24

/

societat

17 de desembre del 2007

Els mercats de Collblanc i de
Santa Eulàlia fan 75 anys
La Nit del Comerç ret homenatge a 28 establiments i a dos centres comercials
L’H ha guardonat 28
establiments i els
mercats municipals de
Collblanc i de Santa
Eulàlia amb motiu de
les seves noces de platí
durant la Nit del
Comerç 2007
La Nit del Comerç va tancar una
setmana d’activitats dedicades
al món comercial de la ciutat i
alhora va donar el tret de sor
tida a la campanya nadalenca.
Com a colofó, les distincions a
les nissagues de comerciants
que compleixen 75 anys d’ac
tivitat ininterrompuda. Enguany
han estat guardonats dos mercats
municipals, els de Collblanc i de
Santa Eulàlia, i 28 establiments,
molts d’ells parades del Mercat de
Collblanc.
Més de 400 persones van as
sistir en aquesta setena edició de
la Nit del Comerç a una cerimònia
diferent –simulava un vol en avió,
circumstància que va donar peu a
gags humorístics–, conduïda pels
televisius Elsa Anka i Albert Lesán.
La tasca del comerç per dinamit
zar els barris va centrar els discur
sos. Mireia López, presidenta de
l’Associació de Comerciants de Santa Eulàlia, va recordar l’esforç dia
ri dels botiguers en aquest sen
tit. També l’alcalde, Celestino Cor
bacho, es va referir al comerç com
“l’ànima dels barris” i va recordar
que l’Ajuntament aplicarà criteris
de “tolerància zero” amb els nous
comerços que s’instal·len a la ciu

Vint-i-cinc carrers i equipa
ments comercials han en
cès els llums de Nadal fins

L’apunt
al 6 de gener. L’enllume
nat és de baix consum
per sostenibilitat i estalvi
energètic. Per això tam
bé es regula l’horari, de
17.30h a 22h, i els dies 24
i 31 de desembre i 5 de
gener, estarà encès fins
a les 24h. Les zones il·lu
minades són: Enric Prat
de la Riba, Major, Roselles, Miquel Romeu, Josep
Prats, Mercat del Centre, Progrés, Besa, Rafael
Campalans, Martí Julià,
Baquer, Francesc Layret,
carretera de Collblanc,
Occident, Mercat de Collblanc, Miraflores, Garraf,
Galeries Marina Center,
Molí, Luarca, Anselm Clavé, Pareto, Comerç, Metro
i Santa Eulàlia.
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Representants dels mercats de Santa Eulàlia i Collblanc

Els premiats
• Mercat de Collblanc
• Mercat de Santa Eulàlia
• La grangeta de Cal Josep
• Alimentació Folguera
• Roba d’hHome Colom
• Calçat Sánchez
• Carns Murlà Vidal
• Cansaladeria Montserrat
• Carnicería Neus
• Cafè Bar Magí

• Carnisseria Albert i fills
• Carnicería Juan Herrero
• Carnicería José Herrero
• Carns Peñarroja
• Carnisseria Francesc Jané
• Cansaladeria Cal Bertran
• El Rebost de la Mireia
• Aviram i Caça Escrig
• Fruits Secs i Dietètica Montse
• Carnisseria Murlà

• Aviram i Ous Codina Aparicio
• Pesca Salada La Lola
• Frutas y verduras la flor de Va
lencia
Fruites
i verdures Villanueva
•
Conserves
i olives Josep Lluís
•
Peix
i
marisc
Arévalo
•
Peix
fresc
Seguí
•
• Peixateria Albert
• Peix fresc Esperança
• Mantegueria i Embotits Ferrer
Turigas

tat i que no respecten els horaris.
“Construirem una realitat social
nova, diversa, però amb les normes
de tots. Això és complicat però tam
bé era complicat fer una via urbana
on hi havia una autopista”, va dir en
referència a la nova Granvia.
La nit també va portar notícies
per als mercats. El tinent d’alcalde
de Promoció Econòmica, Alfons Bonals, va anunciar que per a l’any
2008 s’està preparant un por tal
d’Internet i un pla de dinamització
dels mercats. # redacció

I Jornada de Drets i Deures
dels Usuaris de la Salut
El Consell de Salut de L’Hospi
talet ha organitzat la Primera
Jornada de Drets i Deures dels
Usuaris de la Salut, amb l’ob
jectiu de reflexionar sobre la
situació actual dels drets de les
persones que utilitzen els ser
veis sanitaris. El Departament
de Salut de la Generalitat va elabo
rar la Carta de Drets i Deures dels
ciutadans en relació amb la salut i
l’atenció sanitària i ara aquest tema
s’ha debatut a L’Hospitalet, ja que
les relacions entre els professionals
de la salut i les persones que neces
siten assistència han experimentat
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importants canvis en les últimes
dècades.
La Jornada va ser inaugurada
per la tinenta d’alcalde de Benestar
Social, Dolors Fernández, que va dir
que “l’Ajuntament de L’Hospitalet,
les entitats que treballen en l’àmbit
de la salut i el propi Consell estem
interessats a treballar conjuntament
en el sistema sanitari per oferir el
millor servei a la ciutadania”.
En aquest sentit, Dolors Fernán
dez va afegir que la seva àrea
“treballarà per disminuir la ràtio
d’usuaris, per augmentar el temps
d’atenció i el nombre de professio

nals i per remodelar i construir nous
centres sanitaris”.
A la Jornada es van debatre
quatre ponències en les quals van
participar organismes que defensen
o promouen de forma específica els
drets dels ciutadans com són el Fò
rum Català de Pacients, la Sindicatu
ra de Greuges o el Servei d’Atenció
als usuaris de la salut. També es
va fer una taula rodona amb repre
sentants d’entitats associatives que
s’ocupen dels drets dels ciutadans.
La jornada va ser moderada pel co
ordinador del Consell de Salut, Juan
Carlos Pérez. # m . s . / v. t.
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Organitzada pel Consell de Salut per reflexionar sobre la situació actual

Glòria Herance i Dolors Fernández, a les jornades

