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Empreses i ocupació

E

l Districte Econòmic de L’Hospitalet segueix
donant bones notícies al municipi. L’automobilística Nissan acaba d’obrir la seu
corporativa d’Espanya i Portugal a la plaça
d’Europa i, en els darrers mesos, també s’han traslladat a aquesta zona de L’Hospitalet multinacio
nals com els laboratoris farmacèutics Pzifer. Quasi
al mateix temps, l’empresa Gallina Blanca, que es
va traslladar a L’Hospitalet l’any 2009, ha anunciat
que ampliarà el seu espai al Districte Econòmic per
Nadal, llogant un edifici sencer on, a més de les
oficines centrals, hi habilitarà un centre culinari.
L’arribada constant d’empreses a la nostra ciutat està obrint noves oportunitats per a L’Hospitalet i per a la seva ciutadania. Els nous negocis són
una font de riquesa per al municipi que permet fer
noves inversions públiques, en especial als barris
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de la zona nord, i destinar més pressupost a les
polítiques d’atenció a les persones. Alhora, el fet
que hi hagi més empreses a la ciutat facilita també disposar de més llocs de feina localitzats, una
necessitat de primer ordre en l’actual situació econòmica.
El Districte Econòmic de L’H és un dels recursos
dels quals disposa la ciutat per fomentar l’ocupació.
Un altre és la borsa de treball de l’Ajuntament que,
com a agència de col·locació autoritzada per la Generalitat, posa en contacte empreses i demandants
d’ocupació. Aquest servei ha millorat aquest any
els resultats i ha assolit una taxa d’inserció laboral
del 26% dels ciutadans inscrits. Alhora, permet retenir a la ciutat el talent dels seus treballadors i crear una xarxa d’empreses col·laboradores, tant les
grans multinacionals del Districte Econòmic com
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les petites empreses distribuïdes per tota la ciutat
que formen el 86% del nostre teixit productiu.
Però si hi ha un recurs fonamental en la lluita
contra l’atur i en el foment de l’ocupació és la formació, tant la universitària com la professional, com
ho demostra que el 81,31% de la població aturada
de L’Hospitalet no té cap qualificació professional.
Per revertir aquesta situació, la ciutat ha posat especial esforç en la formació professional i n’acaba
de publicar a Internet una completa guia amb tota
l’oferta existent a la ciutat (94 estudis de 19 famílies diferents) i informació sobre els índexs d’inserció
laboral de cada especialitat. Tots els estudis fets a
Europa apunten que cada cop més serà imprescindible tenir una titulació professional per accedir
a un lloc de feina. I la ciutat i la seva població ha
d’estar preparada per afrontar aquest repte.
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El día después

¿Dónde está
el PSC?

9-N, un dia per
viure’l

Prohibir
la pobresa

Cuestión de
principios

El 10-N saldrá el sol. Nada habrá
cambiado. Catalunya seguirá con
una tasa de paro del 19%, de los
que el 48% son mayores de 45
años. Será un país donde se sigue desmantelando lo públi
co:
la sanidad, la educación... Donde
se abandona a las entidades sociales, donde se deja a familias
sin ningún recurso, donde no se
pagan ni ayudas ni becas...
Un país triste dentro de una
España en decadencia. Un país
donde el Govern y sus “socios”,
que tan solo tienen en cuenta
sus cálculos electorales, se olvidan que hay familias que no
pueden llegar a fin de mes, no
pueden pagar la luz, el agua, el
gas... ¿Qué más les da? Ya se
quejarán a sus ayuntamientos.
El procés lo oculta todo y tapa
las vergüenzas de un Govern incapaz de arreglar los problemas
de la gente, que escurre el bulto
echándole las culpas a otro, que
aplica sus mismas recetas.
Un Govern que el 10-N hablará de una gran participación,
pero sin ninguna validez legal.
El 10-N solo habrá una persona
muy feliz en Catalunya, Artur
Mas, que habrá ejecutado su
obsesión, en la que ha basado
toda la legislatura... Pero será el
único feliz, el resto seguiremos
con los problemas de cada día, y
otros seguirán pidiendo votar “de
verdad”, pues este 9-N no servirá a sus intereses. Por suerte, el
10-N saldrá el sol.

En Cataluña necesitamos un gobierno serio que se dedique a
mejorar el bienestar de los catalanes y fomentar las bases para
un mayor crecimiento económico
lo que supondría crear más puestos de trabajo. Esa debería ser la
prioridad. Sin embargo, para el
gobierno de CIU, con el apoyo de
ERC, la única prioridad es la independencia. Los catalanes queremos un gobierno que aporte
seguridad y tranquilidad, y no que
genere conflicto entre nosotros.
Con su discurso independentista, CiU y ERC han conseguido que 1.060 empresas hayan
abandonado Cataluña para instalarse en otros lugares de España.
Y que empresas importantes
como Coca Cola, la multinacional
Proctec & Gamble, el grupo Planeta, la Caixa o el Banco Sabadell hayan dicho que si Cataluña
se independiza se trasladarán a
otro lugar de España. Lo que están consiguiendo CiU y ERC es
arruinarnos, porque al marcharse
esas empresas de Cataluña muchos trabajadores se quedarán
en el paro. Pero eso no le importa
ni a CiU ni a ERC. ¿Y dónde está
el PSC?
El PSC está haciendo el ridículo en Cataluña. En L’Hospitalet,
en lugar de decir no a la independencia, ha presentado junto con
CiU e ICV-EUiA una moción de
apoyo a la convocatoria por la
independencia. El PP es el único
que de forma clara dice: No a la
independencia.

