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27 de novembre del 2006

La VI Nit del Comerç premia
12 botigues que fan 75 anys
Més de 400 persones assisteixen al lliurament dels guardons a l’Hotel Prestige
L’Hospitalet ha celebrat la sise
na edició de la Nit del Comerç,
que organitza l’Àrea de Promo
ció Econòmica, amb l’objectiu
de fer un reconeixement a la
tasca dels propietaris d’esta
bliments de la ciutat que com
pleixen almenys 75 anys de
dedicació i treball comercial a
la ciutat.
e
La gala, que es va celebrar
c
a l’Hotel Prestige, va estar presi
o
dida per l’alcalde, Celestino Corn
bacho, el qual va assenyalar
ò
que sense un comerç de proxi
m
mitat com el que hi ha a L’Hos
i
pitalet, la ciutat no seria “una
c
ciutat viva”.
a
El tinent d’alcalde de l’Àrea
de Promoció Econòmica, Alfons
Bonals, va felicitar els guardonats i
els va encoratjar a seguir treballant
perquè “el comerç de proximitat
forma part de la història de la ciutat,
i volem donar-li valor; transmetre
l’orgull perquè L’H tingui el comerç
que vol i també per fusionar el con
cepte de comerç tradicional amb
l’innovador”, va dir.
El tinent d’alcalde també va ma
nifestar la importància que l’onada
migratòria té per al comerç de la
ciutat, ja que aporta nous consu
midors i també nous botiguers.
“Aquesta és una oportunitat d’inte

gabriel cazado
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Alcalde i regidors en la foto de família amb els guardonats de l’edició d’enguany

gració social per als nouvinguts i és
molt important que també entrin a
formar part de les associacions de
comerciants de la ciutat perquè és
una forma d’afavorir aquesta inte
gració”, va dir Bonals.
Tots els guardonats en la VI Nit

ELS GUARDONATS
FRUITES FLORES

Any d’inauguració: 1929
Activitat: Fruites i verdures
Adreça: Mercat de Santa Eulàlia
Propietària: Joana Armenjach Aullón

MARISC CONXITA

Any d’inauguració: 1929
Activitat: Venda de marisc
Adreça: Mercat de Santa Eulàlia
Propietària: Concepció Ferrerons Mengot

BANCO GUIPUZCOANO

Any d’inauguració: Inicis del segle XX
Activitat: Banca
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 30
Director: Guillermo Martínez Fedi

del Comerç van agrair el reconei
xement a la seva tasca per part de
l’Ajuntament de L’Hospitalet.
La vetllada va aplegar més de
400 persones entre comerciants;
d’altres persones relacionades amb
el comerç de L’Hospitalet, represen

tants de la Generalitat de Catalunya;
de la Diputació de Barcelona; del
Consell Comarcal del Barcelonès
Nord, i regidors i regidores de l’Ajun
tament de L’Hospitalet i d’altres con
sistoris, i també d’altres persones
convidades. # marga solé.

RESTAURANT BOU

CALÇATS ALBIOL

EST. DE SERVEI LÓPEZ BONAVÍA

CARNISSERIA ANTONIA

Any d’inauguració: 1923
Activitat d’origen: Bar
Activitat actual: Restaurant
Adreça: Carretera de Collblanc, 19
Propietari: Joan Carles Bou
Any d’inauguració: 1930
Activitat: Benzinera
Adreça: Carretera de Collblanc, 137
Propietari: Josep M. López Bonavía

MATALASSERIA OVIDIO SANS
Any d’inauguració: 1917
Activitat d’origen: Venda de màquines
de cosir
Activitat actual: Matalasseria
Adreça: Carrer de Santa Eulàlia, 75
Propietari: Ovidio Sans Fernández

Any d’inauguració: 1926
Activitat d’origen: Espardenyeria
Activitat actual: Sabateria
Adreça: Carrer de Santa Eulàlia, 85
Propietària: Elisenda Albiol Núñez

L’Àrea de Promoció Econò
mica també ha presentat
la campanya de Nadal

Nadal
del comerç, que enguany
presenta com a novetat
que els mateixos comer
ciants mostren els seus
productes en els cartells.
La campanya de Nadal
començarà l’1 de desem
bre i estarà al carrer fins
al 28 de gener. Junt amb
els cartells s’han editat
bosses tradicionals de
paper i de plàstic per als
mercats.
L’enllumenat dels ca
rrers més comercials tin
drà bombetes de baix consum per estalviar ener
gia.
Els objectius de la
Campanya de Nadal són
promocionar la diversitat
del comerç, incentivar la
compra a la ciutat i do
nar valor al comerç local.
“Amb la campanya volem
reconèixer la tasca, la qua
litat i la diversitat dels
establiments de L’H”, ha
dit el tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica, Al
fons Bonals.
Pel president de la
Unió de Botiguers de L’H,
Vicenç Ibáñez, “el més
important de la Campa
nya de Nadal és donar a
conèixer que a la ciutat
hi ha tota mena de pro
ductes de qualitat a bon
preu que s’hi ofereix bon
servei i garantia”.

PEIX JOANA

Any d’inauguració: 1929
Activitat: Peixateria
Adreça: Mercat de Santa Eulàlia
Propietària: Juana Tella Roca

MARISC, PEIX FRESC I CONGELATS TERE

Any d’inauguració: 1929
Activitat: Carnisseria
Adreça: Mercat de Santa Eulàlia
Propietàries: Teresa Sisquella Collàs i Iolanda
García Sisquella

Any d’inauguració: 1929
Activitat d’origen: Venda de musclos i cloïsses
Activitat actual: Venda de marisc, peix fresc i
congelats
Adreça: Mercat de Santa Eulàlia
Propietària: Teresa Toran Pérez

FORN LUQUIN

POLLERIA HERMANOS MASMITJÀ

Any d’inauguració: 1931
Activitat d’origen: Forn de pa
Activitat actual: Forn de pa, pastisseria i bar
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 3
Propietari: Josep Luquin Baldó

Any d’inauguració: 1929
Activitat d’origen: Venda de pollastres i conills
Activitat actual: Venda de pollastres
Adreça: Mercat de Santa Eulàlia
Propietaris: Esteve i Mercè Masmitjà

