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Els del Centre i Collblanc, els primers en obrir dimarts, dijous i divendres

Campanya per difondre l’horari
de tarda als mercats municipals
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Corbacho
reclama el
reglament
de policia
d’espectacles

MARGA SOLÉ
REDACCIÓ

S’estudia
poder fer la
compra per
fax i telèfon
i portar-la a
domicili

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha
endegat una campanya per promocionar l’horari de tarda als mercats municipals amb la finalitat d’apropar aquest servei als ciutadans
i adequar els nous hàbits de vida
als horaris d’aquests establiments.
El mercat del Centre ja fa un
temps que va posar en marxa
aquesta experiència i obre les tardes dels dimarts i dijous, de 17 a
20 hores, i el divendres, tot el dia
fins a les 8 del vespre ininterrompudament. El de Collblanc l’endegarà el dia 20 d’octubre, obrint les
tardes dels dimarts i dijous de
17.30 a 20 hores i els divendres,
també durant tot el dia fins a les 8
del vespre.

La campanya de promoció posada en marxa per l’Ajuntament,
s’anomena Els mercats de L’Hospitalet som oberts. Ara també a les
tardes i comença a les zones d’influència dels mercats, amb pòsters
gegants a les columnes institucionals i als punts d’informació municipal, instal·lats a cada mercat, a
més de distribuir-se díptics personalitzats amb els nous horaris a les
bústies dels habitatges de la zona.
També es penjaran pancartes
a les portes dels mercats i cada parada que adopti el nou horari tindrà visible una banderola que ad-
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Informació a les zones
d’influència dels mercats

El mercat de Collblanc obrirà les seves parades a les tardes
vertirà als compradors dels matins
que aquests centres també estàn
oberts a les tardes.
La campanya respon a l’objectiu de consolidar l’oferta dels productes dels mercats. Segons un
estudi encarregat per l’Ajuntament,
més del 50 per cent dels produc-

tes frescos que es venen a la ciutat, com carn, peix, verdures i hortalisses, són comprats als mercats.
La tinenta d’alcalde d’Indústria
i Comerç, Maria Lluïsa Ferré, afirma que “els mercats han d’adaptar-se als nous hàbits que ha adquirit la societat amb la incorpora-

ció de la dona al món del treball,
l’increment de l’oferta de lleure per
a les mestresses de casa, que
s’organitzen el treball del dia d’una
altra manera i l’augment de parelles joves que treballen. Tot això
ha canviat els horaris de compra
domèstica”, explica Maria Lluïsa
Ferré. “Fins i tot està en estudi al
mercat de Collblanc implantar un
servei de compra a través del telèfon i el fax amb repartiment a domicili que es podria posar en marxa l’any vinent”, diu.
Obrir els mercats a les tardes
és una iniciativa que l’Ajuntament
ve impulsant des de fa temps, ja
que els establiments municipals
són una infraestructura comercial
de serveis que d’aquesta manera
amplia la seva eficàcia.
La campanya està dissenyada
tenint en compte que pugui ser
ampliada a qualsevol de la resta
de mercats que es vulguin afegir.

L’alcalde de L’Hospitalet i diputat
al Parlament de Catalunya, Celestino Corbacho, ha reclamat a la
Generalitat que elabori urgentment
un reglament sobre policia d’espectacles, activitats recreatives i
establiments públics. Segons Corbacho, malgrat haver transcorregut vuit anys des de l’entrada en
vigor de la llei que regula aquests
temes, la manca d’aquest reglament, “ha provocat una lamentable situació d’indefinició tant en el
sector de l’oci com en la mateixa
administració local”, manifesta.
L’alcalde i diputat ha instat al
Govern, a través d’una proposició
no de llei, que en el termini de tres
mesos dicti la norma reglamentària per al desenvolupament de la
Llei 10/1990 i li recorda que el Consell Executiu té facultats per durla a terme. Amb aquesta iniciativa
es dóna un nou pas perquè fets
lamentables com els relacionats
amb la discoteca Yes & Yesterday
no tornin a produir-se.
El fet que la llei no hagi estat
desenvolupada “ha provocat grans
problemes interpretatius en el funcionament diari, i fins i tot en algunes ocasions interpretacions forçades per part de les administracions locals interessades –afirma
Corbacho–. La normativa de 1982
ha quedat obsoleta pels canvis socials, econòmics, tècnics i culturals
dels darrers 16 anys”, conclou.

