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8 de maig del 2006

Primera fira dedicada als ciutadans
d’origen llatinoamericà, a La Farga
La Setmana de l’Automòbil de L’H tindrà lloc del 18 al 21 de maig
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El recinte de La Farga acull
aquest mes de maig diferents
esdeveniments firals i altres activitats que atrauran un públic
massiu. Com a novetat, destaca la primera fira dedicada als
ciutadans d’origen llatinoamericà que viuen a Catalunya, prevista pel 27 i 28 de maig. La
mostra aplegarà institucions,
associacions, consolats, mitjans
de comunicació i empresaris
que exposaran la seva oferta adreçada a satisfer les demandes d’un col·lectiu cada
més nombrós.

Conveni entre la delegació
de la Cambra de Comerç
i la Unió de Botiguers
Amb l’objectiu de dinamitzar i potenciar el comerç de proximitat de
L’Hospitalet, la Cambra, a través de
la seva delegació local, prestarà serveis d’assessorament, de formació i
d’informació als empresaris associats a la Unió de Botiguers. L’entitat
aplega a l’actualitat més de 300 comerciants. Més informació a la web
www.cambrabcn.es.

José A. Franch és reelegit
coordinador territorial
de la UGT de L’Hospitalet
José Antonio Franch torna a ser el
màxim responsable del sindicat tot
i que ara amb el càrrec de coordinador territorial, ja que la UGT ha
adaptat els seus òrgans de govern
a la nova divisió territorial que preveu el futur Estatut. Altres noms del
nou Consell Territorial local són Manuel González, Cayetano Belmonte
i Amparo Burgueño.

L’Hospital Oncològic
s’incorpora al circuit de
préstec bibliotecari
L’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant la secció de biblioteques
públiques, ha arribat a un acord de
col·laboració amb la Fundació ICO
(Institut Català d’Oncologia) per tal
d’organitzar el servei de préstec de
lli bres entre els malalts ingressats.
El servei el prestarà la Biblioteca de
Bellvitge.

Aquesta fira, segons els organitzadors, neix amb la voluntat de ser
un referent i una via per a la integració social dels ciutadans que
provenen dels països llatins. L’exposició inclourà estands sobre gastronomia, turisme, cultura, productes i
serveis en general. L’esdeveniment,
que també es presenta com una
festa de la diversitat cultural, inclourà actes folklòrics i conferències.
Una altra cita serà la tradicional
fira d’exposició i venda de vehicles
nous, seminous i quilòmetre zero
que es presenta enguany sota el títol de Setmana de l’Automòbil de

L’H. Del 18 al 21 de maig, setze concessionaris de la ciutat mostraran
les últimes novetats del motor i per
primer cop, a més, participaran altres sectors com empreses financeres, revistes especialitzades o empreses de tunning. El preu de l’entrada serà d’1 euro i la recaptació
es destinarà a una entitat de disminuïts psíquics de la ciutat.
 Declaració de renda 2005
Paral·lelament a aquestes activitats firals, La Farga torna a ser un
any més seu de l’oficina d’atenció

al contribuent de l’Agència Tributària. Fins al 30 de juny i amb cita
concertada prèviament, personal
qualificat realitzarà la declaració de
renda de l’exercici 2005 als ciutadans que ho sol·licitin. Es pot demanar hora trucant al 901 22 33 44
o a la pàgina web: www.aeat.es.
Un altre esdeveniment destacat
serà el desè congrès del sindicat
USOC, l’11 i el 12 de maig. L’organització renovarà la seva executiva i
reelegirà com a secretària general i
per tercer mandat consecutiu Antònia Gil, la qual encapçala l’única
candidatura que es presenta. # R .
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