L'atur a la comarca cau en els últims quatre
anys, sobretot als pobles de l'Alt Maresme
La bossa més gran de desocupats l'ocupen les persones qu"etenen entre 20 i34 anys
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• L'índex de desocupació a la comarca ha
caigut entre els anys 1995 i 1998 amb una
mitjana de 3,6 punts. La disminució de l'atur
més destacada es troba entre els pobles de
L'Observatori del Mercat Laboral del Consell Comarcal analitza l'evolució de la taxa d'atur
a la comarca entre els anys 1995
i 1998. La desocupació té una
clara tendencia a la baixa. El
1998 es va tancar amb una taxa
de 7,24%, tres punt per sota que
quatre anys abans. L'índex més
elevat de gent en atur en relació
amb la població activa es concentra en els pobles de I'Alt Maresme, on a causa del turisme
es produeix una estacionalitat
de l'activitat economica. Durant
el primer semestre d'aquest any,
entre els mesos de gener i juny,
l'atur ha disminuit poc més d'un

l'Alt Maresme, on les estadístiques mensuals
que fa el· departament de Treball detecten
l'índex més elevat de desocupació. Tot i
aixo, en aquesta zona -marcada
per l'estacionalitat de l'activitat economicaés on

punt en relació al juny de 1998.
L'efecte de l'estacionalitat en la
contractació a I'Alt Maresme es
veu perfectament quan al mes
de gener la taxa era del 8,52%
i el juny, amb el sector turístic
a tota marxa, l'índex va ser del
6,09%, gairebé 2,5 punts per sota. Durant aquest any, les diferencies d'atur entre homes i
dones han seguit augmentant.
Mentre que els homes representen el 44,63% delsaturats,
les
dones se situen en el 55,37%.
En el cas de l'evolució de l'atur
per sexe, l'Alt Maresme toma
a marcar diferencies. La part
nord de la comarca hi ha un

Aturats sense estudis
F.S .

• L'Observatori del Mercat Laboral dóna molts elementsper
coneixer el perfil deIs desocupats
-de.la"
rats no té una formació superior
a l'antic ensenyament general
basic. El grup més important són
els aturats amb certificat d'escolaritat, que representen
el
47,2% del conjunt de les persones desocupades, tot i que
aquesta xifra ha disminult en 1,2
punts respecte l'any anterior. A
l'Alt Maresme i a l'ambit de Mataró les persones sense feina amb
certificat d'estudis superen el
50% de la població desocupada.
En canvi, el baix Maresme registra un percentatge més baix

(37,14%), 10 punts per sota de
la mitjana comarcal. EIs col'lectius d'aturats sense estudis es
mantenen.per sota de 1'1%, ero
a l'al~. EIs aturats amb estudis
primaris han augmentat el seu
pes a la comarca. El mes de juny
d'aquest any hi havia al Maresme
508 persones amb un títol de
grau mitja o superior sense feina.
Seguint amb l'atur registrat per
nivells academics, la bossa més
gran de desocupats l'ocupen els
que no han passat del certificat
d'escolaritat
(4.786 persones).
Les dades de I'Observatori del
Mercat Laboral es poden consultar a Internet a través de la
web del Consell Comarcal.

hi ha la taxa d'atur més alta, molt per sobre
del Maresme sud i central. Durant el mes
d'octubre .d'aquest any s'han detectat a la
comarca un total de 9.009 persones sense
feina, un 6,15% de la població activa.

17,35% més de dones aturades
que d'homes, xifra que ha augmentat en 3,28 punts respecte
el 1998. A. Mataró i rodalies,
en canvi, és on hiha un major
apropament entre els dos grups.
Pel que fa a l'atur registrat per
grups d'edat, el major nombre
de desocupats es concentra a la
franja de 20 a 34 anys. El grup
representa el 35% del total, seguit de prop per les persones
entre 35 i 49 anys (33,96%). La
taxa d'atur més elevada durant
el primer semestre de l' any I'han
reigstrat Palafolls, Canet, Montgat i Torderaz tots quatre per
sobre del 7% de desocupats. EIs

municipis on el coHectiu d'aturats té menys pes són Orrius,
Cabrils, Cabrera, Sant Iscle i
Santa Susanna. L'índex d'atur
en aquests municipis no arriba
en cap cas al 4%. ParaHelament
a l'evolució de la taxa d'atur durant el primer semestre de l'any
feta pública per I'Observatori del
Mercat Laboral, el departament
de Treball ha donat a coneixer
també les dades corresponents
al mes d'octubre. La mitjanad'atur a tota la comarca va ser del
6,15%. Des 146.467 maresmencs
que formen el conjunt de població activa, 9.009 no van trobar
feina el mes passat.

El PIB, per sobre de la mitjana
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• ElcreixementdelPIDdelMaresme durant l'any 1998 va ser
de 4 4% aire~é mi
unt .er.
s re e a tnl ana anu
catalana, que és del 3,95%. ElPID
del Maresme, en unitat mone·
taries corrent, per a l'exercici
de 1999 és de 539.473 milions
de pessetes. Es tracta del creixementmés important de la decada
deIs noranta. Apareixen, pero,
alguns símptomes d'inestabilitat
economica que indiquen el possible esgotament de les possibilitats de creixement. Per sectors, la construcció és el motor
economicdeIMaresme.Laconstrucció és el sector més afavorit
gracies a l'increment de la de-

manda privada i l'embranzida de
l'obra pública. Al Maresme,
aquest sector és més dinamic a
c~usad<:¡. )'a.ugme9t de la po'1j1aci&. l.affil:I1ístria representa
el 29,9% del total del PID comarcal. L'activitat turística ha
permes un notable creixement
deIs serveis al Maresme del
3,93%, gairebé un punt per sobre
de la mitjana .catalana. El bon
resultat respon a l'evolució positiva del comer~, els transports,
I'hostaleria i la restauració. El
Maresme és la vuitena comarca
catalana en majorcreixement del
PID en el sector serveis. El sector
primera ha crescut un 1,57%,
pero el seu paper en l'econpmia
de la comarca és només de 1,5%.

