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M AR E S M E

El Maresme rep 650.000 euros per
reciclar treballadors del tèxtil a l’atur

PALAFOLLS

Es crea una
plataforma per
celebrar la
consulta popular
● Palafolls decideix!
ja és una realitat després de mesos de feina
i reunions. La plataforma encarregada de
convocar una consulta
popular per a la independència de Catalunya al municipi es
presenta demà al Teatre de Palafolls i a dos
quarts de deu de la nit.
L’entitat, que dóna cabuda a gent de diferents sectors del poble, ha triat el 25
d’abril com a data per
celebrar el referèndum i ja és present a
les diferents xarxes
socials d’internet com
són els blocs, el Facebook o el Flick. / EL
PUNT.

MARESME

Continuen sumant
les aportacions per
ajudar Haití
● El Consell Comarcal del Maresme va
aprovar en la darrera
sessió plenària destinar 6.000 euros per
ajudar a pal·liar els
efectes del terratrèmol que va devastar
Haití el 12 de gener.
D’altra banda, l’Ajuntament de Sant Cebrià
ha anunciat que donarà 3.000 euros –una
quantitat gran en
comparació amb les
dimensions del municipi– per a la mateixa
finalitat. A més, s’està
acabant de preparar
un acte benèfic al poble pel dia 31 la recaptació del qual es destinarà també a Haití. / EL PUNT.

L’objectiu és recol·locar un total de 288 persones acomiadades d’empreses de Mataró i Tordera
LLUÍS MARTÍNEZ / Mataró

●

Un total de 288 persones en situació d’atur i
acomiadades d’empreses del sector tèxtil el
2008 a Mataró i a Tordera podran accedir a un
nou programa que impulsa el Departament de
Les mesures, que ja estan
en marxa i que estan finançades per la Unió Europea
(50%), la Generalitat
(40%) i els ajuntaments
(10%), ja han permès que
123 persones s’hagin beneficiat dels serveis d’assessorament individual i
de formació per trobar feina, millorar la seva ocupabilitat o emprendre una activitat empresarial. Segons
va explicar ahir la consellera de Treball, Mar Serna, que ahir es va reunir
amb l’alcalde de Mataró,
Joan Antoni Baron (PSC) i
el de Tordera, Joan Carles
Garcia (CiU), una de les
prioritats del govern és la
lluita contra l’atur i per això s’estan posant en marxa
tots els mecanismes possibles per enfortir les polítiques actives d’ocupació.
Malgrat això, Serna considera que al Maresme hi ha
un col·lectiu de persones
que necessiten una atenció
especial i que conformen
els treballadors del tèxtil
que van quedar a l’atur.
Les ajudes que podran
rebre ara aquestes persones consistiran en la formació per trobar feina, ja
que, segons destaca també
la consellera, «un dels problemes és que molta
d’aquesta gent ha treballat
tota la vida al tèxtil i no sap
ni com buscar un altre lloc
de treball». Una altra línia
serà la formació professional perquè puguin ser recol·locades en altres sectors emergents. El pla tam-

Treball de la Generalitat de suport a la recol·locació de treballadors afectats per expedients de
regulació d’ocupació (ERO). Es tracta d’unes
mesures orientades a la formació d’aquests extreballadors que es vulguin reciclar per tornar

LL.M. / Mataró

Arribar a peu a la nova
seu dels Serveis de Manteniment de Mataró es pot
convertir en un calvari.
L’equipament, que fins ara
era al recinte de l’Escorxador, s’està traslladant als
afores de la ciutat –a Valldeix–, en una zona fora del
nucli urbà i sense cap parada d’autobús propera. Els
primers a queixar-se han
estat els mateixos treballadors municipals, que con-

sideren que «l’excursió»
per arribar-hi és «perillosa» perquè l’únic accés és
per la carretera de Valldeix, un vial sense vorera i
poc il·luminat. El sindicat
CATAC-IAC
denuncia
que els empleats que no
tinguin cotxe ho tindran
realment difícil per poder
anar-hi. I més quan l’horari d’entrada és a dos quarts
de vuit del matí, la qual cosa farà que els treballadors
hagin de fer un trajecte

al mercat laboral. La inversió que rep la comarca és de 650.000 euros i els desocupats beneficiaris provenen de sis empreses: Tintes Casabella, Sans Branded Apparel, Tints Mataró,
Canet Punt, Fibracolor i Indepunt.

