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Esforç per fomentar l’ocupació

A

quest estiu coincideixen en el temps diverses iniciatives que tenen com a objectiu incentivar l’ocupació i les aptituds
de la població per aconseguir un lloc de
treball amb el suport de les administracions públiques. Es tracta d’un pla d’ocupació municipal per
prop d’un centenar de persones, que anirà seguit
d’uns altres de menys envergadura, i de dos plans
per subvencionar empreses que contractin persones en atur. En tots els casos s’inclou formació per
als empleats, de forma que no només se’ls procura
un contracte de més o menys temps, sinó que també se’ls prepara per tenir millor ocupabilitat, és a
dir, la probabilitat que té una persona de trobar un
lloc de feina.
Tot i que a priori no ho sembli, la part formativa
és potser la més important. Mentre que és cert
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que, per qui no té feina, un contracte de sis mesos
és un alleujament a la necessitat immediata, no
és la solució. La solució és disposar d’una bona
formació i aptituds suficients per aconseguir una
feina estable, que es dóna sobretot en llocs de
treball qualificats, o el que és el mateix, en aquells
que ocupen professionals en la matèria.
Les xifres d’atur estan baixant des del mes
d’abril però cal tenir en compte dos factors: en la
major part dels casos, es tracta d’ocupació estacional que va començar a Setmana Santa, i que
pot finalitzar el setembre, i que gairebé sempre es
tracta de contractes precaris, per substitucions,
obra o servei i amb salaris molt baixos. Hi ha especialistes que alerten que el problema actual no
és no tenir feina, sinó seguir sota l’índex de pobresa tot i treballar, arran dels baixos salaris i la
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precarietat de l’ocupació. I això s’acarnissa més
en les ocupacions sense qualificació.
Per aquest motiu no s’entenen les retallades
que l’Administració central ha aplicat a les polítiques actives d’ocupació, potser a l’espera que
sigui el mercat laboral el que reguli l’oferta i la demanda si reflota l’economia com diuen que està
passant. El que ens trobem són feines a temps
parcial, estacionals i mal pagades per cobrir els
serveis que repunten en temporades com l’estiu.
L’HOSPITALET ha parlat amb ciutadans actualment contractats en el pla d’ocupació municipal
que han tingut feines no qualificades en les quals
gastaven més en transport públic que el que guanyaven. I aquesta no és la solució a la taxa d’atur
del 16,43% que té L’H. Cal que les administra
cions inverteixin més en polítiques d’ocupació.
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Sanidad pública

L’H: aumenta la
delincuencia

A L’H, tots
sumem

Bellvitge no es
tanca

Sospechas de
corrupción

En Catalunya, CiU está desmantelando la sanidad pública. Se
dedica a estrangular a los hospitales públicos para hacerlos
ineficientes, mientras deriva a
centros privados pruebas médicas que podrían hacerse en los
públicos. Cuando se identifique
a la sanidad pública con la “ineficiencia”, nos intentarán “colar”
que la gestión privada sería mejor... Ahí está el truco para privatizar.
Pero, ¿de qué nos extrañamos si Artur Mas llegó al Govern
nombrando al jefe de las mutuas
privadas catalanas, como conseller de Salut? Y todo ello con el
beneplácito de ERC, que hace la
vista gorda. El conseller Boi Ruiz
se ríe de nosotros.
En L’Hospitalet, el presupuesto del Hospital de Bellvitge pasó
de 322,6 millones de euros en
2010 a 288,9 millones en 2012.
Bellvitge ha perdido 200 camas
desde que llegó CiU al poder.
Con la llegada del verano,
se cierran plantas y camas hospitalarias. Mientras se cierran
esas camas, las urgencias están
colapsadas con pacientes en los
pasillos y el personal, bajo una
presión brutal, no da abasto.
Desde estas líneas quiero
apoyar la lucha de usuarios y
profesionales del Hospital de
Bellvitge, que no están dispuestos a permitir el cierre de plantas
y la reducción del personal. Su
lucha debe ser la de todos.

El 8 de julio la policía detuvo a
25 menores de una banda latina. La mayoría de las detenciones se produjeron otra vez
en L’Hospitalet. Esos individuos
forman parte de bandas muy peligrosas, acusadas de múltiples
delitos y de actuar violentamente
por el control de su zona.
Según la policía, en L’H actúan gran parte de las bandas
latinas que existen en Catalunya.
En esas detenciones se han
intervenido cuchillos, armas de
fuego simuladas y drogas. También se está investigando el acuchillamiento de un menor cuando
estaba en una plaza de la ciudad.
Otra vez las bandas latinas.
L’Hospitalet no es una ciudad
segura y así lo confirman los datos del Departament d’Interior de
la Generalitat. Respecto al año
anterior, en L’Hospitalet ha aumentado el número de delitos y
faltas penales. Se han producido
un total de 17.131 delitos y faltas, la mayoría robos con violencia, hurtos y robos con fuerza. Se
han producido 1.177 robos, ha
aumentado un 12% el número
de hurtos (1.459) y el número de
muertos por accidente de tráfico.
A pesar de esos datos, para
el Gobierno de la ciudad, formado por el PSC e ICV-EUiA,
L’Hospitalet es segura. Para el
PP no lo es y lo que necesita
L’Hospitalet es un gobierno serio
que acabe con la delincuencia
en la ciudad.

