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RESUM 

La crisi que es va iniciar l'any 2008 ha tingut una gran quantitat de conseqüències. L'objectiu 

d'aquest treball és l'anàlisi d'un dels efectes més important d'aquesta crisi: l'atur. Aquest 

fenomen s'ha anat convertint amb el temps en un problema econòmic, polític i social. 

Per tal d'estudiar l'atur, primerament analitzo el paper que juga el treball en la vida de les 

persones, la importància del fenomen i les diferents fases per les que passa una persona 

aturada. També parlaré dels diferents factors que poden fer que les conseqüències afectin en 

major o menor mesura a les persones afectades. 

Per últim, realitzo algunes entrevistes a persones que han estat a l'atur durant períodes de 

temps diferents per tal d'analitzar els efectes que l'atur ha tingut sobre elles.  

.
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1.INTRODUCCIÓ 
 

L'atur sempre ha estat un problema social que ha suposat una preocupació per a la població, 

però és a partir de l'esclat de la crisi de 2008, on aquesta preocupació ha anat augmentant a 

l'hora que ho han fet les taxes d'atur. Tot i això, aquest fenomen fa anys que ha estat estudiat 

per moltes matèries ja que és un tema d'incumbència social, econòmica i política. 

A l'hora de triar aquest tema el que em va motivar va ser que, generalment quan algú pensa en 

atur pensa automàticament en pèrdua econòmica deixant de banda la resta de conseqüències 

que comporta i que són, en alguns casos, més importants que els diners. Crec que les 

conseqüències psicològiques de l'atur haurien de ser més conegudes per tothom per així també 

intentar posar mesures preventives quan et trobes en aquesta situació.  

 

El treball està constituït principalment per dos blocs. El primer bloc, que correspon al marc 

teòric profunditza i analitza, en primer lloc, l'evolució de l'atur i a quins grups afecta més. En 

segon lloc, a partir d'una recerca exhaustiva s'analitzen i es descriuen un seguit de 

conseqüències psicològiques de l'atur fent una diferenciació entre els efectes que produeixen, 

les fases per les que passa un aturat i quins són els grups més vulnerables. 

El segon bloc, consisteix en la part més pràctica del treball. Mitjançant entrevistes realitzo una 

investigació social per tal de comprovar i verificar tot allò plasmat al marc teòric. Per acabar, 

duc a terme un anàlisis de resultats de la pròpia investigació per tal d'arribar a una conclusió 

que exposo al final del treball. 

 

Si partim de la premissa de que el treball dignifica a la persona, li proporciona un estatus 

social i estabilitat econòmica i emocional, l'atur suposa tot el contrari. La desocupació 

comporta inestabilitat econòmica, social, problemes psíquics, marginació i exclusió social, 

fins al punt de suposar per a la persona una desestabilització total de la seva vida. 

Per aquest motiu, la meva intenció amb el present treball ha estat valorar i analitzar les 

conseqüències psicològiques derivades del l'atur i fins a quin punt afecten a la persona tant 

psicològicament, com inclús físicament.  
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2. MARC TEÒRIC, CONCEPTUAL I TÈCNIC 

2.1  L'ATUR  

L'atur és definit per la Seguretat Social com la "situació en que es troben determinades 

persones que podent i tenint la voluntat de fer-ho, perden la seva feina o veuen reduïda 

temporalment la seva jornada ordinària de treball, sempre que el salari sigui objecte d'anàloga 

reducció
1
".  També ha estat definit com la incapacitat d'una economia per poder absorbir tota 

la força laboral
2
. 

Ambdues definicions conclouen en que una persona es troba en situació d'atur quan tenint 

edat per treballar, estant disponible i no tenint feina, està buscant treball. Es tracta d'un 

fenomen involuntari tant per part de les persones com per part de les organitzacions.  

Per mesurar l'atur de manera oficial es fa servir la Taxa d'atur, que és el resultat de dividir el 

nombre d'aturats entre la població econòmicament activa (PEA). Les dues plataformes que 

ens ofereixen aquesta taxa, són entre d'altres, l'Institut Nacional d'Ocupació i l'Enquesta de 

Població Activa. 

En l'últim trimestre de l'any 2016 (Trimestre 4), segons les dades recollides per l'Institut 

Nacional d'Estadística, la taxa d'atur a Espanya,  incloent tant a la població masculina com a 

la població femenina, és d'un 18,63%. Aquest percentatge ens indica un descens generalitzat 

de la taxa d'atur en els últims anys. 

 

Gràfica 1. Taxa nacional d'atur de la població. Ambdós sexes. T4-2013/T4-2016. 

 

Font: Enquesta de Població Activa - Trimestre 4/2016. Institut Nacional d'Estadística. 

                                                           
1
 Institut Nacional de la Seguretat Social., 2017. [Recurs electrònic]. Disponible a: https://goo.gl/1FuCb  

[Consulta: 23/02/2017] 
2
 Gran Enciclopèdia d'Economia. [Recurs electrònic]. Disponible a: https://goo.gl/GdsBb8  [Consulta: 

23/02/2017] 

https://goo.gl/1FuCb
https://goo.gl/GdsBb8
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Com es pot observar a la gràfica 1, Espanya arrossega unes altes taxes d'atur que han anat 

descendint en els últims temps, tot i que encara és un dels països europeus amb més nombre 

d'aturats. 

Cal fer èmfasi però, en que l'atur no és únicament l'absència de treball, sinó que ve seguit 

d'unes conseqüències econòmiques i psicològiques que suposen en l'actualitat una gran 

preocupació dins de la nostra societat. Arribant en ocasions a provocar en les persones una 

situació de vulnerabilitat que pot arribar fins i tot a l'exclusió social. 