Molt aviat viurem un dia històric
que ens permetrà exercir el dret
democràtic a decidir el nostre
futur polític, un dret que els ciutadans de Catalunya hem reivindicat als carrers i que ara volem
exercir. Se’ns ha suspès la Llei de
consultes, el decret i s’ha ridiculitzat el 9-N. Tot això, combinat amb
un mal tracte del Govern del PP
envers Catalunya.
Entre tots hem fet possible
que arribi aquesta data. A hores
d’ara ja es compta amb més de
40.000 voluntaris per als col·legis
i les meses, i també amb la implicació del teixit associatiu del país
i dels 920 ajuntaments que van
donar el seu ple suport al dret a
decidir, entre els quals, el nostre,
el de L’Hospitalet de Llobregat.
Des de CIU L’H fem una crida
a la participació, ja que l’èxit del
procés democràtic de la consulta
només serà possible amb una
gran mobilització per part de la
ciutadania. Accedeix a la pàgina
web www.participa2014.cat, introdueix el teu DNI i sabràs el local i la mesa de participació que
tens assignat i on podràs participar de 9 a 20 hores. També pots
trucar al 012 i t’informaran del
lloc exacte on has d’anar.
El proper 9 de novembre,
se’ns dubte, és un dia per viure’l
amb majúscules. La gent de
L’Hospitalet tenim una de les cites més importants de la història
democràtica de Catalunya, i un
cop més, estarem a l’alçada del
moment que ens ha tocat viure.

Si ens quedava alguna cosa per
veure, la setmana passada el Tribunal Constitucional, a instàncies
del Govern de Rajoy, va suspendre el Decret llei per combatre la
pobresa energètica aprovat pel
Parlament. La Llei garanteix el
subministrament energètic a les
famílies més pobres que no poden afrontar les factures del gas
o l’electricitat.
La iniciativa, àmpliament demandada pels moviments socials, portada al Parlament per
ICV-EUiA i aprovada gairebé per
unanimitat, és una eina fonamental per garantir unes mínimes
condicions de dignitat a les llars
de les famílies que pitjor ho estan
passant en aquests moments.
Per què ha estat impugnada
pel Govern? En les al·legacions
presentades figuren arguments
tan peregrins com que el decret
català trenca la igualtat dels ciutadans espanyols davant la llei, ja
que dóna uns drets als ciutadans
residents a Catalunya que no
tenen els residents a la resta
de l’Estat. Cinisme i provocació;
atiar el foc de la confrontació
territorial també en aquest tema
és la sortida, per no dir obertament que aquest decret molesta
l’oligarquia financera i energètica
que ells tan bé representen. Convé no oblidar que Endesa, per
exemple, repartirà enguany uns
beneficis de 14.605 milions d’euros entre els seus accionistes. Si
poguessin, prohibirien la pobresa
i es quedarien tan amples.

El Partido Popular y Ciutadans se
aferran a la ley y a la Constitución
como único argumento para que
los catalanes sigamos de la mano
del resto de españoles. ¿Acaso la
historia de nuestro país comienza
en 1978? ¿Acaso lo único que
nos une con el resto de pueblos
de España es una constitución y
no una historia, raíces y costumbres? Si hoy el 9-N –aunque en
una versión de costellada– sigue
fijado como fecha excepcional en
el calendario es porque el problema no se ha tratado desde la raíz.
No es casual que sus promo
tores pidan el voto a partir de los
16 años. El adoctrinamiento em
pieza en la etapa formativa. Por
eso, es imprescindible rescatar
la educación de manos del separatismo en las escuelas y desmontar mitos como que la Guerra
de Sucesión al trono de España
que acabó en 1714 fue algo así
como un enfrentamiento entre los
catalanes y el resto de España.
Queremos una Catalunya
fuerte y puntera que camine de la
mano del resto de comunidades,
libre de corrupción y que genere
empleo, y no con unos gobernantes que señalen a España para
esquivar responsabilidades ante
el drama económico, social y laboral que sufrimos. No queremos
el referéndum independentista
porque lo prohíba una constitución, sino por una cuestión de
principios. Para nosotros la patria
no se vota.

Direcció de Mitjans de Comunicació Municipals: Anna Esteve
Sotsdirecció: Cristina Sánchez
Redacció: Marga Solé, Enric Gil i la redacció dels mitjans de comunicació municipals
Disseny i capçalera: Anna Belil
Maquetació: Traç edicions
Fotografia: Gabriel Cazado

Edita: La Farga GEMSA
Adreça: pl. Francesc Macià, 25
Tel.: 93 297 28 00
Fax.: 93 297 28 18
E-mail: diari@lhcomunicacio.cat
Publicitat: Ramón Montolio
Hemeroteca: www.lhdigital.cat

Imprimeix:
Producciones Mic, SL
Tiratge:
105.000 exemplars.
D.L. B.36444-94

L’opinió d’aquesta publicació s’expressa
només a l’editorial. La resta dels articles
de la secció Opinió són responsabilitat
exclusiva dels seus autors.
Els anunciants són els únics responsables
dels continguts i de les imatges dels
anuncis publicats.

