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El valor del comerç de L’H

L

a rutina fa que gairebé no ens fixem en els
aparadors de les botigues que trobem al
nostre pas quan caminem amb pressa
pels carrers de L’Hospitalet. Però quan
necessitem comprar alguna cosa, localitzem ràpidament l’adroguer, el forn, la rellotgeria, la sa
bateria o, evidentment, el mercat. El comerç és
una part més de la nostra vida ciutadana i si
no en tinguéssim, la ciutat no seria la mateixa.
Això és el que ens fa veure el Mes del Comerç,
una campanya per promocionar el nostre teixit
comercial que des d’aquest mes de maig recorrerà un bon grapat de barris de L’H, en molts
casos coincidint amb festes majors.
A L’Hospitalet tenim més de 3.000 comerços, tant botigues com parades dels vuit mercats municipals. D’entrada suposa una de les
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principals fonts d’ocupació de la ciutat. Aplega
el 32,84% de les activitats econòmiques del
municipi i ocupa el 23% dels assalariats i el
24,7% dels autònoms. Unes xifres que cal tenir
en compte en moments de dificultat com l’actual en què s’ha de donar suport al comerç per
modernitzar-lo, fer-lo competitiu i acostar-lo a
la ciutadania perquè el conegui i en reconegui
els avantatges.
Avantatges com comprar al costat de casa; el
tracte directe i professional que ens ofereix el botiguer, sovint veí nostre; l’animació que donen als
nostres barris els eixos comercials, i una excel·
lent relació qualitat-preu, que ens permet trobar
productes de tot tipus i de tots els preus. Tant
és així que l’oferta comercial de L’Hospitalet no
només és atractiva per als ciutadans del municipi,
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sinó també per als residents en el nostre entorn
metropolità. Potser el cas més destacat és el de
Collblanc-la Torrassa, per la seva proximitat amb
Barcelona i per la seva tradició comercial.
Aquest ha estat un dels motius que ha fet que,
juntament amb la gastronomia i el turisme de negocis, el comerç sigui un dels eixos estratègics
per desenvolupar la tercera transformació econòmica i social de L’H que es du a terme amb el
projecte participatiu L’Hospitalet on. El futur per
endavant. A l’inici d’aquest procés, els experts
parlaven de L’Hospitalet com “la gran desconeguda” per a molts. El nostre comerç també pot ser
una descoberta per aquells que no el coneixen i,
fins i tot, per als que no es mouen del seu barri
per passejar per altres eixos comercials. Amb el
Mes del Comerç en tenen una bona oportunitat.
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Hacienda somos
(casi) todos

Empieza a
verse el cambio

Dret a viure
millor

Rescatem
les persones

Realidad

Como cada año por estas fechas
arranca la campaña del impuesto
de la renta. Así que es un buen
momento para hablar de política fiscal. El gobierno del PP ha
hecho un ajuste profundamente
ideológico, con la crisis como
excusa, para privatizar o recortar
servicios públicos esenciales, lo
que está llevando a una mayor
pobreza de la población y a más
paro.
Los impuestos se han de pagar a través de un sistema tributario justo, estable y eficiente. Se
ha de recaudar más, pero de forma más justa y estable para que
los ingresos no caigan en los
momentos de crisis. Se han de
eliminar las deducciones fiscales
ineficaces, tanto en el impuesto
de sociedades, que discrimina a
las pymes a favor de las grandes
empresas, como en el IRPF, que
discrimina a los trabajadores, a
los que el PP ya está asfixiando
con su política.
De cada 10 euros que se
recaudan por impuestos, 9 son
de las rentas del trabajo y solo 1
del capital.
Es el momento de empezar a
aplicar una política fiscal que no
perjudique ni a las rentas del trabajo ni a los pequeños ahorradores, sino que haga tributar más
a las grandes fortunas y persiga
el fraude fiscal. Y así conseguir
recursos con que financiar las
inversiones y hacer políticas de
crecimiento para salir de la crisis.

Es difícil pedirle a una persona en
paro que tenga confianza. No es
fácil explicar que el cambio ya se
está produciendo aunque tardará algún tiempo en traducirse en
creación de empleo. Pedimos
con
fianza porque hace sólo 10
meses estábamos a punto de ser
rescatados y ahora ya nadie piensa en el rescate a España.
Confianza porque hace unos
meses teníamos un grave problema de deuda pública, con
una prima de riesgo en 600
puntos, que nos obligaba a que
todo el dinero que ingresaba el
Estado se destinase a pagar los
intereses de la deuda. Y ahora la
deuda está controlada.
Confianza porque ahora somos más competitivos que hace
un año y nuestras exportaciones
son ya el 37% del PIB nacional.
Confianza porque sólo llevamos 1 año y medio gobernando
y nos encontramos un país al
borde del abismo, con 5 millones
de parados, un déficit del 11%
(cuando debía estar en el 3%)
y con una deuda de 30.000
millones que no sabíamos cómo
pagar.
Confianza porque a pesar de
esa maldita herencia todos juntos
hemos sido capaces de superar
la peor crisis financiera y de deuda de nuestra historia. Confianza
porque ya se empieza a crear
empleo. Confianza porque juntos
hemos sabido superar momentos
difíciles y porque una vez más
juntos saldremos de esta crisis.