Quan vaig rebre la carta signada per l’alcaldessa Núria Marín
i pel regidor Alfonso Salmerón
on atribuïen a l’Ajuntament la
construcció dels 63 pisos de Ca
n’Arús, quan és la Generalitat qui
fa l’obra, me’n feia creus. No em
podia creure que representants
d’una institució pública, democràtica i de servei als ciutadans,
com és l’Ajuntament, s’oblidessin
de posar en relleu la feina i la col·
laboració entre les institucions.
En política, la crítica forma
part del joc però també n’hauria
de formar part el reconeixement,
quan es fa la feina ben feta. La
desafecció política és conseqüència directa de maneres de
fer, poc transparents, interessades, que es nodreixen del desgast i de la negativitat partidista. En un moment com l’actual,
cal saber reconèixer allò positiu
que, entre tots, esdevé possible.
Com per exemple, la construcció de poliesportius municipals
a cadascun dels barris o l’èxit
que tenen cada any les Festes
de Primavera o l’entrega de les
distincions ciutadanes.
El fet que la construcció es
produeixi en un moment compli
cat com l’actual, on la inversió
pública de la Generalitat és tan
escassa a causa de la situació
financera heretada i a l’ofec econòmic al qual l’Estat espanyol ens
sotmet, mostra la voluntat política
i la sensibilitat social d’un govern
compromès. I això, lluny de ser
ignorat, ha de ser reconegut.

El passat mes de maig, ja vam escriure amb relació a la previsió de
tancament de plantes i reducció
d’intervencions que l’Hospital de
Bellvitge tenia previst per aquest
estiu. A proposta del nostre grup,
el Ple va aprovar una moció que
es manifestava clarament en contra d’aquestes retallades i instava
la Generalitat a complir amb el
seu pressupost
Avui tornem a escriure per fernos ressò de la lluita exemplar
que estan portant a terme des
d’aleshores treballadores i usuaris de l’hospital. Plegats, aquests
col·lectius treballen cada dia
per la sanitat pública, que és la
nostra, la de totes. Una lluita que
fa dues setmanes va arribar al
Parlament, quan el col·lectiu en
defensa de l’Hospital va presentar 21.900 signatures contra el
tancament de plantes que han
topat amb la negativa de la majoria parlamentària de CiU i ERC
que nega els fets i avala un cop
més, les retallades.
Des d’aquí volem saludar la
determinació i la convicció de
pacients, usuaris i treballadors de
Bellvitge que amb la seva mobilització diària, unint les seves forces,
estan plantant cara a les mesures
privatitzadores de Boi Ruiz. Davant de l’anunci del tancament de
plantes, la ciutadania respon amb
concentracions immediates a les
unitats amenaçades. La unió fa la
força i el dia a dia ens demostra
que quan volem, si ens unim, els
de sota, sempre guanyem.

En los últimos años hemos visto
cómo el oasis catalán –ese supuesto paraíso libre de corrupción– ha resultado ser un espejismo, o más bien un lago podrido y envenenado con aguas
contaminadas que se han filtrado
en todos los rincones de la política.
El último de los episodios
de prácticas bajo sospecha ha
salpicado a L’Hospitalet. La alcaldesa de nuestra ciudad, Núria
Marín, se ha visto envuelta en el
escándalo del cobro de dietas
de la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), que de acuerdo con la Justicia, podrían tratarse en realidad de sobresueldos
ilegales encubiertos.
En plena crisis, y el mismo día
en que se publicaba la noticia de
la apertura de la investigación
por estos hechos, nuestro ayuntamiento pagó una cuota anual a
esta entidad –que está vinculada al PSC– de más de 49.000
euros por unas prestaciones de
dudosa necesidad.
Todo apunta a que la Justicia
empezará a citar a declarar a los
44 alcaldes implicados a partir
del próximo mes de septiem
bre, por lo que la alcaldesa tie
ne la oportunidad, todavía, de
buscar una salida honrosa y lo
menos perjudicial posible pa
ra L’Hospitalet antes de que el
nombre de nuestra ciudad acabe
manchado por un escándalo de
este calibre.
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