 

2.1.1 Atur de llarga durada i curta durada 

Depenent de la duració de l'atur, ens trobem amb aturats de llarga durada i aturats de curta 

durada.   

L'Institut Nacional d'Estadística (INE), defineix l'atur de llarga durada com "aturats que han 

estat dotze mesos com a mínim buscant feina i no han treballat durant aquest període", 

consegüentment, els aturats de curta durada, són aquells que porten menys de dotze mesos 

cercant treball.  

Durant el període 2010-2015, la taxa d'atur de llarga duració (en relació a la població activa 

total) va augmentar un 3,4% en homes i un 4,8% en dones, tal com reflexa l'INE en els dos 

gràfics següents.
3
 Aquests resultats es comparen amb la resta d'Estats europeus. 

Gràfica 2. Taxa d'atur de llarga durada (major o igual a 12 mesos) segons període. 

Espanya i EU-28. Homes 

 

Font: Institut Nacional d'Estadística. 

                                                           
3
Institut Nacional d'Estadística., 2017. [Recurs electrònic]. Disponible a: https://goo.gl/IuwtfM  [Consulta: 

03/03/2017] 

Espanya 

EU-28 

https://goo.gl/IuwtfM


8 

 

Gràfica 3. Taxa d'atur de llarga durada (major o igual a 12 mesos) segons període. 

Espanya i EU-28. Dones. 

 

Font: Institut Nacional d'Estadística. 

 

S'observa en ambdues gràfiques com l'atur de llarga duració va anar augmentant a partir de la 

crisi. Aquest fet és conseqüència de perdre l'atur en una situació d'inestabilitat econòmica, que 

suposa que la pèrdua d'atur va de la mà d'una baixa probabilitat de trobar feina en un curt 

període de temps, a diferència del que passa quan es perd l'atur en una època de bonança 

econòmica  

 

2.1.2 Principals causes d'atur a Espanya 
 

El mercat laboral espanyol sempre s'ha caracteritzat per unes taxes d'atur més elevades que la 

resta de països veïns. Això ha sigut conseqüència de canvis i reformes polítiques que s'han 

anat instaurant al llarg dels anys al país i que han provocat un impediment en el creixement i  

l'estabilitat laboral.  

Tot i això, els anys anteriors a la crisi, España tenia unes taxes d'atur equiparables a la resta de 

països d'Europa, arribant en 2007 a una de les taxes d'atur més baixes de la seva història. Però 

aquesta situació positiva amagava certes debilitats que es van fer evidents en esclatar la crisi 

econòmica del 2008, que és actualment la gran causa de l'atur a Espanya.  

Els dos fenòmens més destacables d'aquesta crisi i que han afectat directament sobre la taxa 

d'atur, han estat l'esclat de la bombolla immobiliària i la reforma laboral de 2012.
 4

 

                                                           
4 Alcelay. S., 2013. Las 10 razones que explican el insoportable paro (ABC). [Recurs electónic]. Disponible a: 

https://goo.gl/G1oTno  [Consulta: 03/03/2017] 

 

https://goo.gl/G1oTno
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L'esclat de la "bombolla" immobiliària va suposar un gran augment de l'atur ja que va suposar 

la caiguda del sector de la construcció, que era en aquells moments, un dels sectors amb més 

altes taxes d'ocupació.  

D'altra banda, la reforma laboral de l'any 2012 impulsada pel Partit Popular, va suposar que 

els acomiadaments resultessin més econòmics ja que es van reduir les indemnitzacions per 

acomiadament improcedent de 45 dies per any a 33 dies. 

Altres causes destacables són per exemple l'existència d'una gran economia submergida, la 

baixa productivitat del treball a Espanya i la baixa qualificació dels treballadors en els 

moments previs a la crisi, així com la gran quantitat de contractes temporals que hi havia en 

aquell moment.  

 

2.1.3 Grups més vulnerables  
 

Tot i que l'atur ha afectat durant els últims anys a tot el país, hi ha grups i zones que l'han 

sofert d'una manera mes notòria. 

 

Les dones 

Gràfica 4. Taxa d'atur homes v.s. dones. Període 2008-2016 

 

Font: Institut Nacional d'Estadística.
5
 

 

                                                                                                                                                                                     
 
5
Institut Nacional d'Estadística., 2017. [Recurs electrònic]. Disponible a: https://goo.gl/tD7ic0   [Consulta: 

03/03/2017] 

Homes 

Dones 

https://goo.gl/tD7ic0
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Aquesta gràfica ens mostra com les dones (color gris), durant tot el període de 2008 a 2016, 

han arribat a taxes d'atur més elevades que els homes. S'observa també que del tercer trimestre 

de 2009 al quart trimestre de 2013, la diferencia es va reduir, però posteriorment va anar 

creixent de tal forma que, en l'últim trimestre de 2016, tot i descendir en ambdós sexes, les 

dones sofrien una taxa d'atur bastant superior. 

 

Els joves 

Gràfica 5. Taxa d'atur per grups d'edat. Període 2008-2016. Edats (en ordre descendent) 

de 16 a 19, de 20 a 24, de 25 a 54, de +55 anys. 

 

Font: Institut Nacional d'Estadística.
6
 

 

La gràfica número 5 ens mostra com las població d'edat inferior a 25 anys és la més afectada 

per l'atur durant tot el període des de l'inici de la crisi fins el quart trimestre de 2016. En 

termes generals s'observa un augment en totes les franges d'edat fins el tercer trimestre de 

2013, moment a partir del qual comença a descendir.  

 

Les Comunitats Autònomes més pobres 

Per últim, tenint en compte un punt de vista més genèric i no tan enfocat a sexe i/o edat, es pot 

considerar com a grup més vulnerable el conjunt total d'una població d'una zona geogràfica 

determinada.  