El Govern de Rajoy ha anunciat
que es retallaran més de 1.000
milions d’euros de les ajudes per
la Llei de la dependència. Aquesta
nova retallada significaria un nou
cop mortal a una Llei de la dependència que sempre ha estat
primordial per a la ciutadania però
que ara, en plena crisi econòmica,
és vital per a moltes famílies.
I no és la primera vegada que
veiem com el Govern de l’Estat
deixa sense recursos aquesta llei.
De fet, actualment, l’Estat només
assumeix el 20% del seu finançament (per llei hauria d’assumir-ne
el 50%) i obliga la Generalitat a
assumir-ne el 50% que li pertoca
més el 30% que resta pendent
per part de l’Estat.
Aquesta situació injusta és només una de les moltes sobre les
quals se sustenta la necessitat de
fer possible que Catalunya pugui
gestionar els seus propis recursos. Perquè Catalunya és un país
absolutament viable capaç de
donar una resposta ràpida i eficaç
a les necessitats de la gent.
I és que el sistema de finançament actual fa que Catalunya
perdi, cada dia, 45 milions d’euros
(el mateix que costa construir un
hospital), diners que són nostres
i que, a més, necessitem.
És per això que l’agenda nacional ha d’anar intrínsecament
lligada a l’agenda econòmica.
Si no aconseguim gestionar els
nostres propis recursos, no sortirem del pou. El dret a decidir és
l’eina que tenim per viure millor.

La situació d’emergència social a la qual es veuen abocades
nombroses famílies del nostre
país necessita d’actuacions responsables per part dels governs
escollits per la ciutadania per re
presentar-la i salvaguardar els
seus drets fonamentals.
L’atur de llarga durada, la
manca de cobertures socials i
les retallades aplicades a l’anomenat Estat del Benestar, deixa
les persones que pateixin aquesta crisi, provocada pels poders
financers neoliberals, en la més
absoluta misèria i sense altre
futur que l’exclusió social.
Davant aquesta situació la societat civil es mobilitza impulsant
una iniciativa legislativa popular
que proposa una Llei de renda
garantida ciutadana perquè tothom tingui dret a uns ingressos
econòmics per damunt del llindar de la pobresa, d’acord amb
l’article 24.3 del vigent Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Una llei solidària que garanteix
la dignitat social i en la qual ICVEUIA està implicada, juntament
amb moviments ciutadans i socials, en la recollida les 50.000
signatures necessàries per impulsar-la i que defensarà en el
Parlament de Catalunya. Perquè
és necessari que la política estigui al servei de la dignitat de
la ciutadania i que l’economia
estigui al servei del bé comú.
Rescatem les persones i no els
bancs!

En esta ciudad hay dos realidades
muy distintas; por un lado lo que
nos dice el equipo de gobierno
del PSC, que esta ciudad es muy
segura y que lo único que la gente
tiene es una percepción de inseguridad; y por el otro lado aquello
que muchos opinamos sobre la
situación de nuestros barrios, y
esa no es otra que hay muchos
lugares de la ciudad donde la seguridad brilla por su ausencia.
Es inevitable que en las grandes ciudades se produzcan robos; pero lo que no es aceptable
es que últimamente se hayan
producido tantos asaltos y tentativas a comercios y vecinos. Sin ir
más lejos, estas semanas hemos
visitado comercios asaltados en
Sant Josep, la Florida o Pubilla
Cases.
Todos los casos son graves,
muy graves, algunos incluso se
han producido con armas de
fuego; pero es especialmente
alarmante el caso del comercio
de Pubilla Cases que ha sido
asaltado hasta tres veces en menos de un mes y donde el propietario se ha visto obligado a dormir
dentro de su tienda para prevenir
nuevos robos.
Desde PxC queremos solidarizarnos con estos vecinos que han
sufrido robos en sus comercios y
pedir al Ayuntamiento que incremente la seguridad en la ciudad y
deje de tomarnos el pelo diciendo
que lo único que pasa es que los
vecinos tenemos “sensaciones
de inseguridad”.
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