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M AR E S M E

L’atur continua creixent al Maresme i
suma 1.438 persones més al gener

SANT ANDREU DE
LLAVANERES

Obre les portes
l’oficina d’atenció
al ciutadà del
veïnat de Sant Pere
● L’oficina d’atenció
al ciutadà (OAC) de
l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres
ja té en funcionament
una delegació al barri
de Sant Pere de la població.
L’horari
d’aquesta nova oficina, que va obrir les
portes al públic dimarts, és de 9.00 a
13.30 hores, de dilluns a divendres, i
permetrà als veïns del
barri marítim fer la
majoria de tràmits del
consistori municipal,
llevat d’alguns relacionats amb el padró
d’habitants. A partir
d’ara, doncs, els veïns
de la zona de mar no
caldrà que es desplacin al centre per fer la
majoria de tràmits del
consistori. Al nou espai municipal de Sant
Pere, es poden entrar
documents al registre
i obtenir tota mena
d’informació municipal. A més, els residents hi poden demanar certificats o volants d’empadronament. A més de
l’atenció ciutadana,
des del mòdul de Sant
Pere s’ofereix també
atenció policial. En
aquest cas, l’horari és
intermitent, de dilluns
a diumenge. / EL PUNT

La comarca ja arriba als 36.546 desocupats, prop de 8.000 més que ara fa un any
T. MÁRQUEZ / Mataró

●

Les xifres de l’atur a la comarca del Maresme continuen mantenint un índex creixent que
sembla no tenir fi. Segons les dades facilitades
pel Departament de Treball de la Generalitat, el
El 2010 comença molt negre per a l’activitat econòmica del Maresme. L’índex d’atur ha mantingut un
important nivell de creixement, deixant enrere les
lleus esperances d’anivellar un novembre força benèvol amb les xifres d’aturats. Si al desembre tan
sols s’havien quedat sense
feina a la comarca 127 persones més respecte al novembre, al gener són 1.438
les que han perdut el lloc
de treball en relació amb
l’últim mes del 2009. Per
municipis, el que surt més
malparat percentualment
continua sent Pineda de
Mar, que amb 2.990 aturats comptabilitzats a les
llistes del Departament de
Treball eleva fins al 21,3%
la taxa d’atur. El segueixen a poca distància Tordera, que arriba al 20% de
desocupats, Malgrat de
Mar amb 1.846 persones i
un 18,9% i Palafolls amb
860 desocupats i un
18,32%. De fet, la zona de
l’Alt Maresme continua
capitalitzant la major part
dels aturats en funció, sobretot, de l’estacionalitat
dels seus principals mo-

gener del 2010 es va tancar amb 36.546 desocupats, 1.438 persones més que al desembre
passat i prop de 8.000 més que al gener del
2009. Percentualment, el municipi més afectat
continua sent Pineda de Mar on al gener van
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● La seu principal del
Museu de Mataró estarà
tancada al públic durant un
any. En aquest temps es reformaran l’entrada de
l’edifici, situat a la plaça
de l’Ajuntament, i les sales d’exposicions dedicades a la ciutat, situades a la
primera i segona planta.
La museografia renovada
de Can Serra desenvoluparà un nou guió mitjançant
plafons explicatius, vitrines, elements interactius
amb textos, fotografies i
plànols dels espais i projectes objecte d’anàlisi,
maquetes i recursos audiovisuals de contextualització aplicant-hi les noves
tecnologies.
L’objectiu és que el nou
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El nombre de persones en atur al Maresme continua creixent al 2010. / J. RAMOS

 1.221

(17,3%)