                                                           
6
Institut Nacional d'Estadística., 2017. [Recurs electrònic]. Disponible a: https://goo.gl/w4LO5q  [Consulta: 

03/03/2017] 

16 a 19 

20 a 24 

25 a 54 

+ 55 

https://goo.gl/w4LO5q
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Gràfica 6. Taxa d'atur segons Comunitat Autònoma.  

 

Font: Institut Nacional d'Estadística.
7
 

 

Com s'observa al mapa, les zones amb taxes d'atur més altes són les de sud del territori i les 

zones amb menys aturats són les del nord-est. 

 

2.2 CONSEQÜÈNCIES PSICOLÒGIQUES DE L'ATUR 

 

2.2.1 Efectes psicològics de l'atur 
 

Amb els anys l'atur s'ha convertit en un problema social que ha estat estudiat per investigadors 

de diverses matèries. Concretament, l'aparició d'alteracions psicològiques com a conseqüència 

de la situació d'atur, ha suposat un gran factor d'interès. 

Existeixen evidencies clares que l'atur de llarga duració provoca impactes negatius sobre 

aquells que el pateixen. Tant la salut i el benestar, com les capacitats professionals es veuen 

afectades negativament per l'absència de treball.
8
 

Cal remarcar, que l'atur més enllà de comportar conseqüències econòmiques, sotmet a 

l'individu a una situació de vulnerabilitat ja que el treball no és únicament una font 

d'ingressos, sinó que aporta a la persona una identitat social que li permet formar part d'un 

grup on les seves tasques són valorades pels altres. Poc a poc el que va aconseguint l'atur és 

                                                           
7
 Institut Nacional d'Estadística., 2017. [Recurs electrònic]. Disponible a: https://goo.gl/3UQgnV  [Consulta: 

03/03/2017] 
8
 Rica, S. y Brindusa, A.,2014 Los parados de larga duración en España en la crisis actual. Documento de 

trabajo 185/2014.  [Recurs electrònic]. Disponible a: https://goo.gl/0mXYAH  [Consulta: 21/03/2017] 

https://goo.gl/3UQgnV
https://goo.gl/0mXYAH
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instaurar una situació d'inestabilitat en tots els àmbits de la vida de l'individu: social, 

econòmic i laboral. 
9
 

Quan una persona s'insereix al món laboral, accedeix a un nou estatus i una nova identitat 

social que en el moment de perdre-la li genera un sentiment de fracàs. Per tant, els efectes que 

té el treball sobre les persones són un element clau per a poder entendre els efectes que es 

produeixen en perdre'l.   

  

Marie Jahoda, assenyala una sèrie de virtuts que suposa el treball més enllà del salari i les 

condicions de treball. Aquestes virtuts són les següents 
10

: 

 Organització del temps. 

 Contacte social fora del nucli familiar. 

 Vincula a la persona a metes i propòsits que rebassin el propi jo. 

 Proporciona un estatus social i clarifica la pròpia identitat personal.  

 Requereix una activitat habitual i quotidiana. 

 

Des d'una perspectiva psicològica, l'atur ocasiona estrés i preocupació. Els beneficis del 

treball i les virtuts mencionades anteriorment, es trenquen completament amb la manca de 

treball; desapareix l'activitat diària, deixen d'existir els propòsits, es perden les relacions de 

convivència externes i evidentment deixen d'haver ingressos econòmics. 

La desocupació constitueix un dels principals factors de risc d'aparició de problemes de salut 

com són la ansietat, l'insomni i conductes auto lesives, arribant a situacions de depressió 

major i en els casos més extrems al suïcidi. 
11

 

A més, cal destacar que juntament amb el fenomen de l'atur trobem la precarització del treball 

i l'augment dels contractes temporals que comporten per a la societat l'aparició d'una nova 

situació social que esta composada per:
12

 

                                                           
9
 Buendía, J., 2010. El impacto psicològico del desempleo. 2ª Edició. Múrcia: Universidad de Múrcia. 

Castel. R., 1995 Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado.[Recurs electrònic]. 

Disponible a: https://goo.gl/sRpTBw  [Consulta: 21/03/2017] 
10

 Jahoda, M.,1987 Empleo y desempleo: un análisis socio-psicológico. [Recurs electrònic]. Disponible a:  

https://goo.gl/XaDNuz  [Consulta: 21/03/2017] 
11

 Espino Granado A., 2014. Crisis económica, políticas, desempleo y salud (mental). Revista de la Asociación 

Española de Neuropsiquiatría. Vol 34 nº122. [Recurs electrònic]. Disponible a:  https://goo.gl/qHsJtl  [Consulta: 

21/03/2017] 
12

 Burijovich J, Sandomirsky M., 2005. Los desempleados: Malestar psicológico, apoyo social e intervención 

estatal.  . [Recurs electrònic]. Disponible a: https://goo.gl/MXbYfo  

https://goo.gl/sRpTBw
https://goo.gl/XaDNuz
https://goo.gl/qHsJtl
https://goo.gl/MXbYfo
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 la desestabilització dels estables: vol dir que en la situació actual cap persona que 

està treballant està segura que no perdrà la feina. 

 la instal·lació de la precarietat:  més temporalitat, més atur, menys qualitat, etc. 

 el dèficit de llocs ocupables: reducció de llocs amb utilitat social que comporten la 

pèrdua d'identitat. 

 

Per tant es demostra que l'atur és un dels riscos socials més greus en l'actualitat i que d'alguna 

manera afecta també a aquells que estan treballant ja que comporta unes conseqüències que 

suposen efectes desestabilitzadors greus. 

