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LA CIUTAT

La il·luminació de
Nadal a la via pública
es fa més sostenible
galaran 15.000 embolcalls de paper de regal. Aquest material té
un nou disseny. La distribució es
fa fonamentalment als mercats
municipals i a les botigues de
L’Hospitalet que vulguin contribuir directament en la difusió de
la campanya.
Algunes de les zones més comercials de la ciutat han organitzat altres activitats promocionals

per als seus clients, com les de
Florida Espai Comercial, que fins
al 15 de desembre regalen vals
de compra que els consumidors
poden bescanviar a les botigues
agrupades en aquesta associació
de botiguers.
També faran activitats nadalenques les zones comercials de
Santa Eulàlia i de Collblanc-la Torrassa. # C. GÓMEZ

Enllumenat dels carrers comercials de Collblanc

Guardons per a les botigues locals amb 75 o més anys
L’alcalde, Celestino Corbacho, i el tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica, Alfons Bonals, van presidir el
passat 20 de novembre la IV
Nit del Comerç de L’Hospitalet on es va retre homenatge a vuit establiments
que compleixen 75 anys
d’història. Els guardons –un
diploma acreditatiu i una
placa commemorativa– reconeixen l’esforç, la dedicació, la continuïtat familiar i
la vocació comercial i emprenedora dels establiments.
Els comerços guardonats
van ser Mobles Magriñá; Ar-

GABRIEL CAZADO

El Consell Municipal de Comerç està duent a terme la
campanya nadalenca amb
l’eslògan Comerç de L’Hospitalet-Un comerç modern,
proper i de qualitat, una iniciativa que té com a objectiu
“recordar a la ciutadania que
disposa d’una oferta variada i de
qualitat i d’un tracte personalitzat
als 6.000 comerços de la ciutat”.
La campanya va començar
amb l’encesa de l’enllumenat de
Nadal a les zones comercials de
L’Hospitalet. El tinent d’alcalde de
l’Àrea de Promoció Econòmica,
Alfons Bonals, juntament amb els
comerciants del barri de Sanfeliu,
van ser els encarregats d’inaugurar la decoració dels carrers.
La il·luminació d’aquest any,
que fa 20 quilòmetres de recorregut, està feta amb tub de baix
consum en lloc de les tradicionals
bombetes. L’horari d’enllumenat a
les zones comercials és de 17.30
a 22 hores, llevat dels dies 24 i
25 de desembre i 5 de gener, en
què els motius nadalencs romandran encesos fins a la mitjanit.
Durant la campanya de Nadal,
els comerços de L’Hospitalet distribuiran entre els seus clients
habituals 40.000 bosses de paper i 500.000 de plàstic, 10.000
calendaris de sobretaula i es re-
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Les bombetes s’han substituït per tubs de baix consum

Els guardonats junt amb Corbacho i Bonals

meria Unànue; Materials i
Complements de Construcció Codina; M.R. Mata, complements per a l’automòbil;
Sentís, roba per a home i dona; Oliveras, equipament de
la llar; Alpargatería Cadenas, i Falguera confeccions.
Els guardons van ser lliurats pels portaveus dels
grups municipals amb representació a l’Ajuntament,
pel tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Alfons
Bonals, per la tinenta d’alcalde de Coordinació i Economia, Núria Marín i per l’alcalde, Celestino Corbacho.

