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ECONOMIA

MATARÓ

La meitat dels aturats de
l’octubre al Maresme són
del sector de l’hoteleria
a L’octubre es va tancar amb un nou increment de la desocupació a la

comarca que ja afecta 34.886 persones, un 15,40% de la població activa

La fàbrica Valenri de Mataró vol traslladar la producció a la
Xina i el Marroc ■ LL.M.

Teresa Márquez

Els empleats de
la tèxtil Valenri
inicien una vaga

MATARÓ

El sector serveis, especialment el turístic, va ser el
més afectat per l’augment
de l’atur durant el mes
d’octubre, segons es desprèn de les dades facilitades per l’Observatori de
Desenvolupament Local
del Consell Comarcal del
Maresme. Així, de les 670
persones que van incrementar les llistes d’atur el
mes passat, 382 desenvolupaven la seva feina en
aquest sector. L’augment
percentual de persones
aturades respecte al mes
de setembre ha estat del
14,05%. Un fet, d’altra
banda, recorrent any rere
any que es mantindrà fins
que no es trenqui la històrica cadena d’estacionalitat del turisme de la zona.
En aquest sentit, el dia
1 de novembre el nombre
d’aturats a la comarca
havia pujat fins a les
34.886 persones, el
15,40% de la població activa, per sobre dels nivells de la demarcació
(14,56%) i de Catalunya
(14,36%). Pel que fa als
municipis, divuit han vist
com sumaven més persones aturades i dotze han
tingut una davallada, però mínima. Pineda de
Mar, amb 143 persones

a Protesten per l’acomiadament

que afecta 22 persones de la fàbrica
Lluís Martínez
MATARÓ

Un home consulta el punt d’autoservei de l’Oficina de Treball de Pineda ■ T.M.

La xifra

La desestacionalització turística

670

Si fa uns dies l’entitat d’estalvis Catalunya Caixa assenyalava el turisme com un dels
millors actius del Maresme
que han de servir perquè la
comarca es recuperi de la crisi ben aviat, ara és el BBVA,
que ahir va presentar a Mataró un altre estudi econòmic,
que posava l’accent en el mateix sector per sortir de la recessió. Segons els experts
del banc, la desestacionalització del turisme i l’aprofitament de les infraestructures
existents en altres èpoques
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persones més es van quedar sense feina al Maresme
durant l’octubre i en total ja
sumen 34.886 a la comarca.

més, ocupa el primer lloc
en nivells de desocupació
amb un 19,50%, seguit de
Mataró amb un 19,47% i
Tordera amb un 17,47%.
Alella, amb un 8,41%, és
el poble amb menys desocupats del Maresme. ■
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de l’any, “possibilitaria uns
beneficis considerables per a
l’economia del Maresme,
amb implicacions positives
sobre el mercat laboral i el
consum”. Al marge d’això,
Anabel Arador, economista
de BBVA Research, creu que
la comarca té ben encarat el
futur econòmic amb l’aposta
que ha fet per deixar enrere
sectors industrials amb poc
valor afegit i potenciar-ne
d’altres més terciaris i emmarcats en les noves tecnologies i els serveis.

CANET DE MAR

POLÍTICA

Sílvia Tamayo serà la
nova cap de llista del
PSC a les municipals
E. Ferran
CANET DE MAR

La segona tinent d’alcalde
i regidora d’Educació, Cultura i Medi Ambient, Sílvia Tamayo, serà la cap de
llista del PSC en substitució de Joaquim Mas. L’as-

Els treballadors de l’empresa tèxtil Valenri de Mataró comencen avui una
vaga que afectarà tota la
plantilla. La companyia,
especialitzada en la confecció de roba infantil, ha
presentat concurs de creditors i un expedient de regulació d’ocupació (ERO)
que afecta 22 dels 47 empleats que té la fàbrica. Segons explica una de les delegades de CCOO del comitè, María Ángeles Muñoz,
la direcció s’ha negat a negociar les condicions dels
acomiadaments. “Fa sis
mesos ja van presentar un
altre ERO de dotze persones però aleshores van poder aconseguir que, al final, sortissin nou treballadors i es milloressin les indemnitzacions inicials;
ara ens diuen que no hi ha

res i que anirem directament al fons de garantia”,
assenyala. Per aquest motiu, els treballadors han
convocat vuit dies de vaga
aquest mes de novembre.
La decisió de l’empresa
ha sorprès la plantilla, i
més tenint en compte que
aquest estiu els empleats
van renunciar a fer vacances per atendre el gran volum de feina que hi havia.
“Els van fer el favor i ara
ens ho paguen amb això”,
lamenta Muñoz, que també assegura que d’encàrrecs “sempre n’hi ha hagut” i que mai han estat
“parats”. La intenció de la
firma és traslladar la producció al Marroc i a la Xina, on tenen fàbriques. A
més, lamenten que la firma hagi esperat a l’aprovació de la reforma laboral
per acomiadar el personal
i no haver d’assumir cap
indemnització. ■

semblea local dels socialistes l’ha proposada i està
disposada a assumir
aquest repte “amb il·lusió,
confiança i forces”, un cop
l’assemblea en ratifiqui el
nomenament. El projecte
del PSC defensarà un model de poble “creatiu, inno-

Sílvia Tamayo és regidora
d’Educació, Cultura i Medi
Ambient.

vador i de qualitat, que mira cap al futur”, però que
no deixarà de costat el potencial com és la gent, la
cultura i l’entorn privilegiat. Tamayo que també és
consellera delegada de
Territori i Sostenibilitat
del Consell Comarcal del
Maresme va entrar en política local el 2003. Llicenciada en ciències de la informació en l’especialitat
de publicitat i relacions
públiques viu a Canet des
del 2001 on s’ha integrat a
entitats com la Plataforma Odeon. ■

Rcat espera bons
resultats al Maresme
Ll.A.
SANT POL DE MAR

El president de la formació Reagrupament Independentista, Joan Carretero, es va mostrar convençut que el seu partit obtindrà bons resultats electorals a la comarca del Maresme en els comicis autonòmics del pròxim 28 de

novembre. Carretero va
fer aquesta observació durant la jornada d’ahir a
Sant Pol de Mar, en la seva
visita a la comarca. Al vespre, la formació independentista va fer, al Casal
Nova Aliança de Mataró,
un acte en què hi va haver
també la presència de Rut
Carandell, vicepresidenta
del partit. ■