 

Així mateix, també és important destacar la teoria del desemparament aprés. Aquesta teoria 

sostén que l'aturat aprèn que la seva situació no té sortida i per aquest motiu no intenta posar-

hi fi, conformant-se amb la seva fatídica situació. Aquesta indefensió suposa una situació 

molt negativa per l'aturat.
13

 Això ens mostra com efectivament l'atur es converteix a l'hora en 

un problema social, que ha estat molt estudiat i fins i tot utilitzat com a argument de varies 

pel·lícules com ara: Full Monty de Peter Cattaneo.
14

 

 

2.2.2 Fases psicològiques de l'atur 
 

Fins que s'arriba a situacions de depressió, frustració, impotència i fins i tot a la pèrdua de la 

salut, la persona experimenta una sèrie de fases que es podrien resumir de la següent 

manera:
15

 

 La primera fase es caracteritza principalment per la confusió. La persona es sent 

fracassada i no es capaç de pensar amb claredat sobre el que vindrà en el futur. 

Aquesta fase té una duració aproximada de set dies. 

 Tot seguit, la persona fa una remuntada anímica basada en un optimisme irreal. És una 

fase en la que l'individu creu estar de vacances i en la que és una conducta molt típica 

ocupar el temps en fer reparacions a la llar.  

                                                           
13

 Notó i Brulles. P / Panyella i Roses. M, 1986. Introducció a la psicologia social. 1ª Edició. Barcelona: 

Edicions 62 s/a 
14

 Cattaneo. P., 1997. Full Monty 
15

 Buendía, J., 2010. El impacto psicològico del desempleo. 2ª Edició. Múrcia: Universidad de Múrcia. [Consulta 

26/5/2017] 
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 Quan acaba aquesta sensació d'estar de vacances, s'inicia una fase més crítica. En 

aquest moment la persona s'angoixa i comença a buscar feina desesperadament, 

comportant un sentiment de frustració al no aconseguir la incorporació al món laboral.   

 Finalment, si la persona no troba feina, els sentiments pessimistes l'envaeixen i 

provoquen que deixi de buscar feina tant activament. El nivell de fracàs que sent 

l'individu el duu a aïllar-se i a desaprofitar el temps.  

 

2.2.3 Incidència de les conseqüències psicològiques en la vida personal 
 

Com he dit, la situació d'atur no només suposa per a la persona la pèrdua d'ingressos 

econòmics, sinó que poc a poc va afectant a les seves relacions personals i fins i tot a la seva 

salut mental i física. 

 

2.2.3.1 Conseqüències econòmiques 
 

El primer que pensem quan una persona es queda a l'atur és en la pèrdua de nivell de vida 

derivada de la manca d'ingressos.  

Tot i existir les prestacions d'atur, aquestes no són per sempre, és per aquest motiu que tot i 

haver aquestes ajudes econòmiques, la falta de treball suposa a curt termini una manca 

d'ingressos important. 

Cal destacar però, que aquesta prestació pot comportar una influencia negativa sobre la 

persona desocupada ja que pot contribuir a disminuir la motivació per buscar feina. Aquest 

fenomen a l'hora es relaciona directament amb el seguit de conseqüències finals que provoca 

l'atur, ja que en el moment en que l'aturat deixa de rebre aquesta ajuda econòmica els 

sentiments de desesperació i angoixa augmenten. 

 

2.2.3.2 Conseqüències socials 
 

L'atur també afecta a les relacions interpersonals amb altres individus.  

Per una banda trobem com a conseqüència social més immediata la reducció de contactes 

socials. Com he dit abans el treball suposa per a les persones la tinença d'un "grup" fora de 

l'àmbit familiar que li proporciona una identitat que en el moment de quedar a l'atur 
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desapareix. Aquest "grup" no serveix únicament per proporcionar una identitat sinó que 

moltes vegades serveix com una via d'escapament als problemes. Això es degut a que les 

persones a la feina moltes vegades han de fer un treball emocional (per tal d'amagar 

sentiments de tristesa o de mal humor) que ajuda a la persona a desconnectar i oblidar per 

unes hores els problemes, de tal manera que la persona aturada al no poder evadir-se 

s'introdueix cada cop més en el seu sentiment de frustració.  

Però no únicament existeix una exclusió del món laboral, sinó que també en moltes ocasions 

el cercle social d'amics l'exclou degut a la percepció negativa que tenen de les persones 

desocupades. Inclús en ocasions la pròpia visió d'inferioritat i el sentiment de vergonya que 

sofreix la persona afectada provoca que ella mateixa sigui la que s'exclogui de la vida social 

que anteriorment tenia.
16

 

D'altra banda també s'observa un deteriorament de les relacions familiars. Aquest augment de 

conflictes en el nucli familiar es podria considerar el més perillós ja que és la principal font de 

suport de la persona. Aquests conflictes apareixen en moltes famílies perquè l'atur suposa per 

elles no poder seguir pagant la casa, fer sacrificis per poder arribar a fi de més o inclús deixar 

de menjar per poder pagar les despeses.  

Es evident però, que dependrà de factors com la edat, sexe, estatus econòmic, personalitat,etc. 

el nivell en que aquestes conseqüències afectaran a l'individu. 

 

2.2.3.3 Salud mental i atur 
 

Ha quedat manifestada la importància que té el treball sobre les persones, és per aquest motiu 

que es demostra que les persones desocupades tenen major risc de patir algun tipus de 

malaltia psíquica
17

.  

D'una banda, trobem que l'atur provoca en la persona una pèrdua d'autoestima, un augment 

d'inseguretat i de fracàs, sensació de culpa i també un sentiment de vergonya.  

D'altra banda, també afecta directament a les relacions amb la resta de persones i a més la 

pèrdua de contactes socials van a l'hora lligats a un deteriorament de les relacions familiars. 

Dependrà de la intensitat d'aquests factors l'aparició o no de les conseqüències psicològiques 

més comuns derivades de la situació d'atur. 

