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EDITORIAL
Eina clau per
a l’ocupació

permetran augmentar el nombre de llocs de treball

en l’atur i augmenten les contractacions– que espe-

localitzats al municipi.

rem que es mantingui, però els experts asseguren

El futur laboral dels hospitalencs depèn de la

que res no tornarà a ser igual després d’aquesta

seva capacitació i del seu caràcter emprenedor, dos

crisi, ni el model econòmic ni el model laboral que

La formació és avui en dia una eina clau per

dels eixos de la promoció econòmica de la ciutat.

hem viscut fins ara. Per això, la formació professi-

a l’ocupació. En un món laboral tan competitiu

En els darrers dos anys, el municipi ha invertit 12

onal i el reciclatge permanent són l’única garantia

com l’actual, on la crisi ha destruït milers de llocs

milions d’euros en formació ocupacional, ha sig-

d’èxit laboral, així com posar l’èmfasi en sectors

de treball, l’accés a un lloc de feina passa per una

nat conveni amb 200 empreses perquè els seus

econòmics emergents.

bona capacitació professional, tant per iniciar la vida

alumnes facin pràctiques, ha creat el Consell de la

A l’administració no es poden crear llocs de tre-

laboral com per mantenir-la i millorar-la. Per aquest

Formació Professional per potenciar-la –no en va,

ball directes per a tota la població, però hi ha dues

motiu, la formació i la capacitació professional

aquesta formació assoleix una inserció laboral del

accions bàsiques per fomentar l’ocupació: formar la

formen part de les prioritats de l’Ajuntament de

70%– i ha animat la creació de 60 noves empreses

ciutadania perquè gaudeixi de totes les oportunitats

L’Hospitalet, amb l’objectiu de facilitar oportunitats

mitjançant els programes destinats a autònoms i a

en condicions d’igualtat i fomentar el dinamisme

a la ciutadania. Com també genera oportunitats la

emprenedors.

econòmic perquè s’implantin les empreses i creïn

creació de nous espais dinàmics com el Districte

Las darreres dades sobre l’atur corresponents al

Econòmic Granvia L’H o el naixent BiopoL’H, que

mes de juny inicien un nou camí –baixen els inscrits

llocs de treball. I L’Hospitalet està obtenint bona
nota en les dues assignatures.
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Educació en el
temps lliure

Orgullosos de
España: Gracias

Som una nació,
nosaltres decidim!

Volem tot
l’Estatut

El govern de L’Hospitalet té com a prioritat
l’educació dels nostres joves, nens i nenes. En
els últims anys s’han invertit a la nostra ciutat
més de 60 milions d’euros entre els governs
de José Montilla i Núria Marín, i aquest estiu
moltes escoles tindran treballs de millora.
Però, el suport a l’educació que fa l’Ajun
tament de L’Hospitalet també es fa als esplais
i agrupaments escoltes de la ciutat al llarg de
tot l’any. La nostra ciutat
té una important oferta
d’educació en el lleure.
Unes activitats a tots els
barris que fomenten els
valors democràtics, el
civisme, la solidaritat, la
tolerància, la convivènMario
cia, el respecte i la proSanz
tecció al medi ambient,
portaveu del grup
i que c omple me nte n
municipal
la formació que donen
la família i l’escola. Els monitors amb molta
implicació i molt de voluntariat fan una gran
tasca com a complement educatiu.
Aquestes entitats de lleure al llarg de l’any
apleguen més de 2.700 nens i nenes en lo
cals de tota la ciutat. I també a l’estiu són
una bona opció per fer activitats, gaudir de
sortides a la natura, campaments o activitats
que també fan més fàcil la conciliació laboral
i familiar amb les vacances dels nens. Aquest
any més de 4.000 s’han beneficiat d’aquestes
activitats.
L’Ajuntament aporta per a l’educació en
el temps lliure més d’un milió d’euros, sent
L’Hospitalet un model de referència per tot
Espanya. Volem que els nostres joves, nens
i nenes tinguin una educació completa, per
això apostem per l’educació en tots els seus
àmbits.

