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LA CIUTAT

11 de novembre del 2002

Nit del Comerç, un homenatge
a les botigues més antigues
La gran festa dels comerciants de la ciutat organitzada pel Consell Municipal

!

Els establiments premiats enguany són els
que fa 75 anys que es

A la Nit del Comerç
de la ciutat també es
presentarà la nova
imatge de la campanya
de Nadal que
enguany s’iniciarà
el 2 de desembre

El Consell Municipal de
Comerç homenatjarà el 16
de novembre les nissagues
familiars que des de fa 75
A
anys mantenen la tradició
N
comercial a la ciutat i conY
tinuen en actiu. Les famíliS
es homenatjades enguany
van iniciar la seva activitat
comercial a L’Hospitalet l’any
1927 i se’ls lliurarà un diploma
acreditatiu i una placa.
L’acte es farà a La Farga i assistiran uns 400 comerciants en
representació de totes les associacions de comerciants i dels
mercats municipals de la ciutat.
“És la gran nit del comerç de
L’Hospitalet on es ret un home-

L’apunt

La web de Promoció
Econòmica és
www.e-promocio.net
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El Mercat del Centre i alguns concessionaris entre els homenatjats d’enguany

natge a les botigues més antigues i amb més tradició, però
també s’aprofita per presentar
la nova imatge de la campanya
de Nadal que començarà el
pròxim 2 de desembre”, explica

el tinent d’alcalde i president
del Consell Municipal de Comerç, Alfons Bonals.
“La Nit del Comerç vol posar
l’èmfasi en la simbiosi que hi
ha entre la història de la ciutat i

la del comerç de L’Hospitalet,
que van lligades, perquè l’activitat comercial ha representat un paper molt destacat en
la configuració de la ciutat”.
# MARGA SOLÉ

dediquen a la mateixa
activitat, que ha anat
passant de pares a fills.
Els premiats són:
- Joieria Targa, de Carme
Targa i Pascual. Carrer
Progrés, número 1 de
Collblanc.
- Successors Prat SA, de
M. Rosa Rojo. Carrer
Vallparda, 90.
- M. Vidal Vallhonrat, de
Mercè Olivé. Plaça Mestre Clavé, 14.
- Rambla Cinemes,
de Jaume Campreciós.
Rambla de Just Oliveras,
20.
- Sastreria Ramos, de
Fèlix Ramos. Plaça de
l’Ajuntament, 24.
-Mercat del Centre i concessionaris amb 75 anys
de tradició familiar:
· Fruites Tubau
· Peixateria Matas
· Carns Montserrat
· Carns Tayà
· Pere Llopis

Sanitat acepta
hablar con el
Ayuntamiento
y CCOO
El nuevo conseller de Sanitat, Xavier Pomés, ha aceptado reunirse con el Ayuntamiento y con el sindicato
CCOO para hablar del cambio de gestión previsto en
las Áreas Básicas de Salud
de Collblanc y la Torrassa.
Hasta que no se produzcan
estos encuentros, previstos al cierre de esta edición, el proceso
para ceder la gestión de estos
ambulatorios a un consorcio encabezado por la Cruz Roja, ha
quedado en suspenso.
Éste fue el compromiso ad-
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quirido por el director de la División de Atención Primaria del
Institut Català de la Salut, Joan
Gené, a raíz del encierro que
protagonizaron la Plataforma
por la Sanidad Pública de L’Hospitalet y los trabajadores afectados en el ambulatorio de la Torrassa la noche del 7 de noviembre. Tras el compromiso, el encierro se dio por finalizado, aunque según la plataforma, Gené
no reconoció a este colectivo
de entidades como interlocutor.
La plataforma había presentado el 6 de noviembre una
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Parado de momento el cambio de gestión
de las ABS de Collblanc-Torrassa

Encierro de usuarios y trabajadores en el ambulatorio de la Torrassa

moción ante el Pleno municipal
que recibió el apoyo de todos
los grupos excepto CiU y Mixto.
El texto aprobado reitera la
petición de que se retire el

cambio de gestión en las áreas
de Collblanc y la Torrassa, y solicita a Sanitat que todos los
centros de la ciudad los gestione el Institut Català de la Salut

por una sanidad pública de calidad y universal. Asimismo, pedía que se negocie con el Ayuntamiento, los usuarios y los trabajadores. # REDACCIÓN