                                                           
16

 Buendía, J., 2010. El impacto psicològico del desempleo. 2ª Edició. Múrcia: Universidad de Múrcia. 
17

 Ibíd. 
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És important analitzar l'impacte sobre la salut mental perquè aquesta és una part important de 

la salut pública i per tant afecta directament sobre el capital humà, social i econòmic d'un 

país.
18

 

Cal remarcar que els problemes de salut mental dependran també de les situacions 

econòmiques i les desigualtats socials que sofreixin les famílies, ja que en períodes de crisi 

econòmica, la salut mental de les persones es veu més afectada en persones de classe baixa i 

l'atur és el principal factor de risc. Existeixen diversos estudis que demostren que el canvi 

d'una situació laboral activa a la desocupació repercuteix en el benestar psicològic general. 

En persones amb bona salut, la depressió, l'ansietat, els trastorns del son i els problemes amb 

l'alcohol són els més comuns
19

. 

En tot cas, factors com ara l'edat, la duració de l'atur, el gènere i l'estatus econòmic són 

determinants del grau en que varia la salut mental dels desocupats. 

 

L'últim esglaó en les conseqüències que comporta la desocupació és el suïcidi. Amb 

generalitat, els informes de la OCDE associen taxes més altes de suïcidi amb la presencia de 

baixos ingressos, abusos d'alcohol i drogues, ser solter i estar en situació d'atur.
20

 

Concretament s'han demostrat més altes correlacions entre atur i suïcidi en homes d'entre 30 i 

49 anys i joves d'entre 16 i 24 anys.
21

 

És evident que per arribar fins aquest punt s'han de tenir en compte diversos factors a banda 

de l'atur, però són factors com aquest els que desencadenen una conducta com el suïcidi. Un 

altre factor significatiu és la protecció social que ofereix el país. Un exemple és la comparació 

entre España i Suècia: durant els anys 80 Espanya va patir una gran pujada de la taxa d'atur 

augmentant a l'hora l'índex de suïcidis, en canvi durant la crisis dels 90 a Suècia, l'atur no va 

                                                           
18
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suposar cap impacte significatiu sobre la taxa de suïcidi gràcies als programes d'ajuts i suport 

social desenvolupats pel país.
22

 

Per últim, com a dada d'interés mencionar que un estudi del Hospital Psiquiàtric de la 

Universitat de Zurich ha declarat que cada any, un de cada 5 suïcidis s'associa amb l'atur.
23

 

 

2.2.3.4 Conseqüències físiques 
 

La crisi econòmica està augmentant els problemes cardiovasculars, sent l'atur un dels factors 

de risc d'aquest fenomen.
24

 

Els riscos físics que pot patir una persona sobre la seva salut són diversos: hipertensió arterial, 

hipercolesterolèmia, migranyes o cefalees, conductes de risc com el tabaquisme, alcoholisme i 

obesitat, vertigen, reuma o episodis de fatiga respiratòria.
25

  

Ha quedat demostrat concretament que l'estrès durador es relaciona amb un augment de risc 

de patir diabetis, hipertensió arterial, infarts de miocardi, accidents cerebrovasculars, 

depressió, agressivitat i un augment d'infeccions ja que debilita el sistema immunològic.
26

 

 

2.2.4 Grups més vulnerables als efectes psicològics 
 

A partir d'una investigació, José Buendía, fa un anàlisi de diferenciació entre els grups més 

vulnerables i els menys vulnerables a partir de diferents factors mediadors. Els resultats 

mostren el següent:
27

 

 Els homes són més vulnerables que les dones, no pel valor que cada gènere li atorga 

al treball, sinó pel paper tradicional dels homes de cap de família. 
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 Els joves d'entre 26 i 35 anys són més vulnerables que els menors de 25 i majors de 

55 anys. 

 Aquells que pateixen més dificultats econòmiques són més vulnerables. 

 Les famílies millor avingudes són menys vulnerables que les famílies amb conflictes. 

 Les persones més positives en quant a expectatives per trobar feina són menys 

vulnerables, així com també ho són aquelles amb més autoestima.  

 Finalment, les persones que obtenen major suport social, són menys vulnerables que 

les que no el reben 

En termes generals podríem dir que els homes es veuen més afectats psicològicament a causa 

del "rol" que històricament han desenvolupat dins de les famílies. I tot i que actualment la 

dona està cada cop més inserida al món laboral continuen havent moltes diferencies salarials, 

el que es tradueix en que si el desocupat és un home, en la majoria de casos la pèrdua 

econòmica és més elevada. 

En quant edat, la majoria d'articles situen als majors de 45 anys com a grup més vulnerable 

degut a que generalment solen tenir més responsabilitats i necessiten més el salari. Però també 

existeixen opinions que consideren com a més vulnerables als joves i als més grans perquè a 

més de l'atur tenen altres preocupacions com ara la jubilació o la independència.
28

 

Respecte l'estatus social i econòmic d'una banda trobem que les persones amb pitjor nivell de 

vida pateixen més les conseqüències psicològiques degut a la preocupació que suposa la 

pèrdua de capital, però d'altra banda en les persones de classe alta la pèrdua d'atur també 

atempta greument contra la seva salut mental ja que la pèrdua de la feina els suposa un gran 

atac a la seva autoestima. 

Per últim, destacar el factor més important i exacte per determinar l'impacte de l'atur en la 

salut mental de la persona que el pateix: la duració de l'atur. Així doncs queda demostrat que a 

major duració de la situació d'atur majors seran les conseqüències en la seva salut mental ja 

que tots els sentiments de preocupació, frustració o ràbia van augmentant a mesura que 

l'individu fracassa en el seu objectiu de trobar feina. Tot i això els efectes sobre la salut 

depenen també del tipus de polítiques econòmiques, socials i laborals que s'adoptin al país.
29
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3. METODOLOGIA 
 

La metodologia per la que he optat en aquest treball ha estat principalment la metodologia 

qualitativa ja que crec que és un bon mètode de comprensió del fenomen de l'atur des del punt 

de vista dels propis afectats, recolzant-me en les vivències i narracions d'aquestes persones. 

