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M AR E S M E

CALDES D’ESTRAC

El PSC comença
una campanya per
denunciar les
accions del govern
● El PSC de Caldes
ha començat una campanya repartint a tots
els veïns postals on a
través de fotografies i
imatges gràfiques volen «denunciar els errors del govern». Així, amb targetes on es
critiquen les obres de
reforma del mercat, el
tancament de Ràdio
Caldes o les obres inacabades de l’església, es fa una crida per
fer reflexionar els veïns. El grup socialista,
a l’oposició, creu que
les decisions errònies
del govern han empitjorat el poble. / E.F.

MALGRAT DE MAR

El nou servei de
Biblioplatja va tenir
un miler d’usuaris
● El nou servei de Biblioplatja ha tingut
aquest estiu 1.132
usuaris durant els mesos de juliol i agost.
Segons les dades fetes
públiques per la regidoria de Comerç i Turisme, 497 persones
van fer ús de les instal·lacions el mes de
juliol i 635 a l’agost.
El servei, que estava
instal·lat a la platja del
Centre –al costat del
servei de vigilància i
salvament–, obria de
dilluns a diumenge,
de quatre a sis de la
tarda. El servei, que
s’ha organitzat conjuntament amb la biblioteca La Cooperativa, oferia també un
programa d’activitats
adreçat a la mainada.
/ EL PUNT

El Tecnocampus de Mataró tindrà els
motors a punt per quan se surti de la crisi
Ho diu el secretari d’Universitats en la visita a l’obra, que d’aquí a un any unirà empreses i coneixement
ELENA FERRAN / Mataró

●

El secretari general d’Universitats, Màrius
Rubiralta, va destacar ahir la importància del
fet que el Tecnocampus estigui acabat l’any
que ve, just quan tindrà lloc una inflexió econòSi les previsions no fallen i
es compleixen els terminis, el Tecnocampus de
Mataró estarà funcionant
el setembre de l’any que
ve. Així ho va recordar
l’alcalde de Mataró, Joan
Antoni Baron (PSC), en la
visita d’obres que va tenir
lloc ahir al matí per mostrar el projecte al secretari
d’Universitats,
Màrius
Rubiralta. El parc tecnològic que s’està construint al
polígon del Rengle ha de
servir per unificar en un
mateix espai i aprofitar el
coneixement que es genera a les dues universitats de
la ciutat amb l’experiència
i innovació de les empreses. «Estarà enllestit en el
moment que hi hagi una
inflexió econòmica, que
serà quan més es necessitaran estructures que dinamitzin, com aquesta, un
nou model econòmic», va
apuntar Rubiralta. Segons
va dir, el parc tecnològic
vol transformar el model
de la ciutat perquè serà
«l’agregació de totes les
iniciatives que conformen
un nucli de gravetat d’un
ecosistema d’innovació i
educació». El responsable
polític va recordar que els
països nòrdics ja treballen
d’aquesta manera i que
Mataró i Catalunya «han
d’estar orgullosos del projecte».
Graduat d’infermeria
A nivell educatiu, a més
del trasllat de les dues escoles universitàries de la

Manifestació a la seu
central de Caixa Laietana
EL PUNT / Mataró

●

El sindicat CCOO ha
anunciat que arran dels últims acomiadaments produïts a Caixa Laietana els
treballadors i treballadores han decidit iniciar mobilitzacions per denunciar
la situació. Així, demà a
les 6 de la tarda està prevista una concentració davant de l’edifici central de
l’entitat al polígon de Pla
d’en Boet. Fonts de Caixa
Laietana afirmen que els
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acomiadaments «no tenen
res a veure amb reduccions de plantilles o tancament d’oficines». Caixa
Laietana afirma que només s’han produït des del
juny cinc casos molt concrets que, a més, corresponen a treballadors de diverses oficines i sobre una
plantilla de 1.000 persones. Aporten com a dada
que la contractació indefinida, a dia d’avui, ha crescut respecte a l’any passat.

mica. «Es necessitaran estructures que dinamitzin un nou model econòmic basat en el coneixement, l’educació i la innovació», va afegir-hi. Segons Rubiralta, només els projectes
que combinin aquests tres elements podran ti-

rar endavant. L’entrada en funcionament del
parc tecnològic es farà amb un 50% d’ocupació
de les instal·lacions. Està previst que siguin els
universitaris els primers a entrar-hi el curs vinent; tot seguit ho faran les empreses.

