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Comerç. El 24 d’octubre es tanca la campanya amb degustacions als equipaments del Centre, Can Serra, Bellvitge i Bellvitge-2

Nits de tapes als mercats de L’H
Octubre torna a ser el
Mes dels Mercats de
L’H i les nits de tapes
permeten comprovar
la qualitat i varietat
dels seus productes
“Del dret i del revés, tot el que penses ho venem, d’un salmó a uns pantalons i d’una pinya a uns mitjons.
Què és?” La resposta a l’endevinalla
és fàcil: el mercat. L’Hospitalet en té
vuit i ja fa uns anys que ha consolidat
l’octubre com el Mes dels Mercats i
amb força èxit des que aquests equipaments ofereixen una activitat molt
popular, les nits de tapes. Va començar Collblanc el 3 d’octubre i el tancaran el dia 24 els mercats del Centre, Can Serra, Bellvitge i Bellvitge-2.
Amb el lema Ja ho saps, hi tenim
de tot, el Mes dels Mercats també
tenia previst al tancament d’aquesta edició una nit de tapes al Mercat
del Torrent Gornal el dia 17 i unes
jornades de carrer els dies 17 i 18
a l’avinguda del Torrent Gornal per
vendre els productes dels mercats
en un ambient festiu, amb sortejos,
actuacions musicals, aula gastronòmica i una desfilada integradora
de moda amb models amb alguna
discapacitat. El programa es completa amb la Fira de la Terrissa i la

gastronomia

Oferta d’una de les parades de peix del Mercat de Collblanc durant la nit de tapes del passat 3 d’octubre

Ceràmica del 22 al 25 d’octubre a
la plaça del Mercat de Collblanc.
Les nits de tapes als mercats
s’han convertit en cites ineludibles
per tastar productes de qualitat a
bon preu. Per 1, 2 o 3 euros es poden degustar tapes, racions, platillos i begudes de tota mena.
Una bona mostra va ser la nit de
tapes del Mercat de Collblanc, que

va omplir els passadissos de l’edifici dissenyat per Puig i Gairalt. Les
parades van oferir plats clàssics
–cargols, tripa, truites de tota mena,
canelons, cruixent de cabrit, paella,
fideuà, peixet fregit, broquetes de
fruita cobertes de xocolata blanca
i negra– i delicatessen com ostres
vives, croquetes de calamars amb
la tinta, cremà de meló amb pernil

de gla, foie gras amb melmelada
de figues, xarrup de tomàquet amb
mozzarella i marisc a la planxa.
La paradista de Collblanc Marta
Lluís ho resumeix molt bé: “el mercat és l’ànima del barri i, per promocionar-lo, què millor que fer festa i
oferir-los tapes. Ens agrada veure
el mercat ple de gent jove, de gent
gran i dels clients de sempre”. y

Gastronomia i hostaleria
són sectors clau per al
desenvolupament econòmic
de L’H i per generar ocupació.
Aquest és el tema del programa
que impulsa fins al 30 de
novembre l’Àrea de Promoció
Econòmica amb el suport
del Servei d’Ocupació de
Catalunya, en el qual participen
centres de formació, entitats,
universitats, restauradors, xefs i
gremis.
Hi haurà conferències, debats
i seminaris-taller amb xefs
coneguts com Ada Parellada
(restaurant Semproniana),
Antonio Arrabal (Hotel Abba
de Burgos), Quim Marquès
(restaurant El Suquet de l’Almirall
i hotels NH Hesperia), Pablo
Brunego (restaurant Vegetalia)
i Carlos Milán (obrador sense
gluten Alatria). El programa el
tancaran la ponència titulada
Una ciutat per trobar-se, de
l’investigador gastronòmic de
L’H Honorio Blasco; un debat
amb restauradors locals i
tallers amb Joan Tàpias (Museu
del Vermut de Reus) i Manel
Tirvió (Centre de Formació
d’Hostaleria de L’H).

Medio ambiente. El 25 de octubre, fiesta familiar para fomentar los desplazamientos en transporte público y no contaminantes

La ciudad apuesta un año más
por una movilidad sostenible
L’H se ha sumado a la Semana de la
Movilidad Sostenible, que en Catalunya se ha desplazado a octubre, entre los días 8 y 27, con el lema Elige.
Cambia. Combina para fomentar la
intermodalidad del transportes.
En el programa destaca un recorrido por las estaciones de la futura
L9 del Metro el día 24, con una
explicación y visita a la de Collblanc.
Los interesados pueden inscribirse
en www.transportpublic.org/lh. El

día 25, la Semana se traslada a la
rambla de la Marina, entre calle Pro
vença y avenida del Carrilet, donde
habrá fiesta matinal para toda la
familia con talleres de civismo, gincana de la Saboga, circuito de bici
cletas de Guardia Urbana, taller pa
ra reparar ‘bicis’ del Institut Torras i
Bages y el hospital de campaña de
Protección Civil. Ese mismo día en
el Auditori Barradas se proyectará
el documental Bikes vs. cars y se

sorteará una bicicleta. El programa
se cerrará con una ruta antifranquista por Collblanc-la Torrassa (día 26)
y una jornada en L’Harmonia sobre
vehículos eléctricos (dia 27).
Al cierre de esta edición se realizaban algunas de las actividades
más clásicas, como el BiciEsmorza!
y la Caminada popular. y
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Más info.: http://bit.ly/1PiwDmX

Talleres de reparación de bicicletas en la celebración de 2014

