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Ens calen polítiques per fomentar l’ocupació?

A

priori la pregunta pot semblar absurda.
Amb un índex d’atur a la ciutat a l’entorn
del 18% de la població activa, sembla
que qualsevol iniciativa per fomentar l’o
cupació ha de ser una prioritat per a qualsevol institució. Tanmateix, la situació és ben diferent. Els
Pressupostos Generals de l’Estat han reduït subs
tancialment la partida dedicada a les polítiques
actives de foment de l’ocupació i la Generalitat no
ha subvencionat encara aquest any cap programa
per orientar i formar les persones en atur i millorar
les seves possibilitats de tornar a incorporar-se al
mercat de treball.
La necessitat d’aquest tipus d’actuacions que
da palesa en les xifres d’inserció laboral que ha recollit l’Àrea Municipal de Promoció Econòmica en
els darrers anys: més d’un 39% de les persones
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que es formen a L’Hospitalet en les seves instal·la
cions aconsegueixen trobar feina, un percentatge
gens menyspreable en l’actual situació. En mig
d’aquesta incertesa, sí que se sap que no hi hau
rà més plans d’ocupació i que no es convocaran
més Programes de Qualificació Professional Inici
al (PQPI) en l’àmbit laboral per a joves que no han
aconseguit aprovar l’ESO.
Aquests programes tenen una importància cabdal per redreçar el futur d’aquells joves que no han
superat els estudis obligatoris, bé perquè poden
accedir a una professió amb titulació, bé perquè
els anima a seguir els estudis en la formació pro
fessional. A L’Hospitalet s’imparteixen 8 PQPI, 4
finançats per la Conselleria d’Ensenyament, i els
altres 4, dependents de la Conselleria d’Empresa
i Ocupació. Aquests últims no es tornaran a con
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vocar i no se sap quin és el futur dels que depe
nen d’Ensenyament. Tampoc hi haurà més plans
d’ocupació i s’està a l’espera de veure quina és la
convocatòria de la formació ocupacional i si la po
den seguir impartint els ajuntaments o bé es traurà a concurs públic entre centres homologats. En
aquest cas, les instal·lacions de l’Àrea de Promo
ció Econòmica compten amb l’homologació cor
responent.
Totes les mirades estan posades en les deci
sions que es prenguin els pròxims mesos. A final
d’any s’hauran acabat els programes de formació
i orientació laboral en curs. Si les noves convo
catòries redueixen el nombre de beneficiaris, com
es podrà ajudar a trobar una segona oportunitat a
col·lectius com els parats de llarga durada, els majors de 50 anys o els joves sense estudis?
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Las mentiras
del PP

Basta de
mentiras

Hem de prendre
consciència

Nou model de
mitjans

Miedo en casa

Desde que Rajoy llegó al Gobier
no vivimos en un estado de an
siedad constante, temiendo los
nuevos recortes que cada vier
nes su Consejo de Ministros
aplica. Jamás un gobierno había
perjudicado tanto a un país en
tan poco tiempo.
Rajoy se presentó y ganó las
elecciones mintiendo, diciendo
que no haría cosas que ahora
hace. Dijo que no subiría los
impuestos y fue lo primero que
hizo. Dijo que la sanidad no se
tocaba y, como CiU, ha hecho
que la salud ya no sea universal
y pierda la calidad de sus ser
vicios, menos médicos, menos
atención sanitaria.
Que garantizaría la educación pública y ahora tendremos
más niños por clase, menos
profesores y matrículas universi
tarias que harán que tan sólo los
ricos puedan estudiar en este
país. Aprueba políticas que es
tán acabando con el Estado del
Bienestar a marchas forzadas,
siempre diciendo con desfacha
tez que lo hacen para salvarnos
de la herencia recibida.
En el fondo quieren un cam
bio de modelo, un país de ricos
muy ricos y de pobres más po
bres, donde se tenga que pagar
por todo lo que antes era un de
recho. Sinceramente espero que
el PP empiece a preguntarse
hasta cuando estarán dispuestos
los españoles a seguir tragando
por mantener a flote las grandes
fortunas de este país.

En L’Hospitalet el IBI sube un
18% mientras que en otras ciu
dades no sube tanto. Según el
gobierno municipal la culpa es
del PP. Esa acusación es falsa ya
que ¿cómo puede ser que sólo
suba el IBI en L’Hospitalet y en
otras ciudades de nuestro entor
no no suba? Si la culpa fuera del
gobierno del PP subiría en todas
partes y no sólo en L’Hospitalet,
donde gobiernan PSC e ICVEUiA.
La última revisión catastral en
L’Hospitalet fue en el año 2000
y por Ley se tenía que volver a
realizar el 2011, pero el gobierno
municipal no lo hizo porque había
elecciones municipales y pensa
ron que si hacían la revisión per
derían votos. Si ahora tenemos
que pagar tanto es por culpa del
go
bierno municipal, por no ha
cer los deberes cuando tocaba
y ahora todos los ciudadanos de
L’Hospitalet pagamos su irres
ponsabilidad.
Desde el PP hemos pedido al
gobierno municipal que su inefi
cacia no la paguemos los ciuda
danos y por ello solicitamos en el
Pleno del mes de mayo que se
crease una subvención para que
todos los ciudadanos tuvieran un
descuento en el IBI pero el PSC
e ICV-EUiA lo rechazaron. Tam
bién pedimos que se compensa
se esta subida el año que viene
y no han dicho nada. Estamos
hartos de las mentiras del PSC e
ICV-EUiA y que nos tomen a los
ciudadanos por tontos.

