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Promoció. Ajuntament i associacions de botiguers organitzen una nova campanya de promoció de la venda de proximitat

El comerç ‘dóna la llauna’
Un nou Mes del
Comerç torna a treure
les botigues al carrer,
amb tot d’activitats
i promocions que
volen fer més visible
un sector clau de
l’economia local
L’Ajuntament, a través de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació, i
les associacions de comerciants de
la ciutat organitzen durant el maig
i fins al 2 de juny la quarta edició
del Mes del Comerç a L’Hospitalet. Prenen part en aquesta iniciativa l’Associació de Comerciants de
Collblanc-la Torrassa, el Grup de
Bo
tigues del Centre-Sant Josep,
l’Associació Grup de Comerciants
de Santa Eulàlia i l’Associació de
Comerciants de la Florida. Es preveu que en aquesta edició del Mes
del Comerç participin més de 400
comerciants.
De nou s’ha triat un eslògan
transgressor per a l’ocasió: Perquè
ens importa el nostre comerç, et donem la llauna. Aquest eslògan segueix la mateixa fórmula que el lema de
la darrera acció de dinamització dels
mercats municipals (Perquè m’importa un pebrot, compro al mercat).
En ambdós casos es converteixen
dites pejoratives en missatges posi-

Moment de l’acte de presentació del Mes del Comerç 2012 a la botiga Alimentació Folguera, al Districte II

botigues i mercats com a motors econòmics

sota el mateix paraigua del comerç
tradicional i proper.
Les jornades festives que s’emmarquen en aquesta iniciativa es
van iniciar amb als barris del Centre i de Sant Josep el passat 12
de maig, al tancament d’aquesta
edició, i continuaran per altres zo-

Un de cada cinc
llocs de feina a L’H
és en una botiga,
sector que crea
ocupació tot i la crisi

Cada cap de
setmana, activitats
a les 4 quatre
principals zones
comercials urbanes

tius i que obliguen a pensar al ciutadà. En aquest cas, es reforça el
lema amb la imatge d’una llauna que
recorda la coneguda llauna de sopa
Campbell creada per la icona del
pop art Andy Warhol. A l’etiqueta es
lloa també el comerç hospitalenc.
L’objectiu de tot plegat és posar
l’èmfasi en el comerç de proximitat,
promoure la qualitat i la diversitat
dels comerços de barri i engrescar la ciutadania perquè compri a
la seva ciutat. També vol contribuir
a consolidar el lligam entre comerços de barri i mercats municipals

nes de la ciutat els dies 19 i 26 de
maig i el 2 de juny (vegeu quadre).
Els organitzadors han previst treure
les botigues al carrer. A més també
hi haurà fires d’artesans i mostres
d’oficis; tallers per a grans i petits;
jocs i animació infantil; desfilades
de moda; actuacions promogudes
per les entitats dels barris, els mercats municipals i els poliesportius
municipals, i, per últim, repartiment
de bosses reutilitzables. y

Botigues al carrer a Collblanc-la Torrassa, l’any passat

El comerç de proximitat i els mercats municipals tenen un paper
fonamental com a dinamitzadors de la vida quotidiana i vertebradors
dels barris. A més, el comerç (a l’engròs i al detall) genera un de
cada cinc llocs de feina de la ciutat (prop de 18.000 si s’inclou
també el concepte de venda i reparació de vehicles). El sector
serveis està sent un dels que creen ocupació malgrat la crisi, i dins
d’aquest, el comerç va sumar 80 llocs el darrer trimestre, segons
dades de l’Observatori Socioeconòmic de L’Hospitalet. Són, doncs,
un dels motors econòmics de la ciutat.
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Donen la llauna a...
n Collblanc-la Torrassa
19 de maig
Carrer del Progrés, carretera
de Collblanc i plaça del
Mercat de Collblanc
De 10 a 21h
n La Florida
26 de maig
Carrer de la Primavera
De 10 a 22h
n Santa Eulàlia
2 de juny
Carrer de Santa Eulàlia
De 10 a 21h
Activitats
yyy Botigues al carrer
yyy Fira d’artesans i mostra
d’oficis
yyy Jocs i animació infantil
yyy Tallers per a grans i petits
yyy Desfilades de moda i
actuacions promogudes
per les entitats dels barris,
els mercats municipals i els
poliesportius municipals

