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UNA CIUTAT DE PETITES I
MITJANES EMPRESES

VISITAS

Les petites i mitjanes empreses configuren el teixit principal de les
empreses de L’Hospitalet, fet pel qual cal tenir una especial sensibilitat
per als problemes que de dia en dia pateixen les PIME. La fiscalitat del
petit empresari, els costos laborals, els nous canvis tecnològics, etc. conformen moltes vegades un escenari advers en el qual les empreses han
de lluitar diàriament per ser més competitives.

INSTITUCIONALES
L’Hospitalet acaba de recibir la visita oficial del gobernador civil de Barcelona, Jaume Casanovas. Durante el último año, la presencia en la ciudad de representantes de las
máximas instituciones catalanas y del Estado, que a priori pudiera parecer de importancia relativa, ha sido una constante. En
algunos casos, para la inauguración de
equipamientos y en otros, como la visita del
gobernador, simplemente para conocer algunos equipamientos y proyectos de la ciudad y mantener un contacto con las autoridades municipales. Este tipo de encuentros
permite profundizar en el conocimiento que
de L’Hospitalet tienen las instituciones, especialmente porque tienen en su mano la ejecución de proyectos tan necesarios como,
en este caso, la construcción de la nueva
comisaría de la ciudad.

Agustí Contijoch
President de PIMEC

Tradicionalment, s’ha considerat L’Hospitalet com una ciutat eminentment industrial, no obstant això aquests paràmetres han canviat radicalment. Actualment, una part important d’aquest teixit són empreses
del comerç i de serveis adreçats a la indústria, ubicades en el mateix nucli
urbà.
L’empresa industrial de L’Hospitalet ha anat adaptant-se als nous canvis
de l’entorn, la seva dimensió mitjana ha disminuït i la subcontractació ha
aparegut com a nova estratègia empresarial. Tot aquest procés en què
està immergida la ciutat, sens dubte, s’emmarca dins d’una tendència més
general i global, com és la terciarització de l’economia.
Aquesta transformació de l’estructura empresarial fa sorgir noves petites
i mitjanes empreses que incrementen la presència de noves activitats dins
la ciutat. Aquestes petites i mitjanes empreses i les ja existents són les
generadores de riquesa i cohesionadores del teixit social.
La importància econòmica i social de les PIME, ha motivat des dels
inicis l’actuació de PIMEC. Conscient que els problemes de les PIME no
estan, ni de lluny, resolts, des de la patronal continuem vetllant pels seus
interessos i defensant un millor tractament fiscal, jurídic i laboral per potenciar el seu desenvolupament i la creació de nous llocs de treball.

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.

S’ha de
construir
habitatge
públic a L’H?

Albert Pujol

Valentí Julià

Bienvenida Pavón

operador de so

delineant

mestressa de casa

Miguel Ángel Gómez
operador de laboratori

Em sembla que els pisos públics
s’han de potenciar a la ciutat. L’habitatge públic ha de ser una prioritat en la política del govern municipal, pensant principalment en la
situació de les parelles joves que
no poden accedir als pisos que es
troben en el mercat. Els habitatges
de promoció pública han de servir
per abaixar els preus.

Ja era hora que es fessin habitatges de promoció pública. Aquesta
política s’ha de potenciar. La gent
jove ha de fer uns sacrificis enormes per comprar un pis avui dia,
els preus són astronòmics. Però,
crec que no només s’ha de tenir la
renda per concedir els pisos. A vegades sembla que si no ets pobre
de solemnitat no tens dret a res.

Em sembla molt bé que l’administració ajudi als ciutadans amb pocs
recursos a accedir a un pis. Malgrat tot, crec que molta gent que
els necessita, com és el meu cas,
no s’interessa perquè sap que costa molt que te’l donin. Jo visc en
un pis de propietat sense ascensor i pateixo de problemes de mobilitat. Tindria possibilitats d’un?

S’han de construir encara més. Em
sembla que hauria de ser una prioritat a la nostra ciutat, àmpliament
massificada i on el preu del sòl està pels núvols. Avui comprar un pis
del mercat és hipotecar-se per
quasi tota la vida, amb l’agravant
que les feines no són estables. Per
tant, les pensions em semblen preocupants però l’habitatge més.
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