Davant de moments difícils i com
plicats, com els que estem vivint,
cal doblar esforços per tal de po
der tirar endavant. I Catalunya així
ho està fent. Però aquests esfor
ços i aquest sacrifici de poc ser
veix si per una altra banda se’ns
nega allò que per llei i per dret
ens pertoca.
Catalunya està fent els deu
res i els està fent bé, però l’Estat
espanyol l’està ofegant. Com a
exemple, només una dada: Ca
talunya ha estat la comunitat del
conjunt de l’Estat on el Govern
cen
tral ha incomplert de forma
més flagrant els seus compromi
sos en inversió, ja que només ha
executat un 35,53% de les inver
sions previstes en els pressu
posts generals de l’Estat de l’any
2011.
D’aquesta dada es desprèn
una realitat molt clara (i molt du
ra): la gran i greu deslleialtat de
l’Estat cap a Catalunya i, en con
seqüència, cap els seus ciuta
dans.
Davant d’aquesta situació, cal
que tots els catalans fem força i
lluitem pels nostres drets i per
garantir el nostre benestar. Això
passa per aconseguir un nou sis
tema de finançament: el pacte
fiscal.
Hem de ser conscients que
no estaríem passant per aquesta
situació de penúria financera si
cada ciutadà no hagués de pagar
cada any 2.251 euros a l’Estat,
diners que l’Estat no ens retorna
en forma de cap tipus de benefici.

Una ciutat com L’Hospitalet ha
de comptar amb uns mitjans de
comunicació públics eficaços
i de qualitat que garanteixin el
dret a la informació del conjunt
de la ciutadania. Un nexe viu dels
esdeveniments que es produei
xin a la ciutat entre el teixit social
i associatiu, l’activitat política i el
govern municipal.
La proposta del Grup Muni
cipal ICV-EUIA d’iniciar un pro
cés de reformulació dels mitjans
de comunicació ha culminat satis
factòriament amb la construcció
d’un nou model adequat a la rea
litat econòmica general i que re
cull elements imprescindibles per
garantir la seva continuïtat, com
in
tegrar en una redacció úni
ca
ràdio, televisió, diari i plataforma
digital. Cal destacar, com a element fonamental el manteniment
de la plantilla municipal de pro
fessionals de la comunicació i la
creació de nous llocs de treball
per impulsar el nou model de televisió. Un exemple de bona pràctica política quan els índexs d’a
tur augmenten impulsats per una
reforma laboral que contribueix
a la destrucció sistemàtica de
l’ocupació.
L’Hospitalet compta amb un
nou model de mitjans de comu
nicació, la nostra responsabilitat
serà impulsar-los i fer-los nos
tres. Serà imprescindible la im
plicació dels professionals, del
teixit social i dels ciutadans per
conservar-los i fer-los créixer.

El otro día me llamó una mujer
de la Florida y me explicó que
la habían atracado en la portería
de su casa. Días después quedé
con ella y me enseñó las marcas
que tenía en cuello y brazos de la
agresividad con la que le habían
robado el collar y una pulsera. Y
fíjense que lo que más me impre
sionó no eran los moratones, sino
el miedo que tenía a salir de casa
y a pasear por su propio barrio.
Lamentablemente, no es la pri
mera vez que me encuentro esta
situación. Hace poco me vi con
otra vecina, en este caso de Pu
billa Cases, a la que le había pa
sado lo mismo y me contó que no
era la única a la que habían atra
cado en el barrio. Poco a poco,
he tenido constancia de muchos
más robos con fuerza a personas
mayores en las porterías de su
casa. Si ya es lamentable robar,
aún lo es más hacerlo a personas
mayores que no tienen ninguna
posibilidad de defenderse y ade
más hacerlo con tal grado de vio
lencia.
Desde Plataforma per Cata
lunya hace mucho tiempo que
criticamos que estén convirtien
do nuestros barrios en guetos y
pidiendo mucha más presencia
policial en las calles. No pode
mos consentir que nuestra gente
mayor sea víctima de la dejadez
de este Ayuntamiento en lo que a
la seguridad de nuestros barrios
se refiere.

Direcció de Mitjans de Comunicació Municipals: Anna Esteve
Sotsdirecció: Cristina Sánchez
Redacció: Enric Gil, Rosa Salguero, Marga Solé i les redaccions
dels mitjans de comunicació municipals
Disseny i capçalera: Anna Belil
Maquetació: Traç edicions
Fotografia: Gabriel Cazado

Edita: La Farga GEMSA
Adreça: C. Barcelona, 2
Tel.: 93 261 52 00
Fax.: 93 338 43 97
E-mail: diari@diaril-h.cat
Publicitat: Ramón Montolio
Hemeroteca: www.digital-h.cat

Imprimeix: Gráficas de
Prensa Diaria, SAU
Tiratge: 105.000 exemplars.
D.L. B.36444-94

L’opinió d’aquesta publicació s’expressa
només a l’editorial. La resta dels articles
de la secció Opinió són responsabilitat
exclusiva dels seus autors.
Els anunciants són els únics responsables
dels continguts i de les imatges dels
anuncis publicats.

