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Tecnologia. El ‘call center’ de l’empresa a la plaça d’Europa dóna feina ara a 260 persones i arribarà a les 400 a final d’any

L’Hospitalet i Telefónica, junts
per la innovació de la ciutat
Acord per impulsar les noves tecnologies i
afavorir l’emprenedoria, a més de crear nous llocs
de feina localitzats al municipi
L’Hospitalet vol ser una smart social
city compromesa amb l’entorn, eficient amb l’ús de les tecnologies i en
la qual els serveis públics siguin més
interactius i els ciutadans en puguin
gaudir amb eficiència. En aquesta línia de treball, l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i el director general
de Telefónica a Catalunya, Kim Faura,
han signat un conveni per treballar
conjuntament en el desenvolupament
de projectes innovadors d’smart city,
que impulsaran la innovació i les noves tecnologies a la ciutat.
L’acord es va signar en el nou
centre d’atenció telefònica o call center que Telefónica ha obert a la plaça
d’Europa, on treballen 260 persones,
un 20% veïnes de L’Hospitalet, i que
a final d’any disposarà de 140 nous
llocs de treball més. Aquest centre
que atén els clients d’Internet de la
companyia disposa d’una plataforma
de fibra òptica per al desenvolupament de tecnologies 4G.
Kim Faura ha destacat que “qual-

sevol aplicació d’aquesta plataforma
dissenyada per gent d’aquí tindrà
fons europeus” i ha afegit que “de fet,
ja hi ha hagut una companyia catalana que ha obtingut 6 milions d’euros
per aplicacions de disseny per fer
eficients les ciutats”.
Pel que fa al conveni d’innovació
tecnològica per a la ciutat, l’alcaldes-

Les ‘smart cities’ fan
que els serveis de les
ciutats siguin més
interactius i eficients
sa ha manifestat la seva satisfacció
per la signatura del conveni perquè
“reflecteix la voluntat de l’Ajuntament
de treballar amb altres agents per
implantar solucions innovadores
que potenciïn uns serveis eficients
que millorin la qualitat de vida de la
ciutadania”. L’H ha signat convenis
similars amb Orange i la UPC. y

Visita al ‘call center’
de Telefónica
Escaneja el codi i
accedeix al vídeo de
Televisió de L’Hospitalet

L’alcaldessa Núria Marín i el director general de Telefónica Kim Faura parlen amb treballadors del nou ‘call center’

Aniversari. Per commemorar-ho, Francesc Cabana presenta ‘L’Hospitalet i el Baix Llobregat: una història empresarial’

El Fòrum Empresarial del
Llobregat ja té sis anys d’història
El Fòrum Empresarial del Llobregat
celebra enguany el sisè aniversari i
amb aquest motiu ha presentat el llibre de l’historiador Francesc Cabana
L’Hospitalet i el Baix Llobregat: una
història empresarial, que posa de
manifest la nostra cultura industrial al
llarg de les darreres dècades.
Entre les conclusions del seu
treball, Cabana ha destacat la llarga
trajectòria empresarial de la zona.
“Segons els meus càlculs té com

a mínim 200 anys d’història i els
empresaris s’han adaptat al territori
com un guant”, diu. L’autor també
ha explicat anècdotes, com que la
primera refineria de petroli d’Espanya
estava en uns terrenys a cavall entre
L’Hospitalet i Cornellà, i que aquesta
àrea l’any 1924 era una de les zones
on hi havia més telèfons d’Espanya.
L’acte ha comptat amb la presència d’alcaldes, empresaris, associacions i sindicats. També hi han assistirt

el conseller d’Empresa i Ocupació,
Felip Puig, i el president del Fòrum
Empresarial del Llobregat, Manuel
Rosillo.
Al mateix temps, L’Hospitalet ha
acollit la creació d’una nova entitat.
Es tracta de l’Associació Empresarial
Pedrosa, que han constituït uns 80
empresaris per “establir una xarxa de
relacions i coneixements conjunts”,
segons ha explicat el seu president,
Baltasar Pozuelo. y

Felip Puig, Manuel Rosillo i Francesc Cabana va protagonitzar l’acte

