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LA CIUTAT

El conseller de Treball afirma que
cal preservar la cohesió social
Josep Maria Rañé va visitar L’Hospitalet el passat mes d’abril
El conseller de Treball, Josep
Maria Rañé, ha fet una visita a
L’Hospitalet per conèixer les
oficines del Servei d’Ocupació
de Catalunya, les instal·lacions
del Centre d’Innovació i Formació Ocupacional, reunir-se
amb representants del Pacte
Local per a l’Ocupació i entrevistar-se amb el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Alfons
Bonals, i amb l’alcalde, Celestino
Corbacho.
Rañé ha declarat que de la reunió mantinguda amb els representants del Pacte Local per a l’Ocupació “s’observa que s’està fent
un treball perquè L’Hospitalet sigui una ciutat amb una activitat
econòmica important que superi
la idea que a L’H viu molta gent
però té pocs llocs de treball localitzats”.
El conseller ha valorat positivament l’establiment a la ciutat
d’empreses de serveis que ajudin
altres empreses a millorar la seva
qualitat. Per a Rañé és molt important fer la transformació industrial
respectant la cohesió social.
Per la seva banda, Celestino
Corbacho ha manifestat que ara
que la transformació urbanística de
la ciutat està en marxa cal pensar
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Francesc Baltasar
hace balance de 100
días del tripartito
El secretario general de Relacions Institucionals i Participació Ciutadana de la Generalitat, participó en un acto en
la sede de ICV e hizo una defensa del gobierno tripartito
que, en su opinión, ha conseguido llevar a cabo propuestas progresistas.

Jordi Vilajoana valora
positivamente el
gobierno de Zapatero
El diputado de CiU y vicepresidente segundo del Congreso ha visitado la sede de su
partido en L’H y ha manifestado que el actual mapa político
tras las elecciones generales es
más favorable para Catalunya
porque Zapatero tiene una
vocación más dialogante.

GABRIEL CAZADO

Abierto el plazo para
solicitar un piso de
alquiler para jóvenes
El conseller de Treball, Josep Maria Rañé, va comparèixer en roda de premsa

en la dinamització econòmica. En
aquest sentit, ha recordat que els
primers anys de la dècada dels
80 la ciutat tenia 42.000 llocs de
feina i ara “estem a prop dels
80.000, això ens converteix també en la segona ciutat de Catalu-

nya en nombre de llocs de treball
localitzats”. Per a Corbacho, “en
l’horitzó del 2010 hem de continuar creixent en llocs de treball i
ja hem identificat 30.000 llocs
de treball al districte econòmic”.
Aquesta aposta per la ciutat dels

serveis, ha dit Corbacho, “no ha de
deixar enrere la indústria auxiliar
petita i mitjana. Amb els empresaris ja hem parlat que la transformació de la carretera del Mig no pot
suposar la desaparició del teixit industrial”. # P. GONZALO

Hasta el 26 de mayo está
abierto el período para entregar solicitudes y acceder al
sorteo de 24 pisos de alquiler para jóvenes menores de
30 años. Los impresos se pueden recoger en el Ayuntamiento y en las oficinas de
Benestar Social.

