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El maig serà el mes del
comerç urbà a L’Hospitalet
Les zones comercials i els mercats es donen a conèixer i fomenten el transport públic
El comerç de L’Hospitalet sortirà
al carrer durant el mes de maig
per donar-se a conèixer. Els quatre eixos comercials de la ciutat
–Centre-Sant Josep, Collblanc-la
Torrassa, la Florida i Santa Eulàlia– i els vuit mercats municipals
han programat activitats emmarcades en els seus plans de dinamització i, alhora, per fomentar
el transport públic.
“Aquesta és la primera vegada
que les 4 associacions de comerciants organitzen conjuntament un
programa d’activitats. L’objectiu és
acostar-se a la ciutadania i potenciar
el nostre comerç”, explica el tinent
d’alcalde de Promoció Econòmica,
Alfons Bonals. Aquest és l’eix del Pla
d’activitats 2009 aprovat pel Consell
de Comerç, amb un pressupost de
580.000 euros finançat per l’Ajuntament, la Generalitat i les associacions
de comerciants.
Del Pla en destaca aquest primer
mes del comerç. Cada dissabte de
maig, una de les 4 zones comercials
traurà les botigues al carrer i ocuparà vies principals. A més, hi haurà
mostra d’artesans, tallers infantils,
tastos gastronòmics i actuacions de
les entitats dels barris. Ajuntament i
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Bosses reutilitzables que es donaran a la ciutadania durant les accions de promoció

comerciants instal·laran un estand en
el qual es repartiran bosses de compra reutilitzables i, durant tot el mes,
la imatge del comerç de L’H es veurà
als 40 autobusos urbans. Per promo-

cionar aquest transport, les botigues
regalaran bitllets de viatge. De la seva
banda, els mercats celebraran de l’11
al 16 de maig una setmana medieval
guarnits com a construccions del

segle X i promocionant els productes
més tradicionals. Per donar-los suport, l’Ajuntament ha doblat enguany
la quantitat per a promoció dels mercats fins als 60.000 euros. # c . s .

Per tal que els barris s’a
boquin a la celebració del
mes del comerç, la plan

Les cites
tada de botigues i activi
tats lúdiques al carrer es
realitzarà a vies principals
de cada un dels 4 districtes
que disposen de plans de
dinamització comercial.
Aquests carrers es tallaran
al trànsit per donar cabuda
a comerços, tallers, arte
sans, tastos gastronòmics
i activitats lúdiques que
estaran oberts al públic de
9 del matí a 9 del vespre de
forma ininterrompuda.
n 9 de maig. Centre-Sant
Josep. Plaça de l’Ajunta
ment i carrer Major fins
al carrer de la Riera de la
Creu.
n 16 de maig. La Florida.
Avinguda de Miraflores.
n 23 de maig. Santa Eulà
lia. Carrer de Santa Eulàlia
entre els carrers de Buenos
Aires i de General Prim.
n 30 de maig. Collblanc-la
Torrassa. Carrer del Pro
grés.
n De l’11 al 16 de maig.
Setmana Medieval als mercats municipals del Cen
tre, Collblanc, Santa Eulàlia, Bellvitge, Merca 2
Bellvitge, la Florida, Tor
rent Gornal i Merca 2 Can
Serra.

