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Campanya. En suport a les activitats econòmiques de la ciutat
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Economía. Buenos resultados empresariales

AEBALL vol frenar el
tancament d’empreses
Salvem Empreses és
una iniciativa que neix
davant la inquietud de
l’entitat patronal per
la gradual desaparició
del teixit econòmic
al municipi
Les entitats patronals de L’Hospitalet i el Baix Llobregat AEBALL i
UPMBALL, amb més de 30 anys
d’història i de 3.000 activitats associades, han posat en marxa la campanya Salvem Empreses, per tractar
de frenar-ne el tancament a la ciutat.
Fins ara tenen 6.000 adhesions.
La directora d’AEBALL, Rosa
Fiol, ha explicat que “volem que
prevalgui la vida de les empreses
com a garantia de futur, que es
freni el tancament, que es valori les
empreses pel que aporten a la so
cietat, que es reconegui la tasca i el
risc que pateixen els empresaris, i
que es potenciïn la competitivitat, la
innovació, l’exportació i la formació,
com a pilars bàsics”.
Segons Fiol, “és molt important
facilitar la creació de noves empreses, però en l’actual situació de crisi
ho és encara més treballar pel man-

Fachada de la empresa ACSA-Sorigué en la Feixa Llarga

Empreses, entitats i particulars poden adherir-se a través del web

teniment de les que ja funcionen”.
La directora de l’AEBALL ha
destacat que cal posar en relleu la
importància de les empreses per
la riquesa que creen, pels llocs de
treball que generen, per les aporta
cions que fan a la societat i a les
diferents administracions. El problema, segons Fiol, no està en les
empreses, sinó en l’entorn.
Rosa Fiol ha assenyalat que la situació a la ciutat és similar a la d’altres municipis però que “aquí s’ha

apujat l’IBI un 18%, una dada que
pot fer que vessi el got dels empresaris”. Fiol afegeix que “només es
recorden de nosaltres per cobrar
impostos i no per ajudar-nos”.
Recordem que a L’H s’ha hagut
d’aplicar un doble increment de
l’IBI, un 8% aprovat per l’Ajuntament, més un 10% que ha decretat
el Govern central. y
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Més informació: www.aeball.net

La constructora ACSA, con
sede de L’Hospitalet, creció
un 20% durante el último año
El grupo de empresas ACSA-Sorigué, que tiene su sede central en la
Feixa Llarga de L’H, facturó un 20%
más en el último ejercicio. Esta empresa se dedica a la contratación de
obras y infraestructuras, y al mantenimiento urbano.
La alcaldesa de L’Hospitalet, Nú
ria Marín, visitó sus instalaciones y
afirmó que “en momentos difíciles
como el actual, y precisamente en
el sector de la construcción que ha

sido uno de los más afectados, és
un privilegio contar con empresas
como ACSA en la ciudad que són
ejemplo de solvencia y seriedad”.
La alcaldesa ha destacado que
“és importante trabajar conjuntamente y sumar esfuerzos para tratar
de generar puestos de trabajo”. El
grupo ACSA-Sorigué cuenta con
más de 1.200 empleados, de los
que 270 trabajan en la sede de
L’Hospitalet. y

