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El Fòrum Empresarial dóna
la benvinguda a Indústria XXI
El Fòrum Empresarial
del Llobregat ha
presentat a L’Hospitalet
el programa Indústria
XXI per donar a conèixer
l’empresa catalana
i impulsar la nostra
economia
La plataforma Indústria X XI
la impulsen la patronal Foment del Treball, la Cambra
de Comerç de Barcelona, el
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i la FepimeCatalunya, amb el suport de la
Generalitat. Ara s’ha presentat
a L’Hospitalet de la mà del Fòrum Empresarial del Llobregat.
La plataforma Indústria XXI va
néixer per donar a conèixer la indústria catalana a la societat, per tal de
trobar suports per seguir liderant el
progrés econòmic i social del país.
Tot i que ja en formen part diverses
associacions empresarials i industrials, la vocació de la plataforma
és integrar tot tipus d’associacions
d’empresaris, sindicats, col·legis professionals, universitats, escoles de
negoci, entitats educatives i, en general, tot tipus d’institucions i organitzacions interessades a seguir
impulsant l’economia catalana.
És per això que el Fòrum Empresarial del Llobregat, que aplega els
empresaris de L’Hospitalet i de la
comarca veïna, va presentar a la ciutat aquest programa, en un acte que
va tenir lloc a l’Hotel Hesperia, amb
Antoni Soy, secretari general d’Indústria i Empresa de la Generalitat,
com a ponent, i amb l’assistència de
Manuel Rosillo, president del Fòrum,
i de l’alcaldessa, Núria Marín.
El portaveu d’Indústria XXI, Jo
sep Miquel Aced, va parlar de la necessitat de modernitzar el sector,
tal com marca el Pacte Nacional
per la Recerca i per la Innovació,
per “subratllar, davant el conjunt de
la societat catalana, la importància
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de la indústria i corregir l’actual percepció que projecta una imatge obsoleta. La nova indústria catalana és
generadora de riquesa, d’ocupació
qualificada i motor d’internaciona
lit zació”. En aquest sentit, Aced
és partidari de deixar de banda la
indús tr ia tradicional basada en
la producció de béns de poc valor
afegit.
Per la seva part, Antoni Soy va
manifestar que la nova indústria catalana hauria de basar-se en el servei a les empreses i en la producció
del coneixement i de les noves tecnologies.
Per la seva part, l’alcaldessa va
explicar la potent aposta de L’Hos
pitalet per crear un districte econòmic a Granvia L’H, atesa la seva
ubicació entre el Port i l’Aeroport de
Barcelona. “Aquesta centralitat ha
fet que atregui moltes empreses i
que, tot i la complexa situació eco
nòmica, les coses estiguin anant
raonablement bé”, va afirmar Núria
Marín. # redacció
Web d’Indústria XXI
www.industriaxxi.cat

gabriel cazado

Es presenta a L’Hospitalet aquesta plataforma per difondre i impulsar l’economia catalana del futur

Manuel Rosillo i Núria Marín, en la presentació de la plataforma Indústria XXI

Família i Cooperació a Collblanc-la Torrassa
Jornades de la Comissió Mare de Déu dels Desemparats del 22 al 28 de novembre
La Comissió d’Actes Culturals
Mare de Déu dels Desemparats convoca un any més les
seves jornades anuals, que
apleguen la XVII Setmana de
la Família i les VII Jornades de
la Fraternitat Intercultural, sota
el títol genèric de Jornades de
Sensibilització en Cooperació.
Del 22 al 28 de novembre,
a l’Auditori de la Torrassa, es
convoquen activitats culturals,
socials i de cooperació que
coincideixen en dates per treballar
per un bon enteniment i una bona
convivència sota l’eix vertebrador de
la família.
Els actes s’inicien el 22 de no-
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vembre amb la representació de
l’espectacle teatral La vaca flaca, a
càrrec del Grup de Teatre Champagne i organitzada per la Coordinadora
de Teatre Amateur de L’Hospitalet.
La història tracta del ritme de vida
de la nostra societat, del consumisme i de la crisi. El 24 de novembre
tindrà lloc la sessió inaugural i la
primera jornada de Càritas sobre
codesenvolupament, que implica
immigrants i autòctons. També l’Associació Educativa Ítaca pronunciarà
una conferència sobre el seu treball
compromès amb els infants.
El dia 26 és el torn de la Fundació Cristal, una entitat pedagògica
que explicarà les seves actuacions a
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la ciutat nicaragüenca d’Estelí, i de
la Comunidad Ecuatoguineana para
la Integración Bantúh, Ceiba, sobre
l’educació com la clau per al desenvolupament dels pobles.
La darrera jornada, el dia 28, es
presenta l’Associació José Ramón
Zudaire, que treballa per a la població més pobre d’Hondures i també
per a la gent gran del nostre país en
risc d’exclusió.
Les jornades finalitzen amb un
festival popular en el qual actuaran
Brisas de los Andes, amb danses típiques de Xile; el Taller Ecuatoriano
de Arte y Cultura, que interpretarà
danses de l’Equador, i balls tradicionals de Mèxic. # c . sánchez

