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Les noves tecnologies són el futur

E

l Mobile World Congress ha tornat a si
tuar L’Hospitalet al mapa mundial gràcies
al paper rellevant que tenen cada cop
més les noves tecnologies en la nostra
vida diària, tant per al treball com per al lleure i els
serveis. Aquest sector mou milers de milions i les
empreses especialitzades en dispositius mòbils i,
sobretot en aplicacions, són les que generen més
llocs de treball a tot el món. La conclusió és cla
ra: l’aposta per les noves tecnologies és clau per
al desenvolupament de nous models econòmics,
com és el cas de L’Hospitalet, que està treballant
en la tercera transformació de la ciutat a través del
desenvolupament econòmic, social i cultural.
Les noves tecnologies cobreixen aquests tres
eixos i, com a primer pas per facilitar l’accés de
la població a les tecnologies de la informació i la
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comunicació (TIC), l’Ajuntament va posar en mar
xa l’any passat el Centre de Creació Multimèdia
Torre Barrina. En aquesta edició de L’HOSPITA
LET ens hem acostat a l’equipament per conèixer
la feina que desenvolupa i hem constatat que s’ha
fet ràpidament un lloc entre la població que fins ara
no disposava d’unes instal·lacions equipades per
treballar imatge, so i el món 2.0, el d’internet, les
aplicacions i les xarxes socials.
En només nou mesos, Torre Barrina ha atès més
de 1.500 usuaris de perfils molt diversos. És cen
tre homologat pel SOC en formació ocupacional
d’imatge i so; acull cursos i tallers d’administraci
ons i entitats; projectes educatius que tenen com
a eina les TIC; ha ajudat a veure la llum projectes
com la websèrie Space Men, i ha començat a llo
gar les seves instal·lacions a l’empresa privada.
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Tota aquesta activitat deixa palès que l’equipa
ment de Torre Barrina no podia esperar que la Ge
neralitat tornés a posar en marxa la Llei de barris,
que en principi l’havia de finançar. L’Ajuntament va
decidir, amb bon criteri, avançar els diners per po
sar en marxa les instal·lacions que avui ja són cen
tre de referència en noves tecnologies.
I això és només el principi. No serà gens estrany
que en poc temps surtin de Torre Barrina noves
aplicacions, start-ups (empreses emergents) i no
ves idees que acabem veient en una pròxima edi
ció del Mobile, que també disposa d’una secció
per a emprenedors. És un dels models econòmics
amb més futur i pel qual hem de preparar la nos
tra ciutadania, especialment els més joves, perquè
disposin d’oportunitats laborals en un panorama
tan incert com l’actual.
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Europa importa

Razones del no a
la independencia

En defensa dels
llocs de feina

Stop pujades

Política

El 25 de mayo hay elecciones al
Parlamento Europeo. En los úl
timos años, hemos podido com
probar lo importante que es la
dirección política de la UE. Se
tra
ta de unas elecciones que
siempre han tenido poca partici
pación, casi siempre, por debajo
del 50%. Esta vez no puede ser
así. Es hora de cambiar el rumbo
de Europa.
No podemos seguir al dictado
de las políticas económicas de la
derecha alemana de Merkel. No
podemos permitir que la derecha
vuelva a dirigir nuestros destinos.
Hay que movilizarse. Debemos
ser conscientes que las norma
tivas que emanan de Europa
son de obligado cumplimiento
para los países miembros. De
nuestro voto dependerá el sesgo
ideológico que tendrán las po
líticas europeas los próximos 5
años. Ya hemos visto el desastre
económico que ha representa
do para España el gobierno de
derechas en Europa, de la mano
del PP en España.
Hay que cambiar para con
seguir un gobierno progresista
en Europa. Que se preocupe de
crear empleo en los países miem
bros, que fluya el crédito de los
bancos rescatados para pymes
y empresas, que haya protección
social para todos, que se sancio
nen los excesos de las políticas
ultraliberales a las que ahora esta
mos sometidos, etc., dependerá
de nuestro voto. No es ninguna
tontería, Europa importa.

Lo peor para el desarrollo eco
nómico y la creación de empleo
es la incertidumbre. El dinero
huye de los lugares inseguros.
Eso hace que las empresas que
se iban a instalar en Catalunya
prefieran irse a otros lugares y,
por tanto, no se creen nuevos
puestos de trabajo. La aventura
soberanista a la que nos quieren
arrastrar CiU, ERC e IC-EUiA es
muy perjudicial para Catalunya.
En una Catalunya indepen
diente todos nuestros productos
serán más caros al tener aran
celes. Eso afectaría a la expor
tación y muchas empresas se
marcharían o cerrarían. En una
Catalunya independiente estaría
mos fuera de la Unión Europea.
Dejaríamos de recibir todas las
ayudas europeas como la mejora
de carreteras, ferrocarriles o ae
ropuertos. Dejaríamos de recibir
ayudas para mejorar nuestras
ciudades. Dejaríamos de reci
bir ayudas a la industria y a la
agricultura. Muchos hospitales y
colegios se han construido con
fondos europeos que también
dejaríamos de recibir. El dinero
que reciben nuestros hijos para
ir a estudiar al extranjero también
lo perderíamos.
A partir de ese momento, todo
eso y más lo tendríamos que pa
gar nosotros de nuestro bolsillo.
Deberíamos preguntar a CiU,
ERC e IC-EUiA, en una Cata
lunya independiente, ¿de dónde
van a sacar el dinero para pagar
todo eso?

