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L'atur, la sanitat i la xarxa viària: les
grans problemàtiques del Baix
Penedès
Consulta quines són les temàtiques que marcaran la campanya a la comarca de
cara a les eleccions del 26 de maig

La gran problemàtica endèmica del Baix Penedès, des de fa molts anys, és l'atur
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179820) . Aquesta és la comarca amb més atur de
Catalunya -el 17'7% l'abril d'enguany- i, malgrat diferents esforços, no es reverteix la situació. El
teixit industrial és petit i la comarca depèn del turisme i del sector serveis, sempre el més
perjudicat en situació de crisi.
La sanitat és l'altre gran problema del Baix Penedès. Equipaments saturats, manca de
professionals per al volum de població atesa, sanitat publica concertada i continuades queixes i
mobilitzacions per part de sanitaris i usuaris que tampoc no troben resposta. Per contra, els
problemes en l'ensenyament no passen tant pel nombre de places públiques com per la xacra
del fracàs escolar, estadística de la qual la comarca ês també líder a Catalunya.
El Baix Penedès té diversos problemes de seguretat: els robatoris a domicilis i el top manta i els
incidents que s'hi generen al seu entorn a les platges en són els principals. Cal, però, recordar que
l'habitatge forma part d'aquest panorama. No hi ha obra nova perquè, abans de la crisi, es va
construir de manera salvatge. En canvi, hi ha moltes cases ocupades, i un percentatge notable
d'aquestes, dedicades a les plantacions il·legals de marihuana.
Finalment, una causa de tot plegat és la deficient mobilitat. Carestia del peatge de la C-32 sense
solució a la vista; la N-340 sense desdoblament, i una deficitària R4 de Rodalies Renfe fan feixuc,
car i incòmode, per a empreses i ciutadans, triar aquesta comarca per establir-se.
Per tornar a la notícia principal, amb tots els enllaços a les 42 comarques i les 10 problemàtiques,
pots clicar aquí (https://www.naciodigital.cat/noticia/179711) .
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