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La renda familiar de Cabrils és
la segona més alta de Catalunya
INGRESSOS · Un cabrilenc percep de mitjana uns 28.300 euros bruts a l’any, mentre que la mitjana catalana se situa en
els 16.400 ESTADÍSTICA · Sis dels deu municipis amb uns ingressos més alts són de la comarca del Maresme
Gerard Ariño
CABRILS

Els ingressos familiars
dels maresmencs estan situats en els 17.100 euros
per persona a l’any, un
4,4% superiors als del conjunt del país. Aquestes dades es desprenen de l’estudi realitzat per l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat) amb dades
de l’any 2007. En el treball, publicat aquesta setmana, s’analitzen també
les rendes de les famílies
dels municipis superiors
als 5.000 habitants, i és
aquí on queda palès que
Cabrils, amb una renda familiar disponible bruta
(RFDB) de 28.300 euros
per habitant i any, és el segon municipi de tot Catalunya, només precedit per
Matadepera. Dos municipis més de la comarca, Alella i Teià, estan situats en
tercer i quart lloc d’aquest
rànquing, amb una RFDB
de 26.100 i 25.700 euros,
respectivament.
Aquests tres municipis
comparteixen el fet d’ha-

La renda familiar al Maresme
Municipi

RFDB/HAB. en
mile d'euros
d euros
milers

% en relació amb
la mitjana
catalana

RFDB/HAB. en
mile d'euros
d euros
milers

Municipi

Alella

26,1

159,7

Premià de Dalt

21,9

133,9

Arenys de Mar

16,9

103,3

Premià de Mar

16,1

98,7

Arenys de Munt

17,4

106,1

St. Andreu de Llavaneres

22,8

139,5

Argentona

18,7

114,0

St. Vicenç de Montalt

24,8

151,6

Canet de Mar

16,0

97,9

Teià

25,7

156,8

Cabrils

28,3

172,9

Tiana

22,5

137,6

Calella

14,4

87,9

Tordera

13,7

83,6

Malgrat de Mar

14,4

87,9

Vilassar de Dalt

20,7

126,2

El Masnou

19,7

120,6

Vilassar de Mar

20,0

121,9

Mataró

14,6

88,9

Maresme

17,1

104,4

Montgat

16,4

100,3

Palafolls

13,7

83,9

Catalunya

16,4

100,0

Pineda de Mar

14,0

85,6

ver rebut en els darrers
anys nous veïns, la majoria provinents de Barcelona, amb un nivell socioeconòmic força elevat. Per

exemple, en la darrera dècada, Cabrils ha doblat la
seva població i la majoria
d’aquests nous habitants
han anat a viure en xalets

RFDB: Renda familiar disponible bruta

d’alguna de les urbanitzacions que s’apleguen a les
faldes de la Serralada Litoral. “Pel fet de no tenir indústria, la gent que ha vin-
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La Generalitat va anunciar ahir que atorgava la
placa d’honor del turisme
2010 a l’empresa Vivahotel, que pertany al grup
maresmenc Serhs, per la
gestió dels vilars rurals.

gut en els darrers anys no
ho ha fet perquè hi havia
treball sinó perquè buscava tranquil·litat i benestar”, explica l’alcalde de

PINEDA DE MAR

Placa d’honor del turisme
als vilars rurals de Serhs
T.M.

% en relació amb
la mitjana
catalana

Cabrils, Joaquim Colomer
(PSC). Això, però, no sempre es tradueix en uns
comptes municipals sanejats. Teià, per exemple,
acumula un deute a proveïdors de prop d’1,2 milions
d’euros, i en el proper ple
ha d’aprovar un pla de sanejament.
De fet, el Maresme és la
comarca amb més municipis a la part alta d’aquesta
taula, ja que Sant Andreu
de Llavaneres (22.800),
Tiana (22.500) i Premià
de Dalt (21.900) també estan entre els deu municipis on les rendes familiars
són més elevades. A l’altre
extrem també hi ha localitats de la comarca que estan per sota de la mitjana
catalana. És el cas de Tordera i Palafolls, que, amb
13.700 euros anuals per
habitant, són els municipis amb rendes més baixes. Pineda de Mar
(14.000),
Calella
(14.400), Malgrat de Mar
(14.400)
i
Mataró
(14.600), també estan força per sota de la mitjana
del país. ■

Amb aquest reconeixement es destaca la singularitat d’un projecte que va
començar l’any 2003 amb
la construcció del vilar rural de Cardona i que promou “establiments concebuts per estar situats a
prop de viles de remarcat
interès natural, cultural,

paisatgístic o monumental”. El 2004 es va inaugurar el vilar rural de Sant
Hilari Sacalm i el 2008, el
vilar rural d’Arnes. L’objectiu del primer grup turístic català és anar ampliant l’oferta d’aquests
establiments arreu del territori català fins a arribar a

la desena. El guardó, a
més, coincideix en el
temps amb la celebració
dels 35 anys d’història del
Grup Serhs.
D’altra banda, la Generalitat també ha atorgat
la medalla d’honor del turisme de Catalunya 2010
al president de l’empresa
Mediterranea Beach &
Golf Community (Lumine), Luis Gonzaga Rullan,
“per haver contribuït als
interessos turístics a Catalunya mitjançant un estil de gestió innovador i
efectiu”. ■

La biblioteca es podria
acabar al desembre
T.M.
PINEDA DE MAR

Una visita d’obres oberta
als integrants del govern
del PSC i ERC de Pineda
va confirmar ahir que la
nova biblioteca del municipi podria estar enllestida
el mes de desembre. Si es
compleixen els terminis
de les obres d’un equipa-

ment que semblen no tenir fi, es podria començar
a traslladar primer el mobiliari i posteriorment tot
el material i l’arxiu de l’actual biblioteca Serra i Moret. Les bones previsions
permeten als responsables polítics avançar que
l’esperada inauguració podria ser una realitat l’abril
del 2011. ■

