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Mes del Comerç. Més de 500 establiments, entitats i parades dels mercats mostren al públic els seus productes i serveis

Les botigues de L’H surten al
carrer per les festes majors
Aquesta és la novena edició del Mes
del Comerç, una campanya que recorre bona part dels barris de la ciutat coincidint amb les festes majors
per mostrar als hospitalencs els productes i serveis dels quals disposen
a prop de casa.
Gairebé 550 comerços, entitats
i parades dels mercats municipals

calendari
Els dissabtes de festa major, les botigues de L’H surten als carrers de 10h a
20.30h.
yyy 31 de maig
Santa Eulàlia (c. de Santa
Eulàlia, entre c. de Buenos
Aires i c. del General Prim)
yyy 7 de juny
Collblanc-la Torrassa (c. del
Progrés i ctra. de Collblanc)
yyy 14 de juny
El Centre (c. Major, pl. de
l’Ajuntament i pl. de Mossèn
Homar)
yyy 14 de juny
Can Serra (c. de Pere Pelegrí i c. de la Carpa, pl. de la
Font i entorn del Mercat de
Can Serra)
yyy 28 de juny
Pubilla Cases (c. de Marcel·
lí Esquius i av. de Severo
Ochoa)
yyy 5 de juliol
La Florida (av. de Miraflores)

hi participen aquest any. Coincidint
amb els dissabtes de festa major
a Sant Josep, Santa Eulàlia, Collblanc-la Torrassa, el Centre, Can
Serra, Pubilla Cases i la Florida,
els establiments d’aquests barris
surten al carrer per acostar-se als
consumidors. “El fet de fer coincidir
el Mes del Comerç amb les festes
majors està plenament consolidat,
perquè dinamitza més l’activitat
comercial. Hi participa més públic
i això també es nota en el nivell de
vendes. I la valoració és molt positiva, per part dels comerciants, les
comissions de festes que organitzen
les festes majors i els veïns”, afirma
el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, José María García Mompel.
Un sector estratègic
L’Hospitalet compta amb més
de 3.000 botigues i parades de
mercat. Aquest sector és un dels
que ocupa més nombre de població
activa. El comerç és també, percentualment, el sector de la ciutat que
agrupa major nombre d’empreses.
Per això, és un eix estratègic de
l’acció del Govern municipal, que
organitza el Mes del Comerç amb
les cinc associacions de comerciants de barri de la ciutat.
L’objectiu d’aquesta iniciativa
és mostrar als potencials clients la
qualitat dels productes que es poden adquirir a la ciutat, la proximitat
del nostre comerç i els avantatges
del tracte directe entre el comer
ciant i el comprador.
Per posicionar la marca Comerç
de L’Hospitalet, l’Ajuntament repartirà a través dels comerços durant
les jornades de botigues al carrer
bosses reutilitzables, que estrenen
nova imatge i format més pràctic.
Una de les darreres iniciatives
per promocionar el comerç local, en
aquest cas de bars i establiments de
restauració, són les rutes de tapes.
La primera va arrencar a las Festes
de Primavera i, tot seguit, s’hi van
sumar els barris de la Florida i Pubilla Cases durant les festes majors.
Enguany, Sant Josep i Can Serra
han decidit organitzar també la seva

Botigues al carrer al barri de Sant Josep, durant la festa major

els comerciants s’adhereixen a la campanya cívica pel bon manteniment de la ciutat

foto cedida per l’ajuntament

Arriba un nou Mes del
Comerç, amb jornades
de botigues al carrer
i el compromís dels
comerciants amb L’H

Glòria Arbonès, de la botiga Tot Bo de Sant Josep

Sant Josep i Can
Serra se sumen
enguany a les rutes
de tapes dels barris

El comerç de la ciutat s’ha sumat a la campanya
cívica Tan net és qui neteja molt, com qui poc
embruta per contribuir al bon manteniment de
la ciutat (vegeu pàgines centrals). Diversos
comerciants han prestat la seva imatge per a la
campanya que es difon durant el Mes del Comerç.
Vicenç Ibáñez, president de la Unió de Botiguers,
afirma que “els comerciants som els primers
interessats a mantenir neta la ciutat. L’Ajuntament
està fent un esforç molt important i nosaltres hem
de contribuir-hi. Des de l’entitat conscienciem els
nostres associats de la necessitat de desfer-se de
les deixalles de forma correcta i mantenir els carrers
nets”. Per a Ibáñez, la participació del comerç en la
campanya “és un servei més que prestem a L’H”.

pròpia ruta de tapes. A Sant Josep
hi han participat 10 establiments del
15 al 18 de maig. A Can Serra hi
faran tapes 11 bars i restaurants del
12 al 15 de juny. Li seguiran Pubilla
Cases (del 26 al 29 de juny) i la
Florida (del 3 al 6 de juliol).
El 21 de maig es van donar a co-

nèixer els premis de la Primavera de
Tapes. La tapa més popular ha estat
la del restaurant Mug, que també
s’ha endut el premi a la més creativa; Sucapa ha obtingut el guardó a
la tapa més saborosa, i el premi a la
tapa i al servei de qualitat ha estat
pel Celler 1912. y

