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EDITORIAL

ENQUESTA

El futuro del
distrito económico

La creación de un distrito económico en la ciudad se ha convertido en
una de las claves del fu-

Com porta
l’adaptació a
l’euro després
d’un any?

talet a pleno rendimiento, la ciudad ocupará el
8% de la cuota total de
mercado del área metro-

turo de L’Hospitalet. A la vista del estudio realizado por

politana. La reserva de suelo, su ubicación cerca de la

la Universitat Politècnica de Catalunya sobre las poten-

capital barcelonesa, su proximidad al aeropuerto y a las

cial¡dades de Granvia L’H en el entorno metropolita-

principales vías de comunicación, y las infraestructuras

no, puede concluirse que éste es uno de los proyectos

existentes en la zona hacen además que sea más com-

con mayor visión de futuro de todos los que se han

petitivo que otras propuestas similares que se están di-

emprendido en la ciudad.

señando en la región metropolitana.

El hecho de que L’Hospitalet seá en un plazo de 10

Las perspectivas del proyecto son evidentes y han

años un polo de atracción para los trabajadores del área

atraído a empresas y servicios cuyo alcance supera el

Mireia Llop

metropolitana, porque ofertará mayor número de pues-

ámbito estrictamente local. La construcción de la Ciu-

Administrativa

tos de trabajo que su población laboral censada, pone

dad Judicial, la ampliación de la Fira, la creación de ho-

de manifiesto el acierto de dedicar los casi 2 millones

teles, la ubicación de superficies comerciales y la insta-

de metros cuadrados que se extienden al sur de la

lación de empresas internacionales así lo ponen de

Granvia a la nueva economía, las empresas de servicios

manifiesto. Granvia L’Hospitalet se presenta como una

No tinc cap problema perquè m’he
oblidat de la pesseta. Crec que ja
està desfasada i sols compto amb
euros, encara que amb quantitats
grosses és més embolic. El que he
notat és que s’ha fet el redondeig
a l’alça i els preus s’han apujat.

y logística, las nuevas
tecnologías y el sector
terciario.
Con Granvia L’Hospi-

realidad viable que se

Las perspectivas del proyecto son evidentes y
han atraído a empresas y servicios cuyo
alcance supera el ámbito estrictamente local

colocará en cabeza de
los núcleos económicos
de Catalunya.

PUNT DE VISTA

2003, l’any del retorn a la normalitat

Josep Vilarrasa
Treballador d’enllumenat

Jordi Conejos
Degà del Col·legi
d’Economistes de
Catalunya

A casa nostra s’ha
de reflexionar
seriosament sobre
el desequilibri que
estan palesant
determinades
variables, com la
inflació, els salaris i
l’ocupació

L’any 2002 acaba amb un creixement de la
nostra economia inferior al registrat en els
darrers exercicis. A la Unió Europea l’augment
estimat ha estat d’entre un 0,6% i un 1%, a
Espanya de poc menys d’un 2% i a Catalunya
de quelcom més d’un 2%. Tots esperem que
això suposi el final d’un cicle caracteritzat per
l’alentiment del ritme econòmic i, de fet, els
organismes internacionals i estatals i els experts ens diuen que a finals del 2002 l’activitat econòmica ha tocat el fons. Malgrat això,
cal estar atents, perquè sembla que la situació no millorarà de forma significativa ni a
curt termini ni d’una manera ràpida.
La Comissió Europea anuncia que durant
el primer trimestre del 2003 l’evolució de l’economia comunitària pot oscil·lar entre el
més i el menys 0,2%, i el Banc Central Europeu (BCE) afirma que la recuperació es pot
retardar fins i tot fins al 2004. En qualsevol
cas, sembla que els registres previstos per a
l’any vinent estableixen que el creixement de
l’economia serà major que el del 2002.
A la Unió Europea s’espera un augment
d’entre un 1,1% i un 2,1%, a Espanya d’un
2,5% i a Catalunya d’un 2,6%. Durant el
2003 en el plànol internacional s’ha d’observar atentament l’evolució dels Estats Units i

d’Alemanya i seguir amb cura la marxa dels
mercats borsaris, del preu del petroli i, molt
especialment, de la cotització de l’euro davant del dòlar.
En uns moments com els actuals, als europeus ens interessa que el valor del dòlar
no superi en cap cas la paritat amb l’euro, per
tal de no perjudicar les nostres exportacions
a països no comunitaris ni d’encarir les nostres importacions de certs productes, sobretot de petroli. També cal estar atents a l’evolució de l’economia sudamericana, principalment l’Argentina i el Brasil, i a esdeveniments
polítics d’efectes econòmics, entre els quals
destaca el conflicte Iraq-EUA.
A casa nostra s’ha de reflexionar seriosament sobre el desequilibri que estan palesant
determinades variables, com la inflació, els
salaris i l’ocupació. I això sense oblidar els
nostres deures de caràcter més estructural
davant el present i el futur més pròxim, personalitzat en la globalització, les noves tecnologies i l’ampliació de la Unió Europea vers
l’Est. En aquest panorama, tres han de ser els
nostres principals reptes: les infraestructures,
la innovació i el capital humà. De l’estat d’aquestes tres forces dependrà la nostra competitivitat en els pròxims anys.

L’adaptació, bé; però el que he notat és que gasto més diners. S’han
apujat els preus. Encara que em
costa procuro no comptar en pessetes. És qüestió d’acostumar-s’hi i
penso que d’aquí a uns cinc anys
ho portarem tots molt millor.

Josefa Miralles
Mestressa de casa

Ja m’hi entenc perquè no compto
en pessetes. Vaig a comprar i pago
sense plantejar-me si és car o barat, encara que amb grans quantitats això és més difícil. El que he
notat és que tot és més car des
que paguem amb euros.
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