Premià de Mar

tors econòmics, com pot
ser el turisme.
Pel que fa a la capital,
Mataró passa de les
12.389 persones sense feina al desembre a sumar
12.942 el mes de gener.
L’única bona notícia davant un panorama tan devastador correspon a Alella, l’únic municipi que ha
aconseguit reduir el seu

nombre d’aturats, de 432 a
428. Per una altra banda,
Cabrera de Mar amb 193,
Òrrius amb 42 i Santa Susanna amb 229 han mantingut els mateixos nivells.
En un comunicat emès
ahir pel sindicat UGT de la
zona del Maresme i del
Vallès, es destaca la tendència negativa de les dades de desocupació a la co-

marca, ja que «les expectatives que arriben des del
govern parlen d’un alentiment i una suau pujada,
però les dades de moment
son tan alarmats com les
que hi ha hagut durant
l’any 2009». El sector més
afectat continua sent serveis, passat el parèntesi del
Nadal, seguit de la construcció.
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El CF Pineda demanarà a les famílies
col·laboració en el cas dels abusos
T.M. / Pineda de Mar

discurs permeti donar una
millor resposta a les noves
demandes i als nous hàbits
culturals i comunicatius.
La renovació no afectarà,
però, la realització de les
activitats paral·leles i de
serveis habituals al museu,
que es continuaran gestionant des de Ca l’Arenas, al
carrer d’Argentona, i des
de Can Palauet, on es faran
exposicions sobre el patrimoni. Està previst que les
obres tinguin una durada
de vuit mesos aproximadament, i tenen un pressupost
d’execució
de
363.000 euros. L’actuació
forma part d’un dels 26
projectes finançats pel
fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local
d’aquest any.

perdre la feina 109 persones i se situa ja en el
21,3 % de taxa d’atur i Tordera, amb 1.618 persones, assoleix el temut 20%. Mataró va augmentar en 553 desocupats més i se situa en
12.942 persones sense feina.
LES XIFRES

El Museu de Mataró
tancarà durant un any per
fer-hi obres i modernitzar-lo
LL.M. / Mataró
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Col·laboració i suport.
Aquestes dues màximes
són les que posaran sobre
la taula els directius del CF
Pineda en l’assemblea que
divendres organitzen a la
sala de plens de l’ajuntament per informar les famílies dels jugadors de
com es desenvolupa el cas
de l’extresorer i director
esportiu Juan Pascual Luis
Gil, que divendres va ser
detingut per presumptes
abusos sexuals a quatre jugadors menors d’edat. El
president de l’entitat, Pepe
Gómez, va confirmar ahir
que a la reunió, on hi haurà
un psicòleg, es demanarà
als pares que informin els
Mossos en cas d’haver detectat alguna actitud estranya en els seus fills que es

pugui relacionar directament amb el detingut. «És
una situació molt greu que
demana la col·laboració de
tothom», va recordar.
Gómez també va explicar que, arran de la detenció i posterior empresonament de Luis Gil, la junta
directiva ha començat a
analitzar els comptes corrents de l’entitat per saber
si hi ha hagut algun tipus
de moviment econòmic
sospitós. «Com a tresorer
tenia accés a tots els diners
del club, però de moment
no hem trobat cap anomalia», diu el president.
Pepe Gómez va reiterar
ahir el suport «total, sense
fissures», a les quatre famílies que han presentat
denúncia per abusos sexuals als seus fills contra

Juan Pascual Luis Gil, i va
destacar que el club mantindrà tant els seus compromisos esportius com la
seva activitat amb els infants que aprenen a jugar a
futbol. «Hem de mantenir
la normalitat, perquè els
infants no han de patir les
conseqüències d’un cas
que ens ha afectat a tots,
però que ara ja és a les
mans de la justícia», va
puntualitzar.
Únic detingut
Fonts pròximes a la investigació van confirmar ahir
que Juan Pascual Luis Gil
és l’únic detingut en relació amb els presumptes
abusos sexuals a quatre jugadors d’entre tretze i
quinze anys del CF Pineda.

L’advocat de les famílies, Facundo Ernesto, va
explicar ahir que el jutjat
de Blanes que porta el cas
manté el secret de sumari
«mentre es continuen les
investigacions». Ernesto
confia que no passin gaires
dies fins que s’aixequi el
secret «i puguem conèixer
a fons tota la història per
actuar en conseqüència».
L’advocat lloa l’actitud de
les famílies «que intenten
tornar a fer vida normal» i
valora positivament que el
club demani a les famílies
que ajudin en la investigació si saben més dades. Facundo Ernesto ha aconsellat al club que es presenti
com a acusació particular i
l’entitat manté que faran
les consultes pertinents
per prendre una decisió.

