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Actualitat

El nombre de persones desocupades a Castellar del Vallès es manté
per primera vegada en 15 mesos

Dijous 11 de juny de 2009

Castellar del Vallès va mantenir pràcticament el passat mes de maig el mateix
nombre de persones desocupades del mes anterior. L’atur nominal es va situar en
1.697 persones, tres més que les registrades el mes d’abril, el que suposa un
increment de tan sols el 0,18%. Aquesta variació mensual és la més baixa des del
febrer de 2008, mes en què el nombre de persones desocupades va disminuir poc
més de mig punt. Des de llavors, el nombre d’aturats no havia parat d’augmentar a
un ritme de 51 persones de mitjana, cada mes.

Segons el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Joan Creus, els factors que
expliquen aquesta frenada de la desocupació són d’una banda, “la temporada
estival, que acostuma a generar llocs de treball associats al turisme, l’hosteleria
i la restauració”, i de l’altra, “el Fons Estatal d’Inversió Local, que comença a
tenir un cert impacte sobre la generació d’ocupació o, si més no, ha contingut
la destrucció de llocs de treball”.

Amb tot, Creus afirma que “no és moment de pensar que la tendència negativa
dels darrers mesos s’hagi d’invertir de manera immediata” i alerta que “caldrà
seguir treballant des de l’administració local per ampliar els serveis a les
persones en situació d’atur”, tant pel que fa l’oferta formativa que es presta en
col·laboració al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com als serveis d’orientació
i inserció cofinançats amb la Diputació de Barcelona.

La taxa d’atur a Castellar  calculada en base a la Població Activa Local Estimada
(PALE) va arribar el passat mes d’abril al 13,8%, mentre que al Vallès Occidental
era del 14,6%. El desembre de 2008, aquesta taxa era de l’11,26% i un any abans
tan sols del 7,23%. Per tal d’invertir aquesta tendència, l’Ajuntament de Castellar
del Vallès també està dissenyant i executant múltiples accions formatives,
d'assessorament i de dinamització del teixit empresarial i comercial de la vila. Tot
plegat, en col·laboració amb l’Associació d’Empresaris de Castellar (ASEMCA),
l’Associació de Comerciants de Castellar (ACC), les entitats financeres i els gestors
del municipi, els sindicats de la comarca i el Consorci per l'Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental.
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