Concretament, la tècnica qualitativa que he utilitzat ha estat l'entrevista, tot i que he introduït 

un seguit de preguntes que correspondrien a una entrevista quantitativa.  

El meu criteri de selecció per dur a terme l'entrevista ha sigut en un cas, haver estat més de 12 

mesos aturat, i en l'altre cas, menys de 12 mesos. He triat aquest criteri per tal d'analitzar les 

conseqüències psicològiques des de la perspectiva d'una persona que ha estat poc temps en 

l'atur, i així poder analitzar les primeres reaccions d'un individu enfront la desocupació, i 

d'altra banda la perspectiva d'un aturat de llarga duració per tal d'analitzar com avancen 

aquestes conseqüències amb el pas del temps. 

Els participants del meu estudi van respondre a les preguntes cadascú a casa seva en un temps 

predeterminat de 45 minuts amb possibilitat de concertar una segona cita. En ambdós casos 

els 45 minuts van resultar suficients. L'entrevista es composa de 15 preguntes que s'enfoquen 

a esbrinar la importància de l'atur i la feina per la persona, així com els sentiments i les 

situacions que els hi va suposar la desocupació. També inclou variables sociodemogràfiques 

com són l'edat, el sexe i la duració de l'atur, entre d'altres. 

 

3.1 L'entrevista 
 

ENTREVISTA 1 

Edat: 51 

Sexe: Home 

Ocupació: Supervisor de serveis  

1. Que significa el treball per vostè?   

El treball per mi és una part molt important de la meva vida. No únicament en el sentit 

econòmic, que evidentment és molt important, sinó que també és molt important perquè 

em fa sentir ple. Amb el pas dels anys he anat creixent professionalment i a l'hora 

personalment, pel que gràcies al treball sóc la persona que sóc en l'actualitat. Crec que el 

treball ha aportat molts beneficis a la meva vida. 
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2. Quant de temps va estar a l'atur? 

 Vaig estar 4 mesos a l’atur.  

 

3. Què és el primer que va pensar quan va saber que havia perdut la feina? 

El primer pensament que vaig tenir va ser que amb la meva edat seria difícil trobar una 

feina i vaig sentir por; por de no tornar a treballar, por de no poder mantenir el ritme de 

vida (econòmicament parlant)  que portava fins el moment, però sobretot por de no poder 

treballar més o durant un llarg període de temps. 

 

4. Com descriuria aquesta etapa i que va suposar l'atur per vostè?  

Per mi l'atur va ser un període d'incertesa. La meva vida va fer un gir, ja no tenia la major 

part del dia ocupat i tenia massa temps per pensar. Va ser una etapa a la que no em vaig 

saber adaptar, m'angoixava tenir tant de temps lliure i no saber que fer. Només em 

dedicava a buscar feina i a pensar alternatives per si no podia dedicar-me més a allò que 

he estat fent durant tota la vida. 

 

5. Quina és per vostè la pitjor conseqüència de l'atur?  

No podria triar-ne una sola. Per a mi les dues pitjors conseqüències són l'econòmica, 

perquè evidentment canvia el teu poder adquisitiu i tems pel teu futur i el de la teva 

família, i la psicològica perquè et deixes de sentir útil i consegüentment et sents deprimit 

durant tot el dia.    

 

6. En que ocupava el seu temps durant l'atur?   

Vaig aprofitar aquest temps per formar-me i millorar el meu perfil professional per tal de 

facilitar la trobada d'una feina del meu ofici. També vaig aprofitar per gaudir més de la 

família i fer més activitats de lleure. En el meu cas, com només van ser 4 mesos a l'atur, 

això va ser una cosa positiva, però tinc clar que si hagués estat durant més temps aturat, 

no tindria aquesta perspectiva. 

 

7. Quins sentiments/pensaments eren més recurrents en el seu dia a dia?  

El que més pensava durant aquell temps era: Quan acabarà aquesta situació?. A causa de 

l’edat que tenia, veia més difícil poder aconseguir un nou lloc de treball i tenia la sensació 
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d'anar a contrarellotge, contra més trigués a trobar feina, seria pitjor perquè cada cop seria 

més gran. 

 

8. De l'1 al 10, sent 10 el màxim i 1 el mínim: 

 En quin grau tenia sentiments de frustració?               

 En quin grau tenia sentiments de culpabilitat?            

 En quin grau tenia sentiments de ràbia?                     

 En quin grau tenia sentiments de depressió?   

 En quin grau tenia sentiments d'esperança?   

 En quin grau tenia sentiments de positivitat?   

 

9. Algun cop ha va pensar que necessitava ajuda psicològica?  

No. És cert que em sentia molt baix d'ànims però no tant com per demanar ajuda 

professional. Però crec que probablement si el meu atur s'hagués allargat si que n'hagués 

necessitat. 

 

10. Van canviar les seves relacions familiars?  

Sí, perquè tenia més temps de gaudir de la família i teníem més comunicació, encara que 

el meu estat d’ànim no era el més oportú.  

 

11. I les seves relacions amb amics? Sí, perquè et sents diferent perquè ells tenen treball i tu 

no i jo tenia menys ganes de quedar amb ells. En cas afirmatiu, qui creu que és 

responsable? El responsable era jo, ja que ells no tenen cap culpa, era degut al meu baix 

ànim. 

