
Des de l’Ajuntament creiem que l’activitat comercial que es desenvolupa al nostre 

municipi ha de donar una solució a les necessitats bàsiques d’aprovisionament, a més 

de ser un element de cohesió social que permeti  facilitar la convivència i el civisme al 

nostre poble. 

Des de la vessant de donar resposta al proveïment bàsic de les persones, des de la 

proximitat, i de ser punt de trobada i relació entre les persones fan que el comerç sigui 

un element clau a contemplar dins els objectius de la regidoria de Promoció 

Econòmica. 

Però, quin model de comerç volem per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons? 

Probablement, aquesta és la primera pregunta que tota regidoria s’hauria de plantejar. 

Però per arribar aquí, cal fer un reconeixement exhaustiu del territori i dels recursos 

que li són propis. Quan un municipi vol iniciar un procés de dinamització comercial, el 

primer que ha de fer és una radiografia exhaustiva del seu comerç urbà. Dit d’una altra 

manera, necessita analitzar i interpretar les principals variables que defineixen la seva 

estructura comercial, per a la posterior definició d’un pla de dinamització comercial. 

Aquest punt permetrà definir el model comercial que es vol per al municipi. 

En aquest sentit l’equip de govern ha dut a terme diferents iniciatives, moltes d’elles,  

amb l’assessorament i ajuts tècnics de la Diputació de Barcelona per tal de potenciar i 

promocionar el nostre teixit comercial. 

Al maig de 2014, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, la consultoria 

Dinamium va fer un complet estudi amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local. 

Aquest projecte es va realitzar amb les següents fases: 

 a.- Reunions amb els responsables municipals. 

 b.- Diagnosi del comerç local. 

 c.- Reunió-taller de sensibilització del comerç i anàlisi de propostes. 

 d.- Elaboració d’un document de treball. 

Aquest projecte tenia com a objectius bàsics: 

1. Una diagnosi global de la situació actual del comerç a Sant Julià de Vilatorta. 

2. La definició de les accions de promoció i dinamització adreçades al comerç. 

3. Dinamització de l’associació de comerciants i implicació en les campanyes de 

dinamització comercial i altres iniciatives. 

Els resultats globals d’aquest profund estudi van ser presentats i lliurats a l’Ajuntament 

i a una representació dels comerciants. Aquest document està servint de guia i 

referència per tal de realitzar les oportunes accions de promoció del comerç local. 



D’altra banda, des de la regidoria de Promoció Econòmica es manté un contacte 

proper i directe amb els representants de  l’associació de comerciants per tal de cercar 

conjuntament iniciatives que ajudin a augmentar el consum intern per part dels 

nostres vilatans i visitants d’arreu.  

Dins dels projectes a mig termini podem anunciar que s’està treballant en les següents 

iniciatives: 

a.- Estudi d’una senyalística que identifiqui i faciliti la localització dels 

establiments. 

b.- Realització d’una campanya publicitària amb l’objectiu de conscienciar a la 

població dels avantatges que comporta el consum intern. 

També vetllem contínuament per mantenir dinàmics tots els suports que estiguin al 

nostre abast com ara: 

a.- Promoció del comerç local en els mitjans de difusió de l’Ajuntament (Revista 

Vilatorta, InfoVilatorta, web del municipi, guies d’informació turística...). 

b. Potenciant els aparcaments púbics. (Pàrquings municipals: zona centre i zona 

del Perer). 

c.- Manteniment i control de l’ús de les zones blaves. 

d.- Facilitant la presencià del comerç local a fires i esdeveniments que tinguin 

lloc al municipi. 

f.- Fent d’intermediari entre institucions supramunicipals per tal d’aconseguir 

tots els recursos necessaris per la dinamització del comerç local. 

g.- Accés a la formació gratuïta a través de la Cambra de comerç i altres 

organismes 

El comerç urbà és font de riquesa i generació d’activitat, un dels sectors productius 

més importants dels municipis que contribueix a activar-ne la seva economia. A més, 

cal ressaltar el seu paper vertebrador i cohesionador que incentiva la vida i 

interrelacions en el municipi. 

Des de l’Ajuntament de Sant Julia de Vilatorta i Vilalleons volem promoure’n la seva 

dinamització, amb la completa convicció que serà un element molt important a l’hora 

de projectar el municipi arreu. 
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