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L’Hospitalet consolida el maig
com al Mes del Comerç
Els dissabtes, les botigues sortiran al carrer amb animació lúdica i cultural a quatre zones de la ciutat
El Consell de Comerç ha
aprovat les actuacions
previstes per a l’any
2010, una de les quals
és el Mes de Comerç
que per segon any
consecutiu se celebrarà
el pròxim mes de maig
El Consell de Comerç ha donat
el vistiplau al pla d’actuacions
previstes en el sector al llarg de
l’any 2010, la primera, el Mes del
Comerç de L’Hospitalet, que se
celebrarà al maig per segon any
consecutiu. Aquesta iniciativa
forma part dels plans de dinamització de quatre zones comercials de la ciutat: Collblanc-la Torrassa, la Florida, Centre-Sant Josep i
Santa Eulàlia.
El Mes del Comerç pretén fomentar els plans de dinamització comercial, afavorir l’associacionisme en el
sector i, sobretot, potenciar el comerç
urbà que genera llocs de treball i
activitat als barris de L’Hospitalet,
com a element de cohesió i de socialització.
Les activitats tindran lloc el 8 de
maig, a Collblanc-la Torrassa; el 15
de maig, a la Florida; el 22 de maig,
al Centre-Sant Josep, i tancarà Santa
Eulàlia, el 29 de maig. Aquests dissabtes, les botigues sortiran al carrer
i en paral·lel es realitzaran activitats
lúdiques i culturals –mostra d’arts i
ofi cis, jocs, animació infantil...– en
una autèntica festa del comerç urbà,
la imatge del qual es distribuirà per
la ciutat. L’any passat, 150 botigues
van participar en el Mes del Comerç
i unes 65.000 persones van gaudir
de les activitats programades. Aquesta bona acollida ha fet que l’activitat
es consolidi amb una segona edició.
Entre la resta d’activitats de l’any,
en destaca l’homenatge al comerç
tradicional, celebrat el 15 de març, i
el segon Mes dels Mercats que tindrà
lloc a l’octubre, inclòs dins el seu pla
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Foto de família dels guardonats i reconeguts junt a l’alcaldessa, Núria Marín, i el tinent d’alcalde Alfons Bonals

Homenatge a establiments i comerciants
L’Ajuntament ha guardonat tres comerços
de la ciutat que porten més de 70 anys
actius, alhora que ha lliurat dues mencions
a representants del nostre comerç.
Els tres comerços reconeguts són de
Santa Eulàlia. La Drogueria i Perfumeria
Esplugas es troba al carrer del Comerç i va
ser la primera que va obrir al barri l’any
1932. El Bar Serra de l’avinguda del Metro
és un referent a Santa Eulàlia des del 1940.

de dinamització que ha obtingut el
reconeixement de la Generalitat. Al
llarg de l’any 2010, les activitats per
dinamitzar el comerç i els mercats
generaran una inversió superior als
400.000 euros.
El Consell del Comerç també va
ser informat sobre les reformes en in-

I el Forn Cabré del carrer del Mestre Carbó
va obrir l’any de la guerra, el 1936, i encara
continua actiu.
La menció per a un representant del comerç urbà ha correspost a títol pòstum a
Juan Bautista Parra, propietari de les bo tigues Marina de Collblanc-la Torrassa i un
dels fundadors de l’associació de comerciants del districte. Pel que fa a la menció
a un representant dels mercats, aquesta

fraestructures comercials que està
duent a terme l’Ajuntament. Aquest
2010 seguiran les obres de construcció del nou Mercat de la Florida i
es faran diversos plans de millora al
Mercat de Bellvitge i al Merca-2 Bellvitge, entre d’altres. L’Àrea Municipal
de Promoció Econòmica també po -

ha estat per a Josep Tubau, un històric del
Centre que va comprar la primera parada
als 17 anys i que va impulsar l’actual agrupació de concessionaris dels mercats de
L’Hospitalet.
L’alcaldessa, Núria Marín, va lliurar els
guardons i va recordar que “la història del
comerç és la història de la ciutat. La ciutat
no seria la mateixa sense comerç perquè
aquest li dóna vida”.

tenciarà la incorporació de nous emprenedors als mercats i oferirà formació per als concessionaris i per als
treballadors.
“Aquestes activitats pretenen do nar suport i ajudar a millorar el nostre comerç urbà, i ara més que mai,
en moments de dificultat econòmi-

ca, hem d’estar al costat dels co merciants perquè aquest és un sector vital per a la ciutat”, manifesta el
tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Alfons Bonals. # C . S .
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