 

12. Es va sentir exclòs de la societat en general?  

Sí, perquè com he dit et sents inferior i diferent per no tenir treball. 

 

13. Durant aquest període va experimentar episodis d'ansietat?  

No. Ansietat com a tal no, però sí que estava molt nerviós. 

 

14. I d'insomni?  

Sí, em costava molt dormir habitualment. 

8 

1 

9 

9 

2 

2 
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15. Va sofrir conseqüències físiques?  

Pèrdua de pes.  

 

 

ENTREVISTA 2 

Edat: 54 

Sexe: Home 

Ocupació: Mecànic 

1. Que significa el treball per vostè? 

Gairebé tot. És important evidentment pels diners perquè sense treball no es pot mantenir 

una família, però també és molt important per a mi perquè m'agrada el que faig, sempre 

he sabut que em volia dedicar a la mecànica i per això gaudeixo de la feina encara que és 

un ofici bastant dur. La meva feina em defineix. 

 

2. Quant de temps va estar a l'atur? 

Vaig estar aturat durant 2 anys i 10 mesos. 

 

3. Què és el primer que va pensar quan va saber que havia perdut la feina? 

No m'ho creia. Portava molts anys treballant a la mateixa empresa i va ser de sobte. Crec 

que en el mateix moment no vaig pensar en res perquè no m'ho acabava de creure. De fet, 

no vaig ser capaç d'explicar-ho a la meva família en aquell moment. Vaig fingir durant 

unes setmanes que anava a la feina però realment no era així. 

 

4. Com descriuria aquesta etapa i que va suposar l'atur per vostè? 

Horrible. Des del primer moment em va afectar molt. Després, quan ja ho va saber la 

meva família, a casa em pujava per les parets, no sabia que fer, no parava de fumar de 

l'ansietat. Vaig reprendre una col·lecció que tenia abandonada i a fer coses de casa per 

omplir el temps quan descansava de buscar feina, però estava tot el dia intranquil, no 

deixava de pensar en que faria si no trobava feina. Cada dia s'agreujava la situació, la 

prestació d'atur s'acaba, reps un ajut però també s'acaba, i en definitiva veia que tot anava 
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a pitjor i cada cop la situació econòmica era pitjor i psicològicament també estàs més 

desgastat. 

 

5. Quina és per vostè la pitjor conseqüència de l'atur? 

En el meu cas l'econòmica, perquè jo era el principal sustentador de la família i clar 

quedar-me a l'atur va suposar per tota la família haver de fer un gran esforç. Però també 

he de recalcar la psicològica, perquè la pressió i la responsabilitat que vaig tenir i la 

frustració de no trobar feina em van afectar molt a nivell personal. 

 

6. En que ocupava el seu temps durant l'atur?  

Com he dit, em vaig dedicar a fer coses de casa i a la meva col·lecció. Evidentment 

buscava feina activament i inclús vaig fer un curs de reciclatge. 

 

7. Quins sentiments/pensaments eren més recurrents en el seu dia a dia? 

El que no deixava de pensar era en possibles alternatives. Al principi encara que no ho 

sentia així en aquell moment, tenia una petita esperança de trobar feina tot i que ja tenia 

certa edat, però amb el pas del temps desapareix qualsevol tipus de pensament optimista.  

 

8. De l'1 al 10, sent 10 el màxim i 1 el mínim: 

 En quin grau tenia sentiments de frustració?             

 En quin grau tenia sentiments de culpabilitat?                       

 En quin grau tenia sentiments de ràbia?      

 En quin grau tenia sentiments de depressió?      

 En quin grau tenia sentiments d'esperança?      

 En quin grau tenia sentiments de positivitat?               

 

9. Algun cop ha va pensar que necessitava ajuda psicològica? 

Sí. Arriba un punt en el que ja no tens ganes de res, et sents inútil i aïllat, i com més 

temps passa pitjor. Et sents deprimit i molt desanimat. 

 

10. Van canviar les seves relacions familiars? 

Sí. Era de la meva família de qui rebia més suport, però sent sincer, també van augmentar 

les discussions. L'atur em va afectar a mi com a persona però evidentment també a ells. 

10 

 7 

 9 

 8 

 0 

 0 
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Els problemes econòmics eren motiu de disputes i clarament és una situació que desgasta 

a tota la família. 

 

11. I les seves relacions amb amics? També. Principalment perquè alguns amics eren de la 

feina i amb el pas del temps vaig anar perdent la relació. En cas afirmatiu, qui creu que 

és responsable? Els responsables vam ser tots, ja que cap de les dues parts va posar 

interès en continuar la relació. Amb els amics de sempre en canvi, no va canviar res, 

únicament els veia menys perquè jo no em sentia amb ànim de fer coses amb ells. 

 

12. Es va sentir exclòs de la societat en general?  

Sí. Perquè al no tenir feina és com si et faltés alguna cosa i et sents diferent als altres. 

Fins i tot de vegades em sentia inferior. 

 

13. Durant aquest període va experimentar episodis d'ansietat?  

Sí, com he dit el meu consum de tabac va augmentar moltísim. 

 

14. I d'insomni?  

Tots els dies. No aconseguia dormir bé. Em dormia tard i m'aixecava durant la nit. 

 

15. Va sofrir conseqüències físiques?  

Sí, un ictus. Evidentment no va ser culpa únicament de l'atur, però sí que va influir ja que 

fumava més, estava molt estressat i tenia la tensió molt elevada. A més amb l'atur la meva 

vida es va tornar més sedentària. 
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4. RESULTATS  

 

Com he dit, el meu objectiu ha estat valorar i analitzar les conseqüències psicològiques 

derivades del l'atur i fins a quin punt afecten a la persona tant psicològicament, com inclús 

físicament. 