En aquests moments que la feina
és una de les principals preocu
pacions de moltes famílies, tot
hom espera que el Govern cen
tral faci polítiques per crear llocs
de treball i per donar estabilitat
al conjunt de les empreses i au
tònoms que han sobreviscut a la
crisi econòmica.
Però el Govern de Rajoy fa tot
el contrari i aplica un seguit de
mesures de cotització en matèria
laboral que l’únic que aconsegui
ran és fer encara més complicat
el dia a dia d’autònoms, treballa
dors i empresaris.
Són mesures tan poc sensa
tes com apujar un 22% la quota
mensual dels autònoms que són
socis i administradors de la seva
pròpia empresa o que hagin tin
gut més de 10 treballadors o fer
que les assegurances mèdiques
o els xecs restaurant (entre d’al
tres) passin a ser computables
en la base de cotització (fet que
fa que aquests beneficis deixin
de ser viables). Són mesures que
van en contra de les empreses
i dels treballadors, ja que, en
comptes d’ajudar a crear nous
llocs de feina, fan més precaris
els que ja existeixen.
Per això, hem aconseguit que
el ple de l’Ajuntament de L’Hos
pitalet demani al Govern central
la retirada d’aquestes mesures
i que els faci recordar que les
reformes d’aquest tipus han de
seguir sent fruit de l’acord polític i
no de la imposició de les majories
absolutes.

Plou sobre mullat en l’increment
de les tarifes del transport pú
blic de la regió metropolitana de
Barcelona. Cal recordar que la
situació de dèficit de l’ATM és ori
ginada per la manca d’una llei de
finançament del transport públic a
Catalunya i la mala planificació de
les infraestructures, com és el cas
de l’L-9. El resultat: que la festa la
paguem els de sempre.
Els increments d’un 5% de
la T-10 i d’un 8% de la T50-30
són una barbaritat, que res no
tenen a veure amb l’IPC. Lluny
de garantir el dret a la mobilitat
de la ciutadania, penalitza els col·
lectius que més ús fan del trans
port públic, i desincentiva l’ús del
transport públic col·lectiu en de
triment del vehicle privat. Alhora,
es fan massa passes enrere en
aspectes com la congestió del
trànsit, la contaminació local o la
dependència energètica.
És en aquest sentit, que ICVEUIA ens oposem a la pujada
tarifària, demanem la congelació
de les tarifes per al 2014 i exigim,
una vegada més, el compliment
de la Llei de mobilitat aprovada el
2003, que deia literalment : “... el
Govern ha de presentar un pro
jecte de llei de finançament de
transport públic, de la mobilitat
sostenible i de la promoció dels
combustibles alternatius...”. En
definitiva, un marc pressupostari
que garanteixi el dret a la mobili
tat de tothom i que no carregui el
seu finançament exclusivament a
la butxaca dels usuaris.

Después de una charla con un
vecino de la ciudad que se que
jaba del abandono que sufre la
clase trabajadora por parte de
los políticos, me puse a analizar
lo que es y lo que debería ser la
“política” en nuestra ciudad.
Política es una palabra de ori
gen griego que viene a significar
preocuparse por los problemas
de tu ciudad.
La “izquierda” de esta ciudad
hace mucho tiempo que no se
preocupa por los problemas rea
les de L’Hospitalet y hace tiempo
también que abandonó a la clase
trabajadora que antiguamente
decía defender. Debido a sus
complejos ha dejado que los
barrios obreros se conviertan en
un foco de inmigración masiva e
inseguridad.
Mientras que la “izquierda”
sig ue con sus complejos, la
“derecha” hace bien poco por
L’Hospitalet con una actitud tan
sumisa frente a ellos. Por eso
se necesitan nuevas formas de
hacer “política”, pisar más la
calle, saber cuáles son los pro
blemas de los vecinos y luchar
por solucionarlos; sin complejos
y sin creer en lo “políticamentecorrecto” que nos marcan los
medios de comunicación contro
lados por los grandes partidos.
Por eso, desde Plataforma
tomamos una actitud tan belige
rante contra todos los partidos
políticos responsables de esta
crisis porque ellos son los cul
pables y, el pueblo, sus víctimas.
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