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Entrevista amb Llorenç Serrano, ponent de l’Informe del CTESC La població de 45 a 64 anys 
en situació d’atur de llarga durada 

 
Quins han estat el motius pels quals el CTESC ha triat l’atur de llarga durada de les persones majors de 
45 anys per fer un estudi i elevar recomanacions al Govern? 
 
Penso que la preocupació per aquest problema, que és una de les qüestions social més transversal-
ment compartides. A tothom li commouen els efectes que l’atur de llarga durada té sobre les persones 
i, especialment, sobre les majors de 45 anys. Crec, però, que a més les organitzacions del CTESC tenen 
una clara percepció que, col·lectivament, estem malbaratant capacitats molt valuoses que cal posar de 
manifest i que els instruments per revertir la situació tampoc no son prou adients. Crec que l’objectiu 
de l’estudi ha estat assenyalar els danys, el que aquestes persones poden aportar i, sobretot, prescriu-
re canvis i noves mesures d’intervenció.  
 
Com definiria l’estat de la situació de l’atur de llarga durada de les persones majors de 45 anys? 
 
Primer que el volum del problema és important. A Catalunya hi ha prop de 200.000 persones en atur 
de llarga durada, de les quals quasi la meitat són majors de 45 anys. En segon lloc, els efectes sobre el 
benestar, els ingressos i la salut de les persones i les seves famílies poden ser severs i amb efectes 
perllongats. I està clar que, quan s’està recuperant la contractació, aquest grup és el que ho nota 
menys, i això ens ha de portar a analitzar les causes per les quals passa i proposar mesures per canvi-
ar-ho.  
 
Quin ha estat l’enfocament de l’Informe? 
 
S’ha fet un treball tant documental com de camp, posant de manifest els aspectes quantitatius i els 
qualitatius, el que ha permès una àmplia descripció de la qüestió, amb referències a  fonts bibliogràfi-
ques en aquells detalls dels quals no hi ha dades a l’abast. Pel que fa al treball d’entrevistes, es fa ma-
nifest en el detall que tenen les propostes d’actuació.  
 
Quines recomanacions de l’Informe són més rellevants? 
 
Crec que dues ho emmarquen tot: Cal intervenir amb eines variades i adequades a les necessitats de 
cada persona i les polítiques públiques han de ser integrals i coordinades. 
 
A partir d’aquí, propostes com serveis orientats a preservar el benestar emocional, la garantia 
d’ingressos, el dret a la formació al llarg de la vida, suport a l’autocupació, la necessitat d’establir un 
veritable sistema d’acreditació de competències.  
 
Penso que si el Govern recull les recomanacions de l’Informe hi trobarà una agenda consensuada del 
que cal fer envers aquestes persones. I que cal posar en marxa ja, doncs parlem d’un col·lectiu que no 
pot esperar més. 
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