El resultat de les entrevistes, com es podrà veure a continuació, corrobora les informacions 

recollides al marc teòric i afirma que les conseqüències psicològiques tenen una gran 

incidència sobre els aturats. 

També s'observa que en ambdós casos aquestes conseqüències s'han acabat manifestant de 

forma física. 

 

4.1 Anàlisi de resultats 

 

Tant la persona de l'entrevista 1 com la persona de l'entrevista 2, manifesten una alta 

centralitat del treball, ja que ambdós consideren la feina com una part essencial de la seva 

vida, que els proporciona una identitat i a l'hora un benestar psicològic perquè els fa sentir 

persones realitzades. 

Directament relacionada amb aquesta perspectiva sobre el que la feina suposa per ells, trobem 

que la visió que professen sobre l'atur també és similar ja que en ambdós casos ha estat 

considerat com un fet tràgic dins de les seves vides.  

En quant als primers pensaments també coincideixen en que, en vista de la situació 

econòmica per la que travessava el país, consideraven que no tindrien facilitat en trobar feina 

degut a l'edat que tenien i aquest pensament els hi produïa por i desesperança. Per tant es veu 

com en les primeres fases de l'atur les dues persones sentien i pensaven coses semblants. 

També coincideixen en què els dos van sofrir episodis d'insomni i si bé van ser en graus molt 

diferents, els dos van sofrir una repercussió física.  

Les diferències comencen a aparèixer degut a la diferència de la duració de l'atur de cada 

entrevistat. 

L'entrevistat 1, que només va estar en aquesta situació durant 4 mesos, no es trobava en una 

situació de tanta desesperació, inclús fent la vista enrere valora positivament una part de l'atur 

ja que va poder compartir més temps amb la seva família, en canvi l'entrevistat 2 no extrau res 
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positiu d'aquella etapa i clarament va sofrir d'una manera més forta totes les conseqüències 

psicològiques.  

Per veure més clarament les diferències, en el gràfic següent es mostren els resultats de la 

bateria de preguntes de l'entrevista: 

 

Gràfica 7.  Graus de sentiments de positivitat, esperança, depressió, ràbia, 

culpabilitat i frustració durant l'atur 

  

Font: Elaboració pròpia. 

 

Com bé es pot observar l'entrevistat 2 mostra uns nivells més alts en quant a sentiments 

negatius i uns sentiments més baixos en quant a sentiments positius (concretament els valors 

dels sentiments de positivitat i esperança en el seu cas són 0). 

També s'observen diferències en que l'entrevistat 2 sí que va sofrir episodis d'ansietat i va 

considerar l'opció de demanar ajuda psicològica i l'entrevistat 1 no, probablement perquè la 

duració del seu atur va ser molt superior a la del primer entrevistat. 
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5.CONCLUSIONS 
 

Les conseqüències psicològiques que deriven de l'atur cada cop són més visibles i estudiades 

degut al augment del seu impacte entre els aturats en els últims temps, concretament la crisi 

que ha patit Espanya en els últims anys ha suposat un factor de risc de sofrir aquestes 

conseqüències.  

El que volia comprovar amb aquest treball era de quina manera afectaven i tenien en 

consideració les persones aturades les conseqüències psicològiques derivades d'aquesta 

situació. 

En primer lloc, el que he pogut observar és que el treball és essencial per a les persones ja que 

els proporciona una identitat i uns beneficis emocionals que suposen el benestar psíquic de 

l'individu. 

En segon lloc, puc concloure que efectivament l'atur suposa un seguit de costos psíquics que 

fan vulnerable a la persona i que suposen una inestabilitat emocional que afecta a totes les 

relacions interpersonals tant a nivell social com a nivell personal. A més, són els propis 

aturats els que són conscients de la importància d'aquests costos, sent juntament amb els 

costos econòmics els que més preocupen i afecten als desocupats.  

L'atur afecta aïllant a la persona del seu cercle social i provocant conflictes familiars sobretot 

en aquelles famílies en que la pèrdua econòmica afecta d'una manera més directa. Per tant, les 

famílies pitjors posicionades econòmicament són les més vulnerables. 

Per últim, també he pogut demostrar a través de les entrevistes que la duració de l'atur és un 

factor molt important a l'hora de patir aquestes conseqüències. Com més extensa és la duració 

de l'atur més s'agreugen les conseqüències psicològiques i també és més probable que les 

conseqüències físiques que puguin esdevenir siguin més greus. També són un factor de risc 

les èpoques de crisi d'un país, en les que les taxes d'atur són més elevades. Tenint en compte 

això, es pot dir que existeix un nexe causal entre la situació econòmica d'un país i la salut de 

la seva població. 

Per tant, com a conclusió final puc dir que: 

 actualment l'atur no únicament es tracta d'un fenomen social i econòmic, sinó que es 

pot considerar com un problema de salut pública, ja que és un fenomen que afecta a 

moltes persones d'un mateix país generant diversos problemes de salut física i mental, 
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 i que també es pot considerar com un problema per a la psicologia social ja que els 

costos que suposa l'atur provoquen també conseqüències psicològiques a les persones 

ocupades de tal manera que els seus pensaments, sentiments i comportaments es 

veuen influïts pels dels aturats. És a dir, la situació d'atur genera en les persones 

ocupades sentiments d'incertesa i por de perdre la feina així com estrés i ansietat 

degut a l'efecte desestabilitzador que aquest comporta al conjunt de la societat i de 

l'economia.  

 

També és destacable que els propis aturats conceben la seva situació des del principi 

com una desgracia que no té sortida, comportant que facin menys esforços per trobar 

feina des del començament i per tant, crec que seria bona idea la implantació de 

mesures preventives respecte a aquest fenomen ja que actuant des del principi es 

podrien prevenir o minorar les conseqüències posteriors.  
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