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Educació. Aprendre valors i hàbits de col·lectivitat entre el jovent

7

Breus
El poco incremento
de ‘la paga’ moviliza
a los pensionistas

El conseller Felip
Puig pronostica
el creixement
del PIB al Fòrum
Empresarial
En un acte organitzat pel Fòrum Empresarial del Llobregat, el conseller
d’Empresa i Ocupació de la Genera
litat, Felip Puig, ha fet una anàlisi de
l’economia catalana i ha pronosticat
que “el PIB català enguany trencarà
les previsions i creixerà per damunt
de l’1,5%”. Puig ha posat en relleu
l’esforç de les empreses, directius i
treballadors per sortir de la crisi.
D’altra banda, l’alcaldessa, Núria
Marín, s’ha mostrat optimista amb el
futur i ha recordat que l’atur comen
ça a baixar a L’H. L’alcaldessa ha
identificat el turisme, la biomedicina,
la cultura i la gastronomia com a
sectors en els quals s’ha de basar la
recuperació econòmica a la ciutat. y

La Comisión de Pensionistas y
Ju
bilados de L’Hospitalet ha intensificado sus protestas por el
incremento de solo el 0,25% de
sus pensiones. En una concentración en el parc de la Serp elaboraron una carta que remitirán a la
ministra de Trabajo, Fátima Báñez,
en la que muestran su disconformidad por este incremento “que
no se corresponde con el de los
servicios más básicos”, han dicho
los portavoces de la comisión. La
entidad ha instalado diversas mesas informativas para dar a conocer su reivindicación. y
Alguns alumnes ‘emprenedors’ amb els tinents d’alcalde José María García Mompel i Lluís Esteve

Cultura emprenedora a
les escoles de L’Hospitalet
Els alumnes de tres escoles de la ciutat han
rebut el NIF de cooperativistes escolars per
aprendre com es planifica i s’endega un negoci
Treballar conjuntament i crear productes, distribuir-los i obtenir-ne beneficis és el que han après alumnes
de les escoles Milagros Consarnau,
Bernat Desclot i Pompeu Fabra, que
han participat en el programa Cul-

tura emprenedora a l’escola, de la
Diputació de Barcelona.
El jovent ha presentat productes
de bijuteria, punts de llibre, imants
per a neveres, bossetes d’olor per a
armaris, diademes i clips per al ca

bell i, per poder comercialitzar-los,
han rebut un NIF simbòlic per part
del tinent d’alcalde de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació,
José María García Mompel. “Ara ja
coneixen els passos legals per constituir una cooperativa i també que
les relacions laborals no són sols
treballador-empresa sinó que també
es pot treballar col·lectivament”, els
ha dit el tinent d’alcalde de Serveis a
les Persones, Lluís Esteve. y

El Consell de Ciutat de
L’H crea cuatro mesas
sectoriales de trabajo
El máximo órgano de participación ciudadana de L’Hospitalet ha
iniciado su trabajo con la creación
de cuatro mesas sectoriales: Cohesión social, presidida por Jordi
Ibáñez; Cultura, por Xavier Marcé; Desarrollo económico y ocupación, que preside Joan Torres,
y Valores, convivencia y civismo,
presidida por Amadeu Juan. Se
ha abierto un período de inscripción para participar en los grupos
de trabajo. Las personas interesadas se pueden apuntar a través
de la web municipal www.l-h.cat. y

