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El model d’actuació local davant la situació
econòmica actual
L’extraordinària rapidesa amb què la situació econòmica s’ha
capgirat, i l’escenari de canvi de cicle en el qual ens trobem,
suposa un repte fonamental per a la nostra ciutat. Mataró
registra una taxa d’atur per sobre del 13%, una xifra sens dubte
alarmant a la qual no s’havia arribat fins ara d’ençà la recessió
postolímpica dels anys 90. Cal, doncs, afrontar la situació amb
realisme i admetre el problema, sense que això ens arribi a fer
perdre de vista dues qüestions fonamentals. La primera és que
l’economia és cíclica, de manera que una fase de forta expansió
com la de la darrera dècada ve seguida per una altra d’un cert
estancament. La segona és que des de fa anys el govern de
Mataró impulsa polítiques actives d’ocupació i apostes
estratègiques de futur que ara més que mai seran de gran utilitat
per fer front al canvi de conjuntura.
L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM)
és un centre reconegut a tot Catalunya per les polítiques actives
d’ocupació que fa anys que duu a terme. Totes les línies
d’actuació estratègiques de l’IMPEM apareixen reforçades en els
pressupostos del 2009, i tot plegat en un context que obliga el
consistori a una gran austeritat pressupostària. Que les
polítiques d’ocupació se situen en el primer lloc del rànquing de
prioritats del govern de la ciutat ho demostren les xifres: el
pressupost de l’IMPEM per a l’any vinent serà de 6,3 milions
d’euros, xifra un 16% superior a la del 2008. L’IMPEM té
diverses àrees de treball, però els recursos es concentren en
gran part en el Servei d’Ocupació, que disposarà d’un
pressupost de 2,9 milions d’euros, un 22% més que enguany. La
formació ocupacional i continua, els tallers ocupacionals, la
TecnoEscola, la transició dels joves des de l’escola al món
laboral, l’orientació i intermediació laboral o la concertació amb
els agents socials són eines cabdals per als que, en una
conjuntura difícil, perden la feina o en busquen per primer cop.
El servei d’empresa de l’IMPEM, amb un increment del 23% dels
recursos, rebrà també un impuls destacat el 2009. Amb un
pressupost de 597.000 euros, els esforços es concentren en
l’assessoria a emprenedors i el servei a petites i mitjanes
empreses. Durant els darrers anys, la incubadora de l’IMPEM ha
permès la creació d’empreses que avui s’han fet un lloc en el
mercat, essent la millor garantia per a la renovació del teixit
productiu de la ciutat. Durant el 2007 aquest servei va atendre
un total de 647 emprenedors, mentre que durant el primer
semestre del 2008 la xifra d’emprenedors que han rebut
assessorament és de 301. Això ens fa pensar que l’aposta pels
emprenedors no només s’ha de mantenir, sinó que s’ha de
reforçar en temps de crisi.
La tercera gran àrea d’actuació de l’IMPEM, el servei de
promoció de la ciutat, té igualment una importància estratègica
en moments com l’actual. La potencialitat del comerç de Mataró
és enorme i hi ha actuacions cabdals, com ara la reforma de la
plaça de Cuba, que han de servir per reforçar-la. Les actuacions
en mercats municipals suposen una inversió d’1,1 milions
d’euros, als quals cal afegir altres actuacions de promoció.
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Aquest conjunt d’actuacions per part de
l’Institut
Municipal
de
Promoció
Econòmica es complementa amb el
dinamisme
d’altres
actuacions
primordials de cara als propers anys. El
parc científic i de la innovació
TecnoCampus és ja una realitat a les
instal·lacions de l’edifici de Vallveric, la
qual cosa ha permès que s’hi hagin
implantat una desena d’empreses
basades en el coneixement i la
tecnologia. El plat fort d’aquest projecte,
però, és el nou edifici que s’està
construint al polígon del Rengle, a
l’entrada de la ciutat per Laia l’Arquera.
Aquest edifici, projectat per l’arquitecte
Oriol Bohigas, serà la seu de les
escoles universitàries, del centre de
transferència tecnològica CETEMMSA i
de la incubadora d’empreses. Així,
doncs, el nou TecnoCampus serà un
gran pol d’atracció d’empreses ja
consolidades i un motor de creació de
noves firmes sorgides del talent dels
estudiants universitaris.
A més a més, durant els propers anys
la ciutat rebrà altres estímuls crucials
per a l’activitat econòmica. L’arribada
del Corte Inglés n’és un. L’obertura
d’aquests grans magatzems a la ciutat
està previst que generi al voltant de
1.000 llocs de treball directes i
indirectes, a més del fet que, de retruc,
l’augment de visitants beneficiarà la
resta de comerciants de la ciutat. Així
mateix, la transformació del port
permetrà desenvolupar un nou pol
d’atracció de la ciutat a nivell
comercial,
turístic
i
d’activitats
empresarials relacionades amb el món
de la nàutica.
Aquestes noves activitats, els nous
eixos d’activitat al voltant del port o del
TecnoCampus, no signifiquen en
absolut que els sectors tradicionals no
hagin de tenir un paper crucial en
l’economia de la ciutat els propers
anys. Ans al contrari. A Mataró tenim
extraordinaris exemples de pervivència
d’activitats empresarials lligades, per
exemple, a un sector madur com el del
tèxtil, i el reforçament de les polítiques
sectorials va en la línia de potenciarles.
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Així mateix, la recent creació de la taula de coordinació de la
formació professional ha de servir per millorar la capacitació
professional, ja que de vegades alguns d’aquestes sectors més
arrelats topen amb la manca de personal qualificat. Vincular
formació amb mercat laboral, així com potenciar l’esperit
emprenedor a les universitats, seran factors clau per millorar les
potencialitats de les empreses, la capacitat dels seus recursos
humans i el grau d’inserció laboral en un context desfavorable
com l’actual.
Som davant d’un marc macroeconòmic advers en el qual la crisi
financera s’ha estès com una taca d’oli per tot el teixit productiu.
El reforçament de totes les polítiques adreçades al teixit
productiu han de servir d’atenuant o coixí per amortir, tant com
sigui possible, l’impacte d’una crisi que notaran tant les
empreses com els ciutadans, però que sens dubte serà
passatgera. Les apostes de futur que ha fet Mataró serviran per
passar en millors condicions la recessió i sortir-ne reforçats quan
la situació millori.
Alícia Romero
4a Tinenta d'Alcalde
Presidenta de l'IMPEM i del TCM
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