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Fem poble, comprem al comerç local                  Maria Dolores Miralles 
 

Aquesta setmana comença el mes de desembre, un 
mes de molta activitat, ja que s’apropen els Nadals. Són 
dies de compres de tot tipus de productes, tant de 
menjar com de regals per a tota la família i amistats. Per 
això ara més que mai és moment de fer poble, de 
comprar i ajudar al comerç local, al de tota la vida, al de 
confiança, al del proximitat. Si volem dinamitzar la 
nostra economia, el millor és fent les compres al nostre 
comerç local, per dues raons, ajudem al nostres 
comerciants després de la situació tan complicada que 
han sofert per la Covid-19, al mateix temps que 
fomentem la ocupació. 
 
Trobarem a la nostra ciutat tot  tipus d’establiments per 
fer les nostres compres nadalenques, botigues  de roba, 
de regals, joieries, calçats, complements…..  sense 
oblidar els nostres forns tradicionals, amb una gran 
varietat i alta qualitat. També tenim botigues 
d’alimentació on podrem comprar la millor car, peix, 
fruita, verdura, es a dir productes del terreny o de ben 
prop, és a dir de quilòmetre 0. També disposem de un 
Mercat Municipal,  que ens ofereix una gran varietat de 
productes de gran qualitat, i on podrem gaudir d’una 

gran oferta gastronòmica. També contem a una bona 
restauració, per fer dinars i sopars, ja que s’acosten dies 
de reunions, de trobades amb els amics i familiars, de 
dinars, berenars i sopars.  
 
Des el PVI tenim molt clar les possibilitats de comprar 
qualitat sense eixir del poble, cal apostar per lo nostre, 
més encara a punt d’encetar el Nadal i amb les 
necessitats de consum que es desperten. Evitem agafar 
el cotxe, passegem per els nostres carrers i apostem 
per la professionalitat dels comerços que tenim al costat 
de casa. 
 
Per tant, ara que ve Nadal, és l’ocasió de recolzar al 
nostre comerç, fer les compres com he dit abans a les 
nostres tendes, perquè en Vinaròs trobarem de tot. 
 
Recordem que la pandèmia de la covid-19, segueix 
entre nosaltres i que és imprescindible protegir-nos. 
Vacunem-nos i extremem les precaucions per tal de 
reduir les xifres de contagis i encarar amb salut les 
últimes setmanes de l’any. No fem un pas enrere.   
 


