
Que creus que es pot fer des de l’Ajuntament, per crear, fomentar i 

potenciar, el comerç local? 

 Entenem que el teixit comercial, és evidentment una iniciativa particular i depèn, 

entre altres coses, del volum de ciutadans de l’entorn. Qualsevol mesura per a crear, 

fomentar i potenciar, aquest teixit, ha d’anar enfocat al poble i les seves necessitats. 

Malgrat l’increment de creació de comerç d’aquests anys, el nostre poble té una 

manca de teixit comercial essencial. Que s’ha anat suplint, dia a dia, per la influència 

que té Vic i rodalies. És evident que mai es podrà compatir, amb aquest macro teixit 

comercial, tant de botigues de proximitat, com de grans superfícies, que ens ofereix Vic. 

Però, pel volum de població i turisme al poble, creiem en la necessitat d’augmentar 

aquest teixit i fomentar el consum intern.   

Les mesures, poden ser vàries i variades. Esmentem uns punts que creiem essencials i 

de propostes realitzables:  

 Creació d’un departament concret de comerç. Aquest departament, seria el 

qui gestionaria aquesta empenta comercial juntament amb l’associació de 

comerciants del poble.  

 Estudi de mercat. Cal esmerçar temps en un bon estudi, on puguem visualitzar 

la manca de determinats comerços. Per tal de posar esforços en la creació 

d’aquests. I concretament en el casc antic. Allí, després de la remodelació, 

hauríem de ser capaços d’incentivar-hi el petit comerç, de qualitat i de 

proximitat. 

 Ajuntar esforços. Una vegada tinguem localitzades les mancances comercials, 

l’ajuntament podria incentivar, proposar i fer de mitjancer, amb els propietaris 

dels locals buits i els particulars, per tal de facilitar l’obertura de comerços.  

 Creació d’una bossa d’emprenedors i arrendataris pel comerç. Aquest 

espai és el que cercaria els possibles interessats particulars en obrir una botiga i 

els relacionaria amb els arrendataris dels locals lliures. Amb aquesta tasca, 

actuem en dos àmbits: la creació de comerç i de llocs de treball pels vilatortins.   

 Foment del consum intern. Es podrien activar diverses accions. Creació de 

targetes d’acumulació de descomptes, pels consumidors locals. Creació de 

campanyes publicitàries per potenciar les compres al poble. Creació de diades 

concretes de botigues obertes. Bàsicament, i en principi, hem de premiar als 

vilatortins per consumir al poble.  

És evident que si millorem aquest teixit, el consum intern augmentarà. I alhora també el 

turístic. Serem capaços d’exportar-nos al món.   

   


