es-
tat pràcticament la matei-
xa a l’interior que a la costa. 

Mentre que a l’Alt Penedès 
102 veïns han aconseguit 
trobar feina, 116 ho han fet al 
Baix Penedès. La baixada pel 
que fa al nombre d’aturats ha 
estat especialment elevada 
als grans nuclis de població 
del territori.
A Vilafranca i al Vendrell, per 
exemple, han sortit de les 
llistes de l’atur 45 persones 
en cada població. També des-
taquen les 33 de Calafell o els 
25 de Sant Sadurní. Per con-
tra, els municipis on ha cres-
cut el nombre de desocupats 
hi ha fet en uns nivells molt 
baixos, amb xifres que en cap 
cas arriben als dos dígits.
La progressiva recuperació 
de la normalitat després de 
mesos i mesos de restricci-
ons explica aquesta millora 
en les taxes de desocupació. 
Es preveu que les pròximes 
setmanes –amb l’obertura 
de la restauració en horari 
nocturn i l’aixecament del 
confinament perimetral de 
Catalunya– la millora encara 
sigui més significativa, ja que 
hi ha moltes empreses, sobre-
tot del sector serveis, que ja 
estan deixant sense efecte els 

ERTOs als seus treballadors.
Al Penedès, un territori on el 
turisme genera importants 
ingressos, el relaxament de 
les mesures imposades per 
controlar la pandèmia del 
nou coronavirus podria te-
nir un efecte beneficiós pel 
que fa a la xifra de persones 
aturades.
D’ençà que es va acabar el 

confinament comarcal hi ha 
molts municipis penedesencs 
–sobretot els de la costa– que 
han augmentat el nombre de 
visitants, fet que pot afavorir 
l’augment de feina als restau-
rants, els allotjaments rurals 
o els cellers, entre d’altres, 
que els darrers dies ja han re-
gistrat un bon nivell d’ocupa-
ció, malgrat la climatologia 
adversa.

Alt i Baix Penedès  |  Dades d’atur 

L’atur al Penedès es 
beneficia del relaxament 
de les restriccions Covid
// XIFRES A l’abril 218 penedesencs han sortit de les llistes de 
desocupació, amb una reducció important als pobles més grans

Eva López
Vilafranca / El Vendrell

ALT PENEDÈS

Aturats que han trobat 
feina al mes d’abril

102

BAIX PENEDÈS Aturats Variació

Albinyana 213 2

L’Arboç 514 3

Banyeres del Penedès 256 -5

Bellvei 209 5

La Bisbal del Penedès 344 -19

Bonastre 69 2

Calafell 2.305 -33

Cunit 1.140 -12

Llorenç del Penedès 159 -1

Masllorenç 36 1

El Montmell 228 -4

Sant Jaume dels Domenys 198 -11

Santa Oliva 340 -1

El Vendrell 3.684 -45

TOTAL COMARCA 9.695 -116

BAIX PENEDÈS

Aturats que s’acumulen 
a la comarca

9.695 

VALOR AFEGIT

Durant la Segona Guerra Mundial, els aliats van tenir una gran idea i decidiren cartografiar 
els forats de bala als avions que tornaven a la base i que van ser colpejats pel foc nazi. És a 
dir, varen fer un mapa dels avions indicant perfectament els llocs on les bales enemigues 
havien impactat en les aeronaus. D’aquesta manera tenien molt ben detallat on es produïen 
els impactes i quins danys causaven.
La idea inicial de detallar els impactes era poder enfortir l’avió i reforçar les zones més 
dèbils per tal d’evitar el major nombre de baixes en l’aviació aliada.
Un cop analitzats els avions, i després de prendre les decisions oportunes, arribaren a la 
conclusió que el més lògic era reconstruir i reforçar les parts o àrees del avió on hi havia 
més punts vermells, i que eren els que rebien més bales de l’artilleria enemiga.
Si ho pensem bé, és ràpid i segueix un criteri de decisió habitual. Què faries? Segurament 
reforçaries les zones que han rebut més impactes i així aconseguiries que arribessin més 
avions a casa. Creien que aquestes eren les zones que necessitaven millores.
Aquí entra en joc Abraham Wald (31 octubre 1902, Cluj-napoca, Romania - 13 desembre de 
1950, muntanyes Nilgiri, Índia), un matemàtic d’origen jueu que va fer importants contri-
bucions a la teòrica de la decisió, la geometria i l’economia. La teoria de la decisió estudia 
els comportaments i fenòmens psíquics de les persones que prenen decisions, ja siguin 
reals o fictícies, així com les condicions per les quals han de ser preses aquestes decisions.

Si ho analitzem amb sentit comú i fredament, hauríem d’observar la situació dels impactes 
als avions al revés. Les zones que realment s’havien de que reforçar eren els llocs on no 
hi havia punts, perquè aquests són els llocs on l’avió no sobreviu. Són els avions que no 
tornen a casa. La situació és completament inversa.
Aquest fenomen s’anomena biaix de supervivència. Es un tipus de biaix cognitiu que con-
sisteix a concentrar-se en alguna persona o cosa que ha succeït, i no es tenen en compte els 
casos on un procés o mètode no s’ha superat. Això pot provocar decisions errònies.
En aquest cas, mirem les coses que han sobreviscut a fets i normalment intentem refor-
çar-ho, quan en realitat hauríem de centrar-nos en les coses que no han sortit bé per no 
repetir-ho ni en la nostra vida professional ni en la vida privada.
Què estàs veient en aquesta crisi? Què pots aprendre d’això? Com veus la situació actual 
en l’empresa que gestiones? Què faries tu?
En l’empresa, mirar quines són les que han sobreviscut a la pandèmia és molt important. 
Lògicament, aprendre del que ho ha fet bé. Però fixeu-vos en la informació que teniu si 
us centreu en les empreses que no han sobreviscut. Les que passen problemes, les que es 
gestionen malament. Què els ha passat? Estic  repetint algun patró de comportament i de 
decisió que em porta a tenir dificultats? Pensa...
Només cal canviar el focus on centrar-se. 
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