
Cues a l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vilanova del Camí, en plena crisi. / ARXIU LA VEU

Vitaldent 
a Igualada 
treballa amb 
normalitat

El propietari de la 
clínica, que és una 
franquícia, 
garanteix el servei

El nombre d’assalariats a 
l’Anoia va creixent de forma 
regular en els últims mesos, 
de forma molt lenta però es-
table. La xifra d’autònoms es 
manté molt similar a l’inici de 
la crisi econòmica, i els nous 
contractes que es fan són, en 

la immensa majoria, d’obra 
o servei, de caràcter tempo-
ral. Una altra dada d’interès 
és que ha disminuït de forma 
molt important el nombre de 
persones que cobren la pres-
tació “normal” de l’atur, però, 
tot i que també està baixant, 

encara hi ha molta més gent 
cobrant el subsidi de 486 eu-
ros mensuals. Aquestes són 
algunes de les dades que es 
poden extreure de l’anàlisi 
que ha fet La Veu sobre l’es-
tat de les contractacions, la 
població activa i els ingressos 

per prestacions dels que no 
tenen feina, amb dades del 
passat mes de gener de 2016. 
Un total de 12.456 anoiencs 
no treballen ni estan inscrits 
a l’atur: o bé són estudiants, 
o no volen treballar, o ja han 
sortit del sistema.  Pàgina 10

LENT REPUNT DE L’OCUPACIÓ, PERÒ AMB CONTRACTES TEMPORALS

Cinc mil anoiencs viuen de 
les prestacions de l’atur

La desocupació baixa de les deu mil persones, però 4.809 estan apuntades 
a l’atur i no reben ni un euro: l’economia submergida i els ajuts són clau

Sorprès i inquiet. Així de-
clara sentir-se el propietari 
de Vitaldent Igualada, Luis 
Paredes. “Mai ningú de la 
central m’ha demanat, com 
a franquiciat, cap quantitat 
en efectiu”, explica. El ser-
vei a la ciutat funciona amb 
normalitat i Paredes garan-
teix que complirà tots els 
acords amb els clients.
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Masquefa 
demana el 
tancament de 
Can Mata

Juntament amb Es-
parreguera i Coll-
bató, cansats de les 
males olors

Els alcaldes es van trobar 
aquesta setmana per exigir 
un calendari pel tancament 
de l’abocador de Can Mata, 
després que s’hagi com-
provat que cap actuació de 
millora ha minimitzat els 
efectes de les males olors en 
aquests municipis. 
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REFERENT A EUROPA
DIMECRES OBRE PORTES 
LA FIRA TÈXTIL BSTIM
PÀG. 17 | IGUALADA

CAPELLADES
DIUMENGE TORNA EL 
MERCAT FIGUETER
PÀG. 30 | ANOIA SUD

ALS PRATS DE REI
ACABA EL COBRIMENT 
DE LES RESTES IBERES 
PÀG. 23 | ALTA ANOIA
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