10 de febrer del 2003 /

LA CIUTAT

Promoció Econòmica impulsa
l’activitat dels autònoms
’Autònom, Activa’t’ ofereix formació per fer un pla d’empresa
La campanya Autònom, Activa’t està adreçada als empresaris individuals, professionals i petites empreses de
la ciutat que tinguin un projecte i vulguin estudiar la seva viabilitat o a aquells que
ja són autònoms i volen gaudir d’assessorament i formació. L’Ajuntament, a través de
l’Àrea de Promoció Econòmica,
facilitarà en format CDRom i paper, informació i impresos per fer
un pla d’empresa i un pla econòmic i financer.

Complementant aquest material, Promoció Econòmica ha elaborat un seguit de tallers i seminaris sobre gestió de la cadena,
comercials, econòmics, financers
i de noves tecnologies per a l’aplicació a la gestió. El primer cicle ja s’està impartint tots els dimarts d’aquest mes de 18 a 21h
a l’Àrea de Promoció Econòmica
(situada a la carretera del Mig,
85-87) i es concreta en sessions

GABRIEL CAZADO

La campanya pretén
ajudar els emprenedors
de la ciutat a
materialitzar els seus
projectes empresarials i
tirar endavant els ja
existents

Alfons Bonals va presentar la campanya adreçada als treballadors autònoms

que tractant sobre el seguiment
de la comptabilitat, les tècniques
de fixació de preus, proveïdors i
gestió d’existències i introducció
a les noves tecnologies de la informació.
A Catalunya hi ha actualment
mig milió d’autònoms, dels quals

CiU denuncia el mal estilo de hacer política del PSC
que asegura defender la libertad de expresión
La portavoz de CiU en L’H, Meritxell Borràs, respaldada por el secretario general adjunto, Pere Macias, calificó de “insultante” el folleto distribuido por el PSC en el dristrito I donde afirmaban que Meritxell Borràs
es “la cara de la mentira”. Como respuesta, CiU enviará otro folleto
titulado Ens volen fer callar. El primer secretario del PSC en L’H, Clemente Murillo, ha respondido a las críticas aduciendo que el PSC
siempre defiende la libertad de expresión y que “quien está instalado
en la cultura de la descalificación es CiU”.

Balance negativo de la
UGT del año 2002 en el
aspecto laboral
La Unión Comarcal de UGT en
L’H considera negativo el año
2002 porque el número de empleos ha descendido y ha aumentado la precariedad laboral.
El paro ha crecido en un 1,5% y
se sitúa cerca del 6% de la población activa de L’Hospitalet.
UGT recuerda que empresas con
plantillas numerosas han abandonado la ciudad han cerrado
sus puertas. Para el sindicato, la
alta inflación de 2002 (4%) ha
perjudicado las economías domésticas y está dificultando la
aplicación de las cláusulas de revisión previstas en los convenios.

Més de 100
voluntaris de
L’Hospitalet
viatjaran
a Galícia
150 voluntaris de L’Hospitalet aniran a Galícia del 20
al 23 de febrer per col·laborar en les tasques de neteja
de chapapote, conseqüència
del vessament del Prestige.
Aquesta serà la primera expedició dins de la campanya
endegada per l’Ajuntament
en solidaritat amb el poble
gallec.
L’Àrea de Participació Ciutadana, el Consell de la Sostenibilitat i Protecció Civil coordinaran la sortida dels voluntaris
que es dirigiran a la Costa de la
Mort tot i que, al tancament d’aquesta edició, no saben el municipi concret on s’instal·laran.
El regidor delegat de Medi
Ambient, Ramón Luque, ha explicat que una de les causes d’aquesta primera expedició és que
“tot i el chapapote informatiu
llançat pel Govern central, les
conseqüències del vessament
són la tercera preocupació dels
espanyols”.
L’Ajuntament, que es farà càrrec de les despeses del viatge,
no descarta organitzar altres viatges si hi ha més voluntaris perquè, tal com ha assenyalat el tinent d’alcalde de Participació
Ciutadana, Mario Sanz, “aquest
problema no acaba ara ni al mes
de juny, i L’Hospitalet vol estar al
costat del poble gallec“. # E . S .
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Mejorar el acceso con
transporte público a los
centros de trabajo
La ATM (Autoritat Metropolitana
del Transport) i la Asociación Pacto Industrial de la región metropolitana de Barcelona han firmado un convenio de cooperación
para promover la accesibilidad de
los trabajadores a los polígonos
industriales y a los centros de trabajo en la planificación de los
servicios de transporte público y
colectivos. Según un estudio del
Pacto Industrial en 694 polígonos, los trabajadores tardan 20
minutos para desplazarse a pie
desde la parada de transporte
público más próxima hasta sus
centros de trabajo.

8.500 són de L’Hospitalet. A ells
està destinada aquesta campanya.
L’activitat d’aquest col·lectiu representa el 17% del producte interior
brut (PIB) de Catalunya.
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Alfons Bonals,
destaca que el seu objectiu és

que “els autònoms puguin continuar generant riquesa, l’activitat
creixi i l’índex d’atur de L’H continuï essent el més baix de l’àrea
metropolitana”. # EVA SERRANO
Web de Promoció Econòmica:
www.e-promocio.net
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www.canal-h.net/voluntaris/
index.php

