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16 d’octubre del 2017 DIARI DE L’HOSPITALET

Promoció. La Regidoria de Comerç organitza durant tres setmanes una campanya de dinamització

Salut

Comprar als mercats té premi
i sorpreses fins al novembre
Sortejos, música, aules
d’aprenentatge o tapes
són algunes de les
accions organitzades a
la Festa dels Mercats
Els mercats municipals tornen a animar els seus potencials compradors
amb tot un seguit d’activitats aplegades sota la denominada Festa
dels Mercats de L’Hospitalet. Del 20
d’octubre a l’11 de novembre els clients gaudiran de diferents activitats
i, a més, podran optar a premis en
forma de vals de compra.
La Festa dels Mercats és una
iniciativa de la Regidoria de Comerç
i Drets dels Consumidors per tal de
promoure i dinamitzar els mercats
municipals. Entre el 20 d’octubre
i l’11 de novembre els mercats de
Bellvitge, el Centre, Santa Eulàlia,
Collblanc, Can Serra i la Florida
organitzaran activitats per als clients.
Així es podrà gaudir de vermut
i música entre les 12 i les 14 els
següents dies: el 21 d’octubre als
mercats de Collblanc i la Florida; el
28 als de Santa Eulàlia i Bellvitge, i
el 4 de novembre, als del Centre i
Can Serra. El 21 d’octubre, el Mercat del Centre també organitza una
nit de tapes, entre les 20 i les 24h.

Tot el cor en
una setmana
saludable

arxiu

Parada de fruita al Mercat Municipal de la Florida

Els clients optaran
a sortejos de vals
de compra en el seu
mercat, a més d’un
premi únic de 2.500€

La jornada central de la Festa
tindrà lloc l’11 de novembre al Mercat de Collblanc. Durant tot el dia
s’organitza un mercat a l’aire lliure, a
la plaça del Mercat, i activitats com
aules gastronòmiques a càrrec del
Centre de Formació d’Hostaleria
de l’Ajuntament, aula dels mercats
a càrrec de paradistes i actuacions
musicals.
Els clients dels mercats tindran
l’oportunitat durant aquests dies
d’aconseguir vals de compra. S’hau-

ran de dipositar els tiquets de compra en les urnes preparades als
mercats i es podrà multiplicar l’import per 10 (fins a un màxim de 500
euros). També s’optarà a un gran
premi únic de 2.500 euros, que se
sortejarà el mateix 11 de novembre,
durant la jornada central, entre tots
els compradors participants en els
sortejos de cada mercat . y
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Més info a:
www.dinamitzaciolocallh.cat

La Setmana del Cor ha portat de nou
a la ciutat consells saludables i activitats de conscienciació al voltant dels
riscos cardiovasculars. Els actes, organitzats pel Consorci Sanitari Integral i l’Institut Català de la Salut amb
la col·laboració del Servei de Salut
municipal, es van celebrar del 26 al
29 de setembre.
Segons dades de l’OMS, les malalties relacionades amb el cor són
responsables del 30% de les morts
a escala mundial. Pilar Sánchez,
cardiòloga de l’Hospital Moisès
Broggi i conferenciant en la Setmana del Cor, aconsella activitats com
caminar, nedar o anar en bicicleta,
“que augmenten la capacitat funcional per a l’esforç, això implica estar
en condicions més òptimes per a
tot”. A més de xerrades i tallers, la
Setmana va incloure una caminada
cardiosaludable, en la qual van participar vint persones. y

Homenatge a
les persones
centenàries de L’H
Dins dels actes de la Setmana de
la Gent Gran, la ciutat ha homenatjat els seus avis centenaris i,
sobretot, els nascuts el 1917 (fan
enguany els 100 anys). A la cerimònia es va honrar especialment
tres avis que no havien participat
en anys anteriors [a la foto], però
no hi van poder assistir les dues
persones que feien 100 anys enguany. L’acte va comptar amb la
presència de l’alcaldessa, Núria
Marín, i de diversos regidors.

Granvia Sud celebra el 50è aniversari
L’1 d’octubre el barri va tancar la commemoració amb un vermut popular, l’actuació de l’EMMCA i un homenatge a les parelles que fan 50
anys de matrimoni enguany. El dia d’abans, el globus per veure Granvia
Sud des de l’aire i el trenet en miniatura van ser les estrelles de la festa.

