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El comerç urbà exposa els seus reptes

Divendres 19 de setembre de 2003
El director general de comerç de la Generalitat, Jaume Angerri, s'ha reunit avui a
Castellar amb membres del consistori i de l'Associació de Comerciants del
municipi. La trobada, en què també hi ha assistit l'alcalde, Lluís Maria Corominas, i
el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Permanyer, ha servit per fer un anàlisi de
la situació actual del comerç al poble que, en línies generals, gaudeix d'un bon estat
de salut. Tot i així, calen canvis importants per adaptar-se a les noves demandes de
la ciutadania, com "facilitar zones de vianants, potenciar zones comercials
accessibles al nucli urbà, modernitzar les botigues, pel què fa als aparadors i a
l'especialització dels botiguers, i buscar una atenció més personalitzada que no
es troba a les grans superfícies", ha explicat Jordi Permanyer. Modificacions
necessàries que ja s'han començat a executar, tant pel què pertoca als comerciants,
com a l'Ajuntament. En aquest sentit, la principal aposta del consistori és la
remodelació de la plaça Major, per tal que esdevingui, en un futur, el gran pulmó
comercial de Castellar. "Amb la remodelació de la plaça Major, amb el nou
mercat municipal i cohesionant tota aquesta zona que ja és el centre comercial,
es potenciarà suficientment perquè sigui prou atractiu i arribi a uns nivells de
vendes desitjats tant per comerciants, com per l'Ajuntament i la Generalitat",
ha afegit Jordi Permanyer. Per la seva banda, el director general de comerç ha
valorat de forma molt positiva la tasca portada a terme per la dinamitzadora
comercial de l'Associació de Comerciants, Carme Masqué. Una figura que és fruit
d'un conveni entre el Departament de Comerç, l'Ajuntament i la mateixa Associació
de Comerciants. Segons ha explicat Jaume Angerri, la dinamització del comerç en
un municipi és molt important, i la feina feta aquests anys a Castellar ha deixat bons
fruits.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

