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Les botigues encaren
la recta final del primer
Mes del Comerç de L’H
Collblanc-la Torrassa tanca el cicle
Amb la jornada de botigues al
carrer i activitats per als veïns
de Collblanc-la Torrassa, el 30
de maig es tanca el primer Mes
del Comerç de L’Hospitalet,
que ha recorregut els eixos comercials de la ciutat i els mercats per potenciar i donar a
conèixer una de les activitats
econòmiques més importants
de la ciutat.
Han estat 4 setmanes de treball
per acostar el comerç a la ciutadania que han inclòs la Setmana Medieval dels Mercats i la imatge del
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Una venedora de peix participa a la Setmana del Mercat Medieval de Collblanc

comerç local serigrafiada als auto
busos urbans, que s’ha passejat per
la ciutat.
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Per al tinent d’alcalde de ����
Promoció Econòmica, Alfons Bonals,
aquesta iniciativa demostra “la vitali
tat del comerç local i la seva presèn
cia a la vida ciutadana, als barris,
fonamental per al desenvolupament
d’una ciutat dinàmica. El nostre comerç forma part activa de la ciutat”. Precisament, un dels objectius
d’aquesta activitat és incentivar la
participació del comerç de carrer
perquè contribueixi que els barris es
transformin en espais de proximitat
al consumidor.
El 30 de maig, a Collblanc-la Torrassa, les botigues sortiran al carrer
juntament amb tallers per als infants,
la mostra d’artesans i repartiment de
bosses reutilizables, al carrer del Progrés, a la plaça del Mercat i al carrer
del Dr. Martí i Julià. # c . s .

Coordinadora de padres
y madres de las escuelas
de Bellvitge y el Gornal
Los barrios del Gornal y Bellvitge han
creado una Asociación de Madres y
Padres conjunta para promover la
participación de los progenitores e
intercambiar opiniones y experiencias. La nueva entidad convocó el
15 de mayo una jornada con una
mesa redonda –a la que asistieron
el presidente de la FAPAC, Walter
García, y el teniente de alcalde de
Educación, Lluís Esteve,– y talleres
lúdicos y formativos.

Muestra de Stop Accidents
sobre los riegos de
peatones y conductores
La asociación expone en el Centro
Cultural de Collblanc-la Torrassa
una doble muestra para sensibilizar
sobre los riegos que corremos en
nuestros desplazamientos. La primera exposición está dedicada a los
peatones, para que estén atentos a
su camino ante el elevado número
de accidentes que sufren. La segunda es para los conductores y llama
la atención sobre las infracciones
que pueden ocasionar accidentes.

Entidades culturales
de L’H participan en
las fiestas de Logroño
Con motivo de la festividad de San
Bernabé, las entidades Drac d’Or,
Diables de L’Hospitalet, La Rata de
Bellvitge, L’Heura de la Florida, y Gegants de Bellvitge visitarán Logroño
para participar en junio en diversos
actos. Los hospitalenses realizarán
el primer correfoc que se celebra en
la capital de La Rioja. Además, Drac
d’Or de Santa Eulàlia se hermanará
con la Asociación de Gigantes y Cabezudos de Logroño.

