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LA GOVERNABILITAT AL
CONSELL DEL BARCELONÈS

TÓPICOS FUERA
Para los que no conocen el L’Hospitalet de hoy, el nombre de
nuestra ciudad le evoca un pasado ya lejano, que forma parte de la
historia del municipio, pero que con el esfuerzo de todos ha quedado
atrás. La imagen de una ciudad formada ‘de aluvión’, sin orden ni
concierto, y habitada por una mayoría de población trabajadora que
es la primera en sufrir los embites de la epidemia del paro. De ahí
justamente la idea de que cuando el desempleo aprieta, L’Hospitalet
es una de las primeras en ahogarse. Los datos que se han ido conociendo desde el pasado año y, ahora, la última cifra de mayo que sitúa el paro en la ciudad en un 8,83 por ciento de la población activa,
han roto el tópico. L’Hospitalet no es ajeno al problema del desempleo, como no lo es a cualquier otro problema global del país o incluso del mundo, pero lo está superando a marchas forzadas aumentando progresivamente su número de empleados.
Aunque si hay algo que arrasa de forma definitiva con el estereotipo es el hecho de que nuestra tasa de paro esté por debajo de la del
resto de poblaciones del área metropolitana de Barcelona y sea una
de las mejores de toda Catalunya. En este caso, L’Hospitalet tiene un
índice de desempleo inferior a los que se registran en Catalunya,
España e incluso Europa. Esta constatación nos sirve no sólo para
mejorar nuestra imagen de cara al exterior, sino también, que es lo
más importante, a ser conscientes de la realidad que nos rodea, a
abandonar el pesimismo que nos ha hecho sentir que somos blanco
ineludible de la falta de ofertas de empleo y a atraer inversiones, nuevas empresas y, en definitiva, riqueza a una ciudad que empieza a
mostrar una imagen diferente: la de un municipio con futuro dispuesto a llegar lo más lejos posible y a afrontar los años venideros como
corresponde a una ciudad del siglo XXI.

Joan Blanc i Rodríguez
President del Consell Comarcal del Barcelonès

El proppassat dia 28 de març es va signar un pacte de govern al Consell Comarcal del Barcelonès entre els grups del Partit dels Socialistes de Catalunya i de
Convergència i Unió. El Consell Comarcal del Barcelonès, integrat per les ciutats
de Badalona, Barcelona, L’Hospitalet, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, que acull més de 2 milions de ciutadanes i ciutadans, inicia així una nova
etapa de governabilitat.
El pacte persegueix desplegar el marc competencial propi que atorga la legislació
vigent als consells comarcals, de forma concertada amb els Ajuntaments que l’integren i amb la Generalitat de Catalunya, sobre la base d’aplicar el principi de subsidiarietat; és a dir, d’acostar la solució dels problemes a l’administració més propera
als ciutadans. D’aquesta forma es treballarà amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament socialment solidari i sostenible que faci compatible la preservació dels recursos naturals i l’equilibri ambiental del territori tot afavorint l’atenció als sectors
socials més desprotegits.
Els eixos prioritaris d’actuació que s’han formulat són:
- la gestió de les Rondes de Barcelona,
- el desplegament del Pla del Besòs,
- l’elaboració i l’aplicació d’un Pla d’Habitatges d’àmbit comarcal,
- la gestió de l’estadística comarcal,
- l’elaboració de la cartografia comarcal,
- la participació en la gestió dels espais naturals d’àmbit comarcal: la serra de
Collserola i la serralada de Marina,
- el foment de les polítiques ocupacionals i formatives.
Amb el pacte de govern, el Consell Comarcal del Barcelonès inicia una etapa
d’activitat lluny dels problemes que des de la seva creació, l’any 1987, l’han impedit
actuar amb plena normalitat. En el futur es preveu que anirà assumint aquelles
competències delegables per la Generalitat als consells comarcals, com són els
serveis socials, la cultura, l’ensenyament o la política de joventut.

CIUTADANS

L’HOSPITALET publica a
cada número l’opinió d’alguns dels nostres conciutadans a l’entorn dels temes
més diversos. Els entrevistats, als quals agraïm la seva col·laboració, són triats a
l’atzar.

Creu que
ha millorat
la situació
econòmica?

Anna Garcia

José Alberto Serrano

Glòria Nieto

mestressa de casa

funcionari

jubilada

aturada

Les estadístiques de l’Inem recollides a la premsa així ho diuen,
però particularment no ho percebo,
com a mínim no veig diferències
respecte l’any passat. Continua
costant molt trobar feina i més amb
contractes estables. Em sembla
que els principals perjudicats són
els joves i les persones de més de
quaranta-cinc anys.

Sóc optimista. Penso que malgrat
encara no tinguem la sensació d’una gran millora, d’aquí uns anys sí
ho notarem. La ciutat ha millorat
molt en serveis i en activitat comercial i a més gaudim d’importants
polígons industrials. Tot plegat reverteix en més llocs de treball i per
tant en una millora de la situació
econòmica de la població.

Evidentment ara es viu millor que
anys enrera, però l’atur per a mi,
encara que hagi baixat a la ciutat,
és el principal problema del jovent.
Tothom que volgués, hauria de tenir feina. A la meva època, trobarne era molt més fàcil. Pel que fa
als jubilats, mentre no ens toquin
les pensions, no ens podem queixar, podem anar tirant.

Des de la meva situació personal,
no puc tenir una opinió molt favorable. M’està sent molt difícil trobar
feina. Sempre xoco amb la inexperiència. És clar que dins el meu cercle d’amistat hi ha qui ha tingut sort
i ha aconseguit un contracte aquest
estiu. De tota manera, es nota una
certa millora econòmica la prova
està en què es consumeix més.
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