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Comerç local, sector clau                        Maria Dolores Miralles
El PVI sempre hem apostat per el comerç local, què és per a nosaltres 
un sector clau en el desenvolupament econòmic de la nostra ciutat, 
perquè malauradament ens hem convertit en el pas del temps només 
en una ciutat de servicis, ja que la resta de sectors tant el primari com 
l’industrial han anat perdent pes econòmic. 
  

Per això estem d’acord  amb la declaració institucional que va aprovar 
el ple del Consell per fixar el  25 d’octubre, “Dia del Comerç Local en 
la Comunitat Valenciana, perquè esperem que aquesta declaració 
potencie i impulse el comerç local com model econòmic  sostenible i 
inclusiu, i així ho varem ratificar en el ple passat. 
 

La crisi provocada per la COVID-19, ens han fet viure uns moments 
molt durs a tothom, perquè  ha posat en jaque mate al comerç local, a 
moltes petites empreses, i  a les tendes de proximitat. Per aquest 
sector, la crisi derivada de la pandèmia ha estat demolidora  i per això 
era essencial  crear tot una sèrie de línees d’ajudes per la seua 
supervivència. 
  

El nostre comerç local  ha viscut des de que va començar la pandèmia 
situacions molt complicades i difícils, molts han desaparegut perquè 
no han pogut resistir aquest tsunami  i els supervivents  hem vist que 
han fet una gran esforç, perquè s’han anat adaptant  a les noves 
formes de venda, uns altres s’han reinventat, per a ser més 
competitius per intentar superar la situació, i no hi ha que oblidar que 
molts d’ells han estat donant un servei fonamental. Per això hi ha que 
apostar per  aquest comerç perquè potencia els canals entre la 
producció i la venda de proximitat, i la venda sense intermediaris. 
Tanmateix és menor  el seu impacte mediambiental i la seua 
contribució a la reducció de la petjada de carboni. 

Vinaròs té un casc comercial únic, al casc antic,  amb uns carrers 

antics i uns ravals amb un gran encant que inviten a conèixer,  
descobrir-los i fer un passeig per la seua historia.  Per aquest motiu  
des de el PVI estem convençuts que és pot convertir en un gran 
centre comercial al centre del poble, que a dia d’avui estan en perill 
sinó endorrequem tots els entrebancs que soporten. Cada volta és 
més freqüent trobar locals tancats, i possibles llogaters no es tiren 
endavant, no perquè el lloguer sigue molt car perquè sóc coneixedora 
que molts locals han baixat el preu, però es troben una  gran quantitat 
de problemes  al sol·licitar una llicència d’obertura i d’activitat.  Per 
això cal adaptar de forma urgent  la Normativa Municipal per afavorir 
l’obertura de nous establiments  i agilitzar la burocràcia municipal per 
facilitar tot tipus de tràmits. 
 

Contem a la nostra ciutat  amb gran una xarxa de comerços locals, un 
teixit empresarial bàsic, actiu i emprenedor, on han creat un sector 
que genera qualitat, confiança i proximitat. Des el PVI considerem que 
és un sector estratègic per la dinamització i la recuperació 
socioeconòmica. El seu tracte personalitzat, las venda directa entre 
persones, han aconseguit un consum més afable i s’han convertit en 
llocs de trobada i de convivència. 
 

Cal comprar en el comerç local perquè té moltes avantatges, com he 
dit abans i recoltzartzar-lo es apostar per el bé comú de tots nosaltres, 
a més de que a dia d’avui és la clau de la nostra prosperitat. 
 

Per concloure, dir que esperem que aquesta data no es quedi només 
en data, com altres que es commemoren. Necessiten tot el nostre 
suport per tirar endavant perquè sinó tenen un futur més negre que 
gris. 
        


