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desembre 2011 desembre 2010 Variació
L’AMETLLA DEL VALLÈS 468 416 12,50%
AIGUAFREDA 191 173 10,40%
BIGUES I RIELLS 667 546 22,16%
CALDES DE MONTBUI 1.340 1.285 4,28%
CAMPINS 34 18 88,89%
CANOVELLES 1888 1710 10,41%
CÀNOVES I SAMALÚS 218 211 3,32%
CARDEDEU 1.308 1.213 7,83%
CASTELLCIR 30 28 7,14%
CASTELLTERÇOL 133 124 7,26%
FOGARS DE MONTCLÚS 23 14 64,29%
LES FRANQUESES DEL VALLÈS 1.730 1.601 8,06%
LA GARRIGA 1.082 970 11,55%
GRANERA 4 6 -33,33%
GRANOLLERS 5.634 5.066 11,21%
GUALBA 86 82 4,88%
LA LLAGOSTA 1.407 1.359 3,53%
LLINARS DEL VALLÈS 820 777 5,53%
LLIÇÀ D’AMUNT 1.097 1.091 0,55%
LLIÇÀ DE VALL 463 418 10,77%
MARTORELLES 466 434 7,37%
MOLLET DEL VALLÈS 5.674 5.037 12,65%
FIGARÓ-MONTMANY 94 67 40,30%
MONTMELÓ 780 684 14,04%
MONTORNÉS DEL VALLÈS 1.741 1.625 7,14%
MONTSENY 16 11 45,45%
PARETS DEL VALLÈS 1.567 1.343 16,68%
ROCA DEL VALLÈS (LA) 745 639 16,59%
SANT ANTONI DE VILAMAJOR 444 396 12,12%
SANT CELONI 1.458 1.381 5,58%
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 139 122 13,93%
SANT FOST DE CAMPSENTELLES 598 552 8,33%
SANT FELIU DE CODINES 443 415 6,75%
SANT PERE DE VILAMAJOR 338 267 26,59%
SANT QUIRZE SAFAJA 30 29 3,45%
SANTA EULÀLIA DE RONCANA 548 452 21,24%
SANTA MARIA DE MARTORELLES 59 54 9,26%
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 738 652 13,19%
TAGAMANENT 19 15 26,67%
VALLGORGUINA 186 191 -2,62%
VALLROMANES 117 111 5,41%
VILALBA SASSERRA 75 65 15,38%
VILANOVA DEL VALLÈS 315 284 10,92%
TOTAL VALLÈS ORIENTAL 35.213 31.934 10,27%

Evolució de la xifra d’aturats al Vallès Oriental (desembre 2010/desembre 2011)

Actualment hi ha 35.213 desocupats a la comarca, 3.279 persones més que el 2010

L’atur va créixer un 10% al Vallès 
Oriental durant l’any 2011
Granollers

EL 9 NOU

L’atur a la comarca ha 
crescut considerablement 
durant l’any 2011, i trenca 
així la dinàmica a la baixa 
que va experimentar el nom-
bre d’aturats durant l’any 
2010. Segons les dades del 
Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, l’any 2011 
va tancar amb un total de 
35.213 persones sense fei-
na al Vallès Oriental, 3.279 
aturats més que a finals de 
l’any 2010, el que representa 
un 10,27%. El Vallès Ori-
ental, durant l’any 2011, ha 
augmentat més el nombre 
d’aturats que en el còmput 
general de Catalunya, que ha 
experimentat un augment 
del 9,2% d’aturats (51.571 
persones) pel 10,27% que ho 
ha fet a la comarca.

Totes les poblacions han 
experimentat un augment 
en el nombre d’aturats 
a excepció de Granera i 
Vallgorguina. Per contra, 
Parets i la Roca són els muni-
cipis que han augmentat 
més el percentatge d’atur 
amb un valor de més del 
16% en ambdós municipis. 
A Granollers, el nombre 
d’aturats ha augmentat un 
11,21%, cosa que representa 
un total de 568 persones més 
que el desembre de 2010 i a 
Mollet ha augmentat amb 
637 persones, un 12,65%. 
El nombre d’aturats se situa 
amb 5.674 persones, el més 
alt de la comarca.

Al desembre, l’atur al 
Vallès Oriental va augmentar 
en 138 persones respecte al 
mes de novembre, quan el 
nombre total de persones 
sense feina era de 35.075 a la 
comarca. 

La multinacional italiana ho va comunicar a la Generalitat

Piaggio anuncia que mantindrà 
l’activitat a Derbi sense fer motos

Martorelles

EL 9 NOU

La planta de Derbi de 
Martorelles mantindrà la 
seva activitat industrial i no 
tancarà aquest mes de gener, 
com inicialment s’havia 
anunciat. Piaggio ha decidit 
no tancar o vendre la planta a 
tercers i continuar amb l’acti-

vitat, tot i que no se seguiran 
fabricant motos com fins ara. 
Així ho van manifestar direc-
tius de la multinacional ita-
liana Piaggio, propietària de 
Derbi, en una reunió mantin-
guda amb el director general 
d’Indústria de la Generalitat, 
Joan Sureda.

Una de les alternatives 
que Piaggio podria aplicar a 

la planta, que aquest mes de 
gener començarà el trasllat 
de la producció de motos a 
Itàlia, seria la fabricació de 
components per a motos.

Fonts sindicals de Derbi 
han afirmat, però que des-
coneixen si hi ha hagut una 
reunió entre els directius i el 
director general d’Indústria 
de la Generalitat.

Sindicats i 
patronal en 
contra de les 
mesures del 
govern

Granollers

L.C.

El sindicat Unió General 
de Treballadors (UGT) i 
la patronal de Foment del 
Treball han valorat nega-
tivament les dades d’atur 
registrades en el còmput 
de l’any 2011 en el global 
de Catalunya així com les 
reformes iniciades pel 
govern de la Generalitat. 
Catalunya ha registrat, a 
final de 2011, el màxim 
d’aturats des de 1996, any 
en què les oficines de tre-
ball van iniciar el registre 
i se situa amb 614.244 per-
sones desocupades.

Segons la UGT, les mesu-
res impulsades frenen  
encara més la recuperació 
econòmica i per això recla-
ma posar en marxa políti-
ques de reactivació, una 
reforma del sistema fiscal, 
una reforma laboral justa i 
que contribueix a crear tre-
balls de qualitat, aturar les 
retallades al sector públic 
i que les taxes no augmen-
tin considerablement en 
els serveis bàsics com la 
universitat, l’aigua, la ben-
zina... ja que això perjudica 
greument les rendes més 
baixes i obstaculitzen el 
consum. Des de la UGT 
també es demana que es 
destinin més polítiques 
actives d’ocupació per als 
col·lectius més perjudicats.

D’altra banda, Foment 
del Treball, insatisfet 
amb les darreres refor-
mes, assegura que el nou 
govern de l’Estat ha de 
portar a terme reformes 
que ajudin a crear ocupa-
ció, redueixin la temporali-
tat i introdueixin mecanis-
mes de flexibilitat interna 
en les relacions laborals. 
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Els treballadors de Derbi es van manifestar contra el tancament l’any passat


