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EL PUNT
DIMECRES, 6 D’OCTUBRE DEL 2010

ECONOMIA

POLÍTICA

L’atur al Maresme torna
a superar el 15% després
del parèntesi de l’estiu
a La finalització dels contractes de la temporada turística fa que augmenti

de nou el nombre de desocupats, que ja supera les 34.000 persones
T. MÁRQUEZ
MATARÓ

Joan Carles Garcia, a la dreta, amb Felip Puig en una imatge
d’arxiu presa a Tordera ■ T.M.

Garcia torna a
ser candidat de
CiU a Tordera
a L’alcalde renova la confiança del

seu electorat per cinquena vegada
T.M.

La xifra

La xifra

34.216

15,13%

persones estan inscrites en
les llistes de l’atur a la comarca del Maresme, segons les
dades del mes de setembre

és el percentatge de desocupació actual amb un increment de l’1,30% respecte del
passat mes d’agost

ria, secció que ha experimentat l’increment més
intens tant en valors absoluts (+367 persones) com
relatius (+15,60%).
Pel que fa a municipis,
hi ha hagut descensos de
l’atur en vuit, entre els

quals hi ha a la capital, Mataró –on 92 persones han
trobat feina–. També han
reduït les llistes de desocupació Alella, Arenys de
Munt, Argentona, Cabrera, Montgat, Òrrius i Vilassar de Dalt. ■
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Sala Petita
01.10.10
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Sant Pol busca un
nou logotip turístic
SANT POL DE MAR

La regidoria de Turisme de
Sant Pol ha organitzat un
concurs per dotar d’un
nou logotip el municipi
que “sigui representatiu
del poble i amb el qual
s’identifiquin els santpolencs”. El disseny ha d’incloure l’eslògan del muni-

cipi, Sant Pol a tota hora!,
i algun element característic de la població. Hi poden participar les persones empadronades o amb
residència a Sant Pol presentant un màxim de dues
propostes abans del 10 de
setembre. El nom del guanyador es donarà a conèixer durant la tradicional
Fira de Sant Pau. ■

Manuel
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L’amenaça del
20%, molt més
a prop
—————————————————————————————————

Les últimes dades recollides
per l’observatori evidencien
que l’amenaça d’arribar, i fins
i tot superar, el 20% de la taxa d’atur és ben real en alguns municipis. Tot i les dades positives del mes de setembre, Mataró se situa ja en
el 19,10%, al darrere hi ha Pineda, amb un 18,47%, i Tordera, amb un 17,57%. El poble amb menys atur al Maresme és Alella, amb un 8,31%.

TORDERA

Confiança absoluta, ja que
va repetir la majoria i continua al capdavant d’un
govern en què es manté
des de fa quinze anys.
Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera per CiU des
del 1995, va renovar fa
pocs dies la candidatura
per la formació nacionalista a les eleccions municipals del 2011. L’anunci es
va fer fa pocs dies en un
sopar al qual van assistir
unes 300 persones i en
què el ja candidat va fer balanç de la feina feta i va assegurar: “Continuaré treballant pel poble, igual que
ho he fet fins ara”. “No tinc
la mateixa il·lusió que el

primer dia, en tinc una altra més bona i més potent.
Les coses han anat canviant amb els anys i a Tordera hem crescut en habitants i en qualitat”, va assenyalar Garcia en declaracions a Ràdio Tordera.
En l’acte, l’alcalde va estar
acompanyat del secretari
general de CDC, Felip
Puig, que va destacar els
grans canvis que hi ha hagut al municipi amb el govern encapçalat per Garcia, de qui va dir que és “del
tot mereixedor de la confiança dels seus ciutadans”. Joan Carles Garcia
va accedir a l’alcaldia el
1995 gràcies a un pacte
amb uns independents.
Des de llavors ha governat
amb còmodes majories. ■

Centre col·laborador amb l’ICASS. Places col·laboradores disponibles.
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Desocupats fent cua a la nova oficina de l’OTG de l’Alt Maresme, a Pineda ■ T.M.
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La realitat més dura ha tornat a imposar-se a la comarca del Maresme després d’uns quants mesos
en els quals s’ha trampejat
en positiu el fantasma de
l’atur. Un cop finalitzada la
temporada d’estiu, amb un
increment constant de
contractes entre l’abril i el
juliol, l’agost ja es va apuntar la primera retallada en
el camí aconseguit i al setembre s’ha verificat la
tendència. El Maresme
torna a situar-se per sobre
del 15% d’atur (15,13%)
segons les dades facilitades per l’Observatori de
Desenvolupament Local
del Consell Comarcal del
Maresme amb una xifra total de persones sense feina
de 34.216. I les perspectives pels propers mesos
tampoc apunten millores.
Per percentatges, i respecte al mes passat, l’atur
ha pujat més al Maresme
(1,30%) que no pas al conjunt del territori català
(0,25%). Tan sols els sectors de la indústria, amb
un descens de l’1,54%, i la
construcció, amb un
0,35%, han reduït el nombre de persones desocupades. Pel que fa a la resta,
l’augment més significatiu
ha correspost a l’hostale-
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Centre de curtes i llarges estades. Centre de dia.
Situada al mig del poble. Bona comunicació.
Grans sales d’estar i terrasses. Cuina pròpia.
Hab. individuals i dobles amb TV de plasma.
Metge, infermera, personal gericultor.
Fisioterapeuta, perruqueria, psicòloga, animació...

PER CONCERTAR VISITES: C/ Camí Ral, 109. Tordera
Tel. 93 764 29 15 info@rgalbert.com
www.rgalbert.com