Un sector
madur en crisi
des del 2004

Un moment de la reunió d’ahir de la consellera amb els alcaldes maresmencs./ LL.M.

Els tallers xinesos
● Al marge de les conseqüències negatives derivades de la crisi, l’any 2009
el sector tèxtil va patir un altre cop dur
a la capital del Maresme. Es tracta de
l’operació que va dur a terme els Mossos d’Esquadra contra els tallers regentats per ciutadans xinesos que, de la nit
al dia, va deixar sense feina centenars
de compatriotes seus i va provocar un
sotrac en la dinàmica del sector. Set
mesos després, l’alcalde de Mataró,
Joan Antoni Baron, manifesta que en-

bé preveu acompanyar
aquells que decideixin treballar per compte propi i
vulguin engegar nous projectes empresarials. Tant

Queixes per les dificultats d’accés
a un nou edifici públic de Mataró
●

EL PUNT | Dijous, 21 de gener del 2010

pràcticament a les fosques.
Demanen
que
l’Ajuntament sigui més
sensible i posi algun tipus
de mitjà de transport per
accedir al lloc de treball.
La regidora de Serveis
Centrals, Montse López
(PSC), assegura que només ha rebut dues queixes
per aquest motiu, però que
malgrat això avui té previst reunir la junta de personal per trobar una solució al conflicte laboral.

cara es «molt difícil» avaluar les conseqüències de tot plegat perquè els falten alguns elements, com el sumari,
que continua sota secret. Baron manté
que desconeix, ara per ara, quina és la
situació. Malgrat això, en altres ocasions sí que va afirmar el perjudici que
havia tingut la batuda a la ciutat perquè
moltes d’aquestes empreses, amb permisos en regla, jugaven un paper molt
important en l’entramat de la cadena de
producció tèxtil.

Baron com Garcia van admetre que la crisi està castigant els municipis i que
ja comencen a rebre sol·licituds de gent «desespera-

da» no perquè no tinguin
feina sinó perquè no hi ha
possibilitats de trobar-ne.
«De tots els problemes que
tenim els alcaldes, el que

L’edil no adscrit de Cabrils es
passa a Reagrupament
G.A. / Cabrils

●

El regidor no adscrit de
l’Ajuntament de Cabrils,
Román Pasquín, que es va
presentar a les darreres
eleccions a la llista de CiU,
fa poc ha estat escollit
membre de la comissió executiva de Reagrupament
al Maresme, la formació
política que lidera l’exconseller Joan Carretero i
que es presentarà a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. Con-

cretament, a Román Pasquín l’han triat com a responsable de comunicació
a la comarca. El regidor
explica que mai no ha
«descartat l’independentisme com a via política
per a Catalunya», i apunta
que tot i que la seva intenció no és presentar-se a les
eleccions municipals representant aquesta marca,
«és una cosa que ens haurem de plantejar més endavant».

● El tèxtil maresmenc va
entrar, segons va explicar
ahir la consellera Mar Serna, en una fase de maduresa després d’expirar
l’Acord Multifibras de
l’Organització Mundial
del Comerç. Des de llavors, gairebé s’han duplicat les importacions a la
Unió Europea d’articles
procedents de països amb
menors costos i al mateix
temps s’han engreixat les
llistes de l’atur amb el degoteig continu de tancament d’empreses autòctones. Els productors europeus, inclosos els catalans,
s’han enfrontat a un mercat molt competitiu, i una
gran part de producció
s’ha deslocalitzat a països
com ara la Xina, l’Índia o
el Marroc. El perfil dels
afectats pels expedients de
regulació és el d’una persona (53% homes i 47%
dones), majoritàriament
del país, que té entre 25 i
54 anys. Tot i que tenen un
perfil qualificat en el món
del tèxtil, això no implica
necessàriament que tinguin una elevada formació.

més ens preocupa són
aquests nivells d’atur que
ja arriben al 20% en molts
casos», va afegir-hi Joan
Antoni Baron.
LA FRASE

ROMÁN PASQUÍN
REGIDOR DE CABRILS

«Ara ni em
plantejo ni
descarto
presentar-me a
les municipals»

