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El potencial econòmic dels hotels de L’Hospitalet

Q

uan es va plantejar la construcció
d’hotels a la ciutat, algunes veus van
dubtar que la ciutat necessités de
més d’una o dues instal·lacions i de
si seria possible que fessin negoci en una ciutat
que no era capital de província i que està fora dels
recorreguts turístics. Uns anys després, un cop
construïts 12 hotels de cinc, quatre i tres estrelles,
ha queda palès que són activitats econòmiques
a l’alça. No en va, L’Hospitalet ha estat la segona
ciutat de Catalunya en recaptació de la taxa turística que va començar a aplicar-se el novembre del
2012 amb un ingrés de 264.411 euros fins al mes
de març, dels quals un terç, 76.332 euros, ha anat
a parar a les arques municipals.
I aquesta xifra no és l’única. Del total de l’impost
de béns immobles recaptat durant l’any 2012,
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1,2 milions d’euros provenen excusivament de
l’activitat dels hotels.
La recaptació de la taxa turística ens dóna idea
de l’evolució de la ciutat com a plaça hotelera,
sens dubte promoguda per les fires i congressos nacionals i internacionals que se celebren a
la ciutat, com el Mobile World Congress –l’esdeveniment més important en telefonia mòbil–,
Construmat i l’Smart City Expo Word Congress,
per citar-ne alguns exemples. Només el 2012 la
ciutat va acollir 24 esdeveniments d’aquest tipus
entre la Fira de Barcelona de la Granvia i La Farga. Aquell any els hotels van registrar un total de
231.000 viatgers i en els sis primers mesos del
2013 se n’han registrat ja 117.000, sense comptar les dades dels mesos de juliol i agost que,
segons els hotelers, s’han complert les bones ex-

PP

CIU

JUAN CARLOS
DEL RIO
Portaveu

pectatives previstes, amb ocupacions entorn del
70% i del 90%.
Un altre motiu de l’èxit hoteler de L’Hospitalet
és la seva proximitat amb Barcelona i les excel·
lents comunicacions de la Granvia i de la plaça
d’Europa, on es troben la major part de les instal·
lacions, amb sortida directa a l’Aeroport, al Port
i a l’Estació de Sants on arriba l’AVE. Per això,
aquest enclavament ha estat escollit per cadenes
hoteleres de prestigi per construir-hi nous equipaments i pels operadors turístics i de negocis
per fer-hi les seves reserves.
Els hotels de L’H han demostrat que són un
dels eixos clau de la nostra economia, pels ingressos que generen i també per l’ocupació que
han creat i, per això, tenen un paper destacat en
el nostre desenvolupament futur.
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Y ahora, las
pensiones

El PSC apoya la
independencia

Súmate

El govern ens
roba les pensions

L’H, contra la
independencia

El PSOE universalizó el sistema
público de pensiones en España. Hasta ahora se garantizaban
unos ingresos fijos, a todos, al
llegar a esa etapa de la vida. Los
so
cialistas hemos sido los que
más dinero hemos destinado a
mejorar las pensiones cuando
hemos gobernado. A la vez, se
llenó la ‘hucha de las pensiones’,
dejándola con 67 mil millones de
euros, a la que ahora el PP mete
continuamente la mano.
Hace 2 años, ante las malas previsiones económicas, el
PSOE impulsó y pactó una reforma de las pensiones, con
diálogo y acuerdo con los sindicatos, empresarios y gran parte
de los partidos, para que en el
futuro las pensiones estuvieran
garantizadas.
Ahora el PP rompe el pacto
y quien quiera vivir dignamente,
tendrá que depender de planes
de pensiones privados, ya que
con las pensiones públicas habrá muchos que apenas tendrán
para subsistir. ¿Por qué? Al aumentar tan solo un 0,25% anual,
las pensiones perderán, año tras
año, poder adquisitivo. ¿Qué
pasará con esas familias que
viven al completo de las pensiones de los mayores? Prefiero no
imaginarlo.
Rajoy nos vuelve a engañar.
Su prioridad es privatizar todo lo
público para hacer negocio, empobrecer más a los trabajadores
y enriquecer más a los poderosos para volver a la vieja España.

En el pasado Pleno del Ayuntamiento CiU e ICV-EUiA presentaron una moción reclamando la
soberanía de Catalunya y apoyando el derecho a la autodeterminación, es decir, la independencia de Catalunya. El PSC de
L’Hospitalet votó a favor de la moción y con ello a favor de declarar
la independencia de Cataluny≠a.
En ese mismo pleno el PP presentó una moción solicitando que
el Ayuntamiento organizase para
el día 12 de octubre actos de celebración de la Fiesta Nacional de
España. El PSC votó en contra.
El PSC en ese mismo pleno votó
a favor de la independencia de
Catalunya y en contra de celebrar
la Fiesta Nacional de España.
Hoy muchos ciudadanos que
han votado al PSC en L’Hos
pitalet, incluso militantes del PSC,
pueden estar decepcionados.
Desde el PP nos dirigimos a los
votantes y militantes del PSC y
a ese 67% de ciudadanos de
L’Hospitalet que se sienten orgullosos de ser españoles para
decirles que ante un PSC que se
avergüenza de España pueden
contar con un PP que defiende
el derecho a sentirnos orgullosos
de nuestro país.
En el PP de L’Hospitalet nos
sentimos orgullosos de ser catalanes en España y españoles en
Catalunya. El PP abre sus puertas
a todos aquellos que no quieren
sentirse extranjeros en Catalunya
por sentirse españoles.

Deixant de banda els partits polítics (els que volen el dret a deci
dir, els que no el volen i, també,
aquells que intenten manipular i
desvirtuar la situació que viu Catalunya), el cert és que és la mateixa ciutadania la que es va despertant i comença a mobilitzar-se
per aconseguir un futur millor.
L’associació Súmate n’és un
clar exemple. Súmate és un col
lectiu format en gran part per
catalans de llengua i cultura castellana i espanyola que, per qüestions familiars i/o d’origen, han
mantingut aquest patrimoni sense
renunciar a les seves arrels ni,
tampoc al seu futur.
Són ciutadans indignats perquè, com diuen ells mateixos, “en
Catalunya pasa que cuando pagamos nuestros impuestos a España es como si al comprar pan
te dieran, más o menos, la mitad
de lo que has pagado. Y toda es
ta parte que no nos dan supone
peor sanidad, peor educación y
peores servicios públicos de los
que en realidad hemos pagado”.
I ja han dit prou. Ja no són part
de la majoria silenciosa. Ara volen
poder decidir quin futur volen i es
tan convençuts que un estat propi
beneficiarà el conjunt dels catalans. Són molts i cada dia més.
Són (som) el poble de Catalunya
que lluita pel nostre futur i el dels
nostres fills. Com diu el seu president, Eduardo Reyes, “ha arribat
l’hora que treballem com un sol
poble i construïm un nou país”.

Tant el PSOE com el PP van afirmar que mai no tocarien les pensions. ZP les va congelar i Rajoy
les ha rebaixat, deslligant les pensions de l’IPC, o cosa que és el
mateix, fent perdre poder adquisitiu als pensionistes. Busquem els
eufemismes que vul
guem però
es tracta d’un robatori, amb majúscules, perquè aquests diners
són dels pensionistes que han
co
titzat al llarg de tota la seva
vida laboral.
No és cert que les pensions
estiguin en perill. El debat està
mal plantejat amb la intenció
d’afavorir les pensions privades.
Si el sistema de pensions està
en crisi, fet que posem en dubte,
és perquè l’any 1995, el Pacte
de Toledo es va voler finançar,
només, amb els fons provinents
de les cotitzacions socials.
Es vol fer creure que el problema està en l’esperança de vida
–que va baixar el 2012, per cert–,
quan en realitat, el problema rau
com sempre en la redistribució de
la riquesa. Des de 1995, la renta
per càpita a l’Estat espanyol gairebé s’ha duplicat. Han crescut
les rendes del capital per sobre
de les del treball. O dit d’una altra manera, els rics són més rics
i cotitzen menys i els pobres som
més pobres però cotitzem més.
El problema de les pensions, per
tant, és de naturalesa fiscal i no
d’esperança de vida, Ergo, fem
pagar més impostos als rics i les
pensions estaran garantides.

Catalanes y españoles llegados
de todos los rincones de nuestro país hemos trabajado juntos
para construir esta ciudad y no
vamos a permitir que nos dividan.
Tras muchos años de esfuerzos
y experiencias yendo de la mano
hemos demostrado que juntos
somos más fuertes.
El actual proceso de secesión
es una irresponsabilidad histórica
impulsada por CiU y ERC con
mentiras y manipulaciones y apoyado por entidades y medios de
comunicación subvencionados.
En época de crisis y recortes,
TV3 recibe de nuestros impuestos más de 200 millones de euros
al año para promover la ruptura
y levantar fronteras entre comunidades que siempre han pertenecido al mismo país, llegando
incluso a utilizar niños para ello.
El vínculo histórico y cultural
de Catalunya con el resto de
España debe estar por encima
de los intereses de los partidos
políticos, constituciones y referéndum, por eso nos hemos
echado a la calle para recoger el
apoyo de multitud de vecinos que
se están acercando a nuestras
carpas para firmar por el sí: sí a
Catalunya, sí a España.
Aceptar un referéndum, como
hace el PSC, implica abrir las
puertas a la ruptura con el resto de España, por eso desde
Plataforma per Catalunya nos
oponemos a su celebración y utilizaremos todos los medios para
evitarlo.
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