Gracias España. Gracias a los miles de ciudadanos de L’Hospitalet que sacaron la bandera
española a sus ventanas y balcones. Gracias
a las miles de personas que abarrotaron la
plaza del Ayuntamiento para ver juntos a la
selección española.
El PP es consciente que en L’Hospitalet
hay muchas personas que sienten los colores
de España. Para la mayoría de ciudadanos ser
español es compatible
con ser catalán, andaluz,
e x tremeño o gallego.
Estamos orgullosos de
nuestra tierra: Cataluña, Andalucía, Extremadura o Galicia y también
de nuestro país, España.
Juan Carlos
Por eso, desde el PP
del Rio
pedimos a la alcaldesa la
portaveu del grup
instalación de una pantamunicipal
lla gigante para poder
seguir el mundial de la selección española.
La alcaldesa se negó diciendo que no había
encontrado ningún sponsor. Pero desde el PP
no nos conformamos y volvimos a pedir otra
vez la instalación de esa pantalla gigante y al
final lo conseguimos.
Fue nuestra insistencia la que hizo posible
la instalación de esa pantalla en la plaza del
Ayuntamiento. En unos momentos en los que
algunos quieren separarse de España somos
muchos los que decimos que nos sentimos
muy unidos a ella.
En L’Hospitalet, el 67% de ciudadanos nos
sentimos tan catalanes como españoles y no
queremos que nadie nos separe de aquello
que nos une como es nuestra tierra Cataluña,
como es nuestro país España. Desde el PP de
L’Hospitalet nos sentimos muy orgullosos de
esos miles de ciudadanos orgullosos de su
país. ¡¡¡Gracias a todos!!!

El passat dissabte 10 de juliol, els carrers de
Barcelona van veure’s inundats pel descontentament i pel rebuig de molts catalans vers
la sentència sobre l’Estatut de Catalunya. Una
sentència que significa, entre d’altres coses,
un menyspreament absolut de la voluntat del
poble de Catalunya qui va acudir a les urnes
per referendar l’Estatut que ara ens han retallat, transformat i desnaturalitzat.
Miquel Roca, un dels
pares de la Constitució
del 78 i un home que
ha mostrat seny i prudència, en un ar t icle
publicat a La Vanguardia, el 30 de juny d’enguany, explica amb claMeritxell
redat les conseqüències
Borràs
provocades per aquesta
portaveu del grup
sentència.
municipal
Per a Roca, aquesta
sentència representa una tornada enrere que
respon a la voluntat d’aquells que pensen que
s’havia cedit massa i ara volen recuperar el
que havien perdut. Aquesta no és una decisió
que hagi de ser llegida només des de Catalunya, és tot l’Estat qui redescobreix que té
la necessitat de tornar a definir nous pactes,
nous enfocaments, perquè ha quedat clar que
el pacte constituent, l’esperit de la transició,
ha estat liquidat.
La sentència ha tancat una porta per Catalunya, tanmateix, i en paraules de Miquel
Roca, “el poble català ja ha expressat la seva
voluntat i aquesta no canvia perquè la porta
es tanqui; unes altres s’obriran o s’hauran
d’obrir perquè la voluntat col·lectiva no pot
conformar-se a renunciar a una legítima ambició que trenta anys de normal i progressiu
desenvolupament autonòmic avalen i protegeixen”.

La manifestació del 10 de juliol va ser tot un
èxit. Un exercici de democràcia i de llibertat
davant la sentència del Tribunal Constitucional
que ha volgut esmenar la plana al que va decidir la voluntat popular i van aprovar les Corts
Generals i el Parlament de Catalunya.
Més enllà del contingut concret, aquesta
sentència mai no s’hauria d’haver produït. És
un error històric. Ha trencat els consensos
que es van donar amb la
Constitució espanyola.
Un pacte de convivència que apostava per la
construcció d’un estat
plurinacional basat en el
respecte i la convivència.
La sentència és, en terAlfonso
mes polítics, una senSalmerón
tència anticonstitucional,
portaveu del grup
perquè traeix l’esperit de
municipal
la Constitució, en voler
fer una relectura restrictiva del paper de les
institucions catalanes i espanyoles.
La ciutadania ja ha parlat, ara toca continuar treballant, cadascú des de la seva responsabilitat. Govern, partit, societat civil, el Govern d’Espanya, que ha de moure fitxa defensant l’Estatut en la seva totalitat i començar a
refer el diàleg i reconstruir els consensos que
s’han trencat les darreres setmanes.
Ens hi juguem molt. Ens hi juguem el model que ha fet possible al llarg d’aquest anys la
convivència en el marc d’una Espanya i d’una
Catalunya plural i diversa en la qual la immensa majoria de la ciutadania es reconegui en
les seves institucions i en els seus símbols.
Per a nosaltres el repte és doblement important: no renunciem a continuar desenvolupant un estat federal, plurinacional i republicà
on hi càpiga tothom sense renunciar a la seva
identitat.
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