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Orrius, Cabrils i Santa Susanna es mantenen
amb la taxa d'atur més baixa de la comarca
La indústria i els serveis són els sectors amb els índexs de desocupació més elevats
FRANCESCSANTLAGO

• Orrius, Cabrils i Santa Stísanna, tres deIs
municipis més petits de la comarca del Maresme, .es mantenen com els pobles amb
la taxa d'atur més baixa de la comarca. El
El Departament de Treball ha
fet públiques les dades de l'atur
corresponents al mes de setembre. La taxa d'atur va ser del
6,04%, que en números es tradueix en 8.840 persones. D'aquestes, 3.876 són homes i la
resta, 4.964 persones, són dones.
Com és habitual, els sectors amb
la taxa de desocupació més elevada són els serveis i la indústria,
amb més de 7.000 persones. Segueixen, pero a més distancia,
la construcció -698 personesi 1'agricultura -87 persones-o
Les dades que fa públiques la
Generalitat mostren 1'atur poble
a poble. Al Maresme, Orrius,

nombre de persones desocupades no arriba
al 4% de la població activa, mentre que
la mitjana del Maresme esta per sobre del
6%. EIs serveis i la indústria són els sectors
que registren més atur, segons les dades

amb només cinc aturats, Cabrils
i Santa Susanna lideren els municipis amb la taxa d'atur més
petita, ates que no arriba al 4%
de la població activa, molt per
sota de la mitjana maresmenca
i catalana. A l'altre costat de
la balanl$a hi troben Palafolls,
Mataró i Tordera, els tres pobles
que més s'~roximen
al 7% de
desocupats i que, per tant, estan
per sobre de la mitjana de la
comarca. Bona part deIs pobles
de l'Alt Maresme són els que
tenen l'index d'atur més alto A.
banda de Palafolls i Tordera,
també tenen una taxa elevada
Pineda (6,69%) i .Canet de Mar

del mes de setembre facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat. El Maresme va registrar el mes passat 8.840 aturats
--47 menys que l'agost. D'aquests, més de
la meitat, gairebé 5.000, són dones.

(6,52%). Al Baix Maresme, Premia de Mar és deIs municipis
amb més desocupats, el 5,97%
de la població activa. Entre el
mes d'agost i el mes de setembre,
1'ocupació ha crescut poquíssim
a la comarca. El Departament
de Treball mostra que entre un
mes i 1'altre la diferencia és de
47 persones.
Més dones sense reina
L'estadística sobre les dades
de desocupació ens permet veure les dades de 1'atur segons l'edat i el sexe. Del total de deseocupats, 1.324 persones són de
joves menors de 25 anys. D'a-

quests, més de la meitat -791són noies. Pel que fa a persones
desocupades majors de 25 anys,
la diferencia entre homes i dones
també és gran. El coHectiu més
nombrós qúe no tenen feina, són
les 7.516 persones majors de 25
anys, de les quals un total de
4.173 són dones.
Segons la distribució deIs con"
tractes, 727 Són indefinits -un
13% del total -mentre
que el
gruix més important --4.865són temporals. En el que portem
d'any s'han signat 52.586 contractes a Catalunya, el 83% deis
quals són temporals i la resta
indefinits.

