Introducció


El diagnòstic socioeconòmic per al Pla d’acció conjunt del Pacte per l’ocupació del Maresme ha estat un encàrrec del Consell Comarcal del Maresme a l’Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, la tasca principal del qual ha estat fer el diagnòstic del mercat de treball del Maresme, i dirigir i coordinar les sessions de treball i als diferents agents socials adscrits al Pacte per l’Ocupació del Maresme.

Els Pactes Locals per l’Ocupació sorgeixen de la necessitat d’abordar temàtiques que superen l’àmbit municipal i requereixen d’accions conjuntes de més d’un municipi. La fórmula escollida en aquest cas ha estat l’àmbit comarcal del Maresme. Els nivells d’anàlisi de la comarca al diagnòstic de situació, s’ha estratificat, sempre que ha estat possible, en tres àmbits territorials. El primer i més gran seria l’àmbit comarcal, el següent en importància es realitzarà desagregat en els tres àmbits territorials de l’Alt Maresme que inclou els municipis: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, St. Cebrià de Vallalta, St. Iscle de Vallalta, St. Pol de Mar, Sta. Susanna i Tordera; l’àmbit de Mataró que inclou; Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Dosrius, Mataró, Órrius, St. Andreu de Llavaneres i St. Vicenç de Montalt; i el Baix Maresme amb els següents municipis: Alella, Cabrils, El Masnou, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. Tots tres àmbits tenen comportaments i estructures socioeconòmiques força diferenciades com per justificar un anàlisi per separat; i en darrer terme s’analitzaran les situacions concretes de cada àmbit municipal. Aquests tres nivells d’anàlisi es justifiquen perquè no totes les actuacions són municipals ni comarcals i per tant els seus efectes tampoc.

En l’elaboració d’aquest diagnòstic han participat els diferents agents socials, polítics i econòmics de la comarca del Maresme. La coordinació general del del procés per part del Pacte per l’Ocupació de la comarca del Maresme ha estat a càrrec del Consell Comarcal del Maresme, si bé l’elaboració d’aquest diagnòstic socioeconòmic ha estat a càrrec de l’Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el qual ha coordinat les sessions de treball amb els diferents agents signants del Pacte i ha elaborat el diagnosi socioeconòmic de la Comarca del Maresme. Les persones encarregades del projecte per part de l’Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona han estat en Joan Miquel Piqué, economista i cap de projectes, i Jorge Cátedra, sociòleg i tècnic investigador.

Els diferents agents socioeconòmics implicats en el Pacte per l’Ocupació han estat: les administracions públiques, representades pel Consell Comarcal del Maresme, la Diputació de Barcelona i els 30 ajuntaments que composen la comarca. En repesentació a la Diputació de Barcelona, Pilar Arnau Herrero. Per part del Consell Comarcal del Maresme han participat: Ana Cris, tècnica de promoció econòmica; Anna Climent, tècnica de promoció econòmica; i Ana Agud, tècnica responsable de l’Observatori del Mercat de Treball del Maresme. Els tècnics municipals de promoció econòmica han estat, per part de l’ajuntament d’Alella, Israel Huertas Álvarez i Montse Corral; d’Arenys de Mar, Macarena Casielles Morales i Mª Eugènia de la Torre; d’Arenys de Munt, Elisenda Ferrer; d’Argentona, Ana Alonso i Esther García; de Calella, Ferran Muñoz Porrino; de Canet de Mar, Dolors Puig i Anna Costa; de Dosrius, Esther Daniel Formigón; d’El Masnou, Francesc Fàbregas Cardona; de Mataró, Caeles Fillot, Carme Martí i Julià, i Jordi Merino Noé; de Mongat, Anna Giménez i Teresa Tibau Catalán; de Palafolls, Olga Giménez Gonzalo; de Pineda de Mar, Dolors Núñez Romero; de Premià de Dalt, Dori Terré Montes i Silvia Tosca; de Premià de Mar, Esteve Bergada Company i Javier Albert; de Sant Andreu de Llavaneres, Encarna Castillo; de Sant Vicenç de Montalt, Esther Cruz; de Teià, Eulàlia Saez Pons; de Tordera, Jaume Baró i Rosa Travesa i Grau; de Vilassar de Dalt, Esther Lancho Agúndez; i de Vilassar de Mar, Carme Gómez i Clara Caymari Cebes.  Per part de les organitzacions sindicals (CCOO i UGT) han participat en representació de CC.OO, Imma García Altemir; i per UGT, Cristina Píriz González.
L’IERMB vol agrair a totes aquestes persones la seva col.laboració, la seva dedicació i les seves aportacions, nombroses i qualitativament molt importants en la configuració del diagnòstic. No obstant això, els autors són responsables dels continguts del present document.

