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la ciutat

17 de setembre del 2012 DIARI DE L’HOSPITALET

Botigues

La Diada. Homenatge al compositor hospitalenc Antoni Albors

Breus
Campaña solidaria
de la JSC L’Hospitalet
para los escolares
Con esta iniciativa los jóvenes so
cialistas han recogido todo tipo
de material escolar en beneficio
de la Cruz Roja de la ciudad, que
lo repartirá entre las familias so
licitantes para ayudarlas ante la
subida del IVA. y

El comerç
de la ciutat
rebutja la
liberalització
d’horaris
El Consell Municipal de Comerç,
que aplega les principals associaci
ons de comerciants de la ciutat, ha
aprovat per unanimitat una resolu
ció en desacord amb la normativa
de liberalització d’horaris comerci
als del Govern central. Creuen que
“generarà més precarietat i inestabi
litat laboral al comerç, en comptes
d’enfortir el sector”. Els comerciants
insten l’Ajuntament que sol·liciti al
Govern d’Espanya que obri un di
àleg amb les forces polítiques, els
agents socials i els governs autonò
mics per evitar que el petit comerç
en surti perjudicat. y

Nuevas pantallas de
información en las
paradas de autobús
Ofrena foral al monument a Rafael Casanova a la rambla de la Marina

L’Onze de Setembre marca
la represa de l’activitat a L’H
L’ofrena floral d’entitats i institucions per la
Diada dóna pas a l’inici de l’activitat social a
la ciutat després del parèntesi estival
El monument a Rafael Casanova
instal·lat a la rambla de la Marina va
ser el centre de l’acte institucional
de la Diada a L’H, que va aplegar
unes 200 ofrenes florals, alhora que
el món sardanista retia homenatge
al compositor Antoni Albors, mort

el passat juny. Albors va compon
dre la sardana Arrels en honor al
monument i, per aquest motiu, es
va fer un ball de lluïment en el qual
van participar les colles Tot Bellvit
ge i Amics de la Sardana del Casal
Progrés. L’alcaldessa, Núria Marín,

va lliurar L’Acollidora a Dolors Oliu,
vídua d’Albors.
El programa d’actes es va com
pletar amb l’actuació dels Grallers
de Bellvitge, un pilar dels caste
llers de la Colla Jove, l’actuació
dels alumnes de l’Escola de Músi
ca-Centre de les Arts dirigits per
Agustí Martínez, l’homenatge a la
senyera, el cant d’Els Segadors, la
galejada dels Trabucaires de L’Hos
pitalet i la ballada de sardanes amb
La cobla Nova Vallès. y

La empresa Clear Chanel, adju
dicataria de la publicidad en el
mobiliario urbano, instalará seis
pantallas más en las paradas de
autobús que permitirán conocer
la frecuencia de paso y la espera
aproximada que habrán de hacer
los viajeros. y

La Generalitat premia la
aportación de Werfen
a la mejora sanitaria
Esta multinacional, emplazada en
el Distrito Económico de L’Hospi
talet, ha recibido la medalla Josep
Trueta, que otorga la Generalitat,
por su labor a favor del progreso
del sistema sanitario. La empresa
es una referencia mundial en el
ámbito del diagnóstico in vitro. y