L’alcalde i el secretari d’Universitats visitant, ahir, les instal·lacions del Tecnocampus. / J. PUJOLAR

ciutat, el Tecnocampus està preparat per acollir un
graduat d’infermeria vinculat a l’hospital de Mataró. L’alcalde, Joan Antoni
Baron, va assenyalar ahir
que ara per ara es disposa
d’espai suficient per, com
a mínim, portar a terme la
primera fase. Baron no va
descartar la possibilitat
que en un futur es pogués
derivar cap a una facultat
de medicina i, en tal cas, la
seva ubicació s’hauria de
tornar a valorar.

Començament a mig gas
● Els primers inquilins del Tecnocampus seran, segur, els universitaris, que
el curs vinent s’han de traslladar ja al
nou edifici. S’hi han de trobar els
alumnes de l’Escola Universitària del
Maresme i de la Politècnica. Les empreses està previst que s’hi vagin instal·lant progressivament. De fet, un
dels espais compromesos no estarà del
tot acabat fins d’aquí a un any, i la mateixa presidenta de l’Institut Municipal
de Promoció Econòmica, Alícia Romero (PSC), ha explicat que les instal-

lacions estaran en una ocupació d’entre el 50% i el 60% quan es posin en
marxa d’aquí a un any. En la visita
d’obres feta ahir, Alícia Romero va recordar que les empreses que hi estiguin
interessades s’ubicaran a les dues
grans torres que presidiran el complex.
Segons va afirmar, «hi ha moltes empreses interessades, i algunes d’internacionals». La tria dels futurs inquilins
del Tecnocampus es farà mitjançant un
concurs públic, que està previst que es
convoqui a finals d’aquest any.

En els mesos d’estiu s’ha disparat l’atur
al Maresme, on ja supera el 14%
E. FERRAN / Mataró

●

Els mesos de juliol i
agost no han estat gens positius per a l’ocupació i el
Maresme s’ha situat en
una taxa d’atur del 14,25%
de la població activa local.
Aquest percentatge supera
en un punt la mitjana de
Catalunya i en mig punt les
xifres de la demarcació de
Barcelona.
L’informe elaborat per
l’Observatori de Desenvo-

lupament Local del Consell Comarcal del Maresme recull que el mes
d’agost s’ha tancat a la comarca amb 32.229 persones desocupades, 1.394
més que les registrades a
final de juliol, un mes que
també va estar marcat per
l’increment de l’atur. Així,
la taxa de població sense
feina ha augmentat a la comarca en gairebé un punt.
La tendència creixent de

l’atur ha afectat tots els
municipis del Maresme
tret d’Òrrius, on el mes
d’agost va experimentar
un lleuger descens. Mataró
i Tordera són els municipis
amb una taxa d’atur més
elevada (18,08% i 18,06%
respectivament). També
superen la taxa d’atur del
conjunt de la comarca Pineda de Mar (16,88%),
Canet de Mar (14,99%),
Palafolls (14,88%) i Mal-

grat de Mar (14,42%). Tots
els sectors econòmics perden llocs de treball, però és
en els serveis on l’atur s’ha
disparat a l’agost, amb 760
nous desocupats, seguit de
la indústria, amb 293 nous
aturats, i la construcció,
amb 225. Per grups d’edat,
el més nombrós és el que
aplega persones d’entre 30
i 44 anys (13.080), seguit
del de majors de 45 anys
(12.698).

