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La nit dels comerciants. Premi a set dels establiments més antics de la ciutat en actiu i dues mencions especials

Reconeixement a tota una vida
dedicada al comerç de proximitat
El Teatre Joventut va acollir la cerimònia anual
de reconeixement al comerç local i a trajectòries
vitals dedicades a dinamitzar-lo
L’Hospitalet va retre el seu particular homenatge a diferents famílies
de botiguers amb una trajectòria
de més de 50 anys dedicats al petit comerç i a fer barri. En aquesta

edició han estat guardonats set es
tabliments històrics localitzats en
els barris del Centre, Santa Eulàlia
i Collblanc que després de passar
de pares a fills continuen plenament

actius. Així mateix la cerimònia va
ser
vir per reconèixer la trajectòria
personal de dos hospitalencs, Miquel González i Guadalupe Ortega,
que han demostrat una compromesa actitud a favor de la dinamització
del comerç local.
Segons va dir l’alcaldessa, Núria
Marín, “cal posar en relleu l’esforç i
el treball diari que feu per impulsar

els establiments” i va animar els
comerciants a “seguir generant es
tratègies per ser competitius i per
adaptar-se als nous temps i a les
exigències dels clients”.
De la seva banda, el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Jo
sé M. García Mompel, va destacar
el paper del comerç de proximitat
com a “element de cohesió social

que cal reforçar i potenciar” i la seva
contribució per fer “la ciutat més
propera i humana”.
Durant la cerimònia es van lliurar
els premis als tres primers classificats del primer concurs fotogràfic
Nadal de comerç: Ricard Gutiérrez,
Jaume Pujol i Roser Tubau.
L’acte ha comptat amb un 50%
menys de pressupost que el 2011. y

ELS GUARDONATS. Els protagonistes de la cerimònia

yyy MENCIÓ ESPECIAL: MIQUEL GONZÁLEZ (BARCELONA, 1951),
EXPRESIDENT DEL GRUP BOTIGUES DEL CENTRE-SANT JOSEP
L’any 1966 va començar d’aprenent en un taller de joieria fins que en va fundar el seu,
juntament amb Gonçal Surroca, al carrer de les Roselles. Avui encara hi treballen des del
carrer de Barcelona. Ha compaginat la seva tasca com a joier amb diferents càrrecs dintre
del Grup de Botigues del Centre-Sant Josep, entitat que presideix des de fa sis anys. Ha
participat activament en el disseny del Pla de dinamització comercial del Centre.

yyy ELVI’S. Santa Eulàlia
Llenceria de la família Bosch fundada el 1955 per Francisca
Riba Calvet. Van recollir el guardó la seva filla, Elvira Bosch, i
les seves nétes Esther i Anna Díez Bosch.

yyy PALLARÉS ADMINISTRACIÓ DE
FINQUES. Collblanc
Negoci en funcionament des de l’any
1950. El guardó el va recollir el mateix
fundador de l’administració de finques,
Vicens Pallarés, i la seva jove, Marta Rios.

yyy MENCIÓ ESPECIAL: GUADALUPE ORTEGA (BAENA, 1951)
EXPRESIDENTA DEL MERCAT-2 BELLVITGE
Des dels 14 anys que treballa al mercat. Va començar com a aprenenta al de Collblanc
i posteriorment ha passat pels mercats de la Florida, la Boqueria, el Torrent Gornal,
Bellvitge i el Merca-2. En aquest últim va obrir parada pròpia l’any 1989 i des del 2006
fins al 2011 hi ha presidit la seva junta. Guadalupe Ortega va contribuir a fer del Merca-2
un dels mercats més dinàmics de la ciutat.

yyy MONRÓS COPI-FOTO. El Centre
Negoci de fotografia obert per Antoni Monrós i Valls l’any
1954. El guardó el van recollir la vídua, M. Rosa Ibáñez, i
els tres fills del fundador, Ricard, Montserrat i Toni Monrós.

yyy FARMÀCIA TURMO. Santa Eulàlia
Aquesta farmàcia pertany a la família
Turmo. El negoci el va posar en
funcionament l’any 1939 Antonio Turmo
Nadal. Van recollir el guardó les filles del
fundador, Carme i Alícia Turmo.

yyy BOSSES PARETO. Santa Eulàlia
La família Gost Jordà va obrir el negoci d’articles de pell el
1955. El va iniciar M. Pilar Jordà Garcia, la qual va recollir
el guardó acompanyada de la seva filla, Montserrat Gost.

yyy GESTORIA I AUTOESCOLA
ANDREU. El Centre
Andrés Andreu Reboll va obrir aquest
negoci l’any 1953. El guardó el va recollir
el fundador i la seva filla, Maria del Pilar
Andreu Daufi.

yyy +Q FLOR. El Centre
Floristeria que pertany a la família Figueras.
La fundadora va ser Ramona Figueras,
la qual va obrir el negoci l’any 1950. Van
recollir el guardó Ramona i la seva néta,
Mar Duran Bonjoch.

