TAULA DE COMERÇ
Acta de reunió

Dia: 13/02/2017
Hora inici: 15:00
Hora final: 17:00
Lloc: Can Puget, Plaça Dalt Vila, 1, Manlleu

Participants: Silvia Matavacas (presidenta de l’Associació de Botiguers de Manlleu (MAB)),
Carme Peix i Mercè Pinto (dinamitzadores del MAB), Dolors Carrera (secretària de l’associació
de comerciants del Mercat Municipal de Manlleu), Montse Sala (Ràdio Carrera), Josep
Tarradellas (Can Cerilles), Pere Puig (Òptica Torrents), Xevi Cervera (Ausa aparcaments), Josep
Anglada (Electrodomèstics Anglada), Jaume Casas (Ecograma), Mercè Forner (Calçats Muns) i
Maria José Valero (Meryland). Per part de l’OPE: el regidor de Promoció econòmica, joventut i
indústria; Eudald Sellarés, i les tècniques Imma Muñoz i Pilar Raurell
Han excusat assistència: Dolors Rifà (Rifà Perruqueria) Olga i Joan Josep Guiteras (Olga Moda),
Xavier Molera (Hotel-restaurant Fonda Torres).
Ordre del dia:
-

Breu balanç del que ha estat l’any 2016, incidint més en la valoració de la Nit de
Comerç i de l’Express.
Planificació d’accions comercials de l’any 2017.
Enllumenat de Nadal
Precs i preguntes

S’acorda mantenir les activitats de l’any passat per aquest any 2017:
•

Retail Tour.

Seguint la demanda feta pels comerciants participants a l’edició del 2016, aquest any es farà
entre setmana, en comptes del cap de setmana.
•

Manlleu t’enamora

Es decideix mantenir Manlleu t’enamora el mes d’abril com a campanya de primavera per
donar visibilitat al comerç i vestir els aparadors. Actes que es faran: St. Jordi, que enguany cau
en diumenge, només es permetrà que es muntin les parades el diumenge, ja que l’any passat
va quedar una mica deslluït. El Manlleu porta cua d’enguany serà, el 5 de maig i es vol lligar
amb el comerç, a través de música als establiments comercials i que els restauradors ofereixin
un menú especial per aquest dia, cal acabar de concretar-ho.

•

Nit encantada, shopping night

Es fixa data: el dissabte 20 de maig, prèviament es consensuarà amb la resta d’establiments
comercials de Manlleu. Horari com l’any passat: de 20h a 24h. Aquest any no coincidirà amb la
fira del circ, que es farà els dies 16, 17 i 18 de juny. La temàtica d’aquest any està per decidir i
al igual que l’any passat es crearà un grup de treball per fer-ho. També es comenta que cal
reduir les actuacions externes per tal que els visitants entrin més als comerços. La majoria
estan d’acord en que aquest dia és més de promoció de Manlleu, que un dia de vendes i pels
establiments que no estan en el recorregut i que s’han de desplaçar els hi suposa una gran
despesa, fet que ha contribuït que disminueixin els comerços que es desplacen.
•

Porc i Cervesa

Enguany serà els dies 22, 23 i 24 de setembre. I es continuarà fent la Desfilada de Moda per
part dels establiments comercials.
•

Manlleu Galeria d’art

Es demana que sigui una acció més lligada al comerç fent rutes amb els comerciants per tal
que en puguin fer promoció als seus clients i se la sentin més seva.
•

Express.

Es va comentar la necessitat de revisar les dates en que es fa, ja que el sector moda l’endemà
de reis ja necessita el gènere per fer les rebaixes, per això es comentava de tancar abans.
També es va comentar el tema del personal de l’Express, ja que fins ara era personal de
l’Ajuntament, però cada vegada costa més cobrir tots els dies, ja que cal treballar en caps de
setmana i festius. Es va parlar de la possibilitat d’aportar personal per part dels comerciants, o
d’estudiar altres possibilitats, com contractar personal extern a partir d’aplicar un % sobre les
vendes dels establiments participants. També renovar el format i potser oferir més tallers.
•

Enllumenat de Nadal

Pel que fa a l’enllumenat de Nadal, es va estar d’acord en continuar amb la mateixa línia que
l’any anterior i sumar-hi altres carrers. Es va comentar que, tot i que no tots els arbres del
passeig de Sant Joan estaven decorats, ja suposava una millora pel fet que feia un parell d’anys
que no hi havia cap tipus d’il·luminació. Es va comentar que el Carrer del Pont havia agradat
molt i que per no repetir es traslladarien els fanals a un altre carrer. També es va estar d’acord
en que faltava il·luminació a la plaça Fra Bernadí i es va decidir mantenir l’arbre del mig de la
pista de gel.
•

Altres, precs i preguntes
El regidor va respondre diverses peticions dels presents, exposant que:


Properament s’habilitarà, per fi, una zona d’estacionament de caravanes, vora el
pavelló municipal d’esports (zona esportiva); i que es mirarà de senyalitzar bé el centre
comercial i altres llocs d’interès, per tal que els usuaris d’aquest servei visitin la ciutat i
hi facin les seves compres.



Va comentar que les obres del Teatre Centre estaven previstes que s’iniciessin dins del
primer trimestre de 2017, encara que no comencin al febrer com estava previst.

•

Les obres del pont començaran ja, i està previst que per la campanya de nadal de 2017
ja sigui transitable, encara que no estigui acabat del tot (només faltaran els últims
retocs, però està previst que s’hi pugui circular).

•

No està previst, ni té coneixement, de moment, que s’obri o traslladi cap Mercadona a
la zona de l’Institut, ni que es tanquin, de moment, establiments Bon Preu de l’interior
del municipi, quan s’obri el nou Esclat de la zona de les piscines, ja que algun
comerciant va exposar, que corrien rumors que l’empresa tancarà el Bon Preu del c.
Vilamirosa, i l’Esclat del Pg. Sant Joan, quan obrin davant les Piscines; i això volia dir
que molta gent gran que no condueix i fa la compra a peu ho tindrà difícil per fer la
compra setmanal.
Davant aquesta preocupació des del MAB van informar que en alguns municipis petits,
en els quals s’havien tancat establiments del centre de la població en obrir-ne a la
perifèria, el petit comerç hi havia sortit beneficiat, ja que la gent gran tornava a
comprar al comerç local els productes de diari i per tant havien incrementat les
vendes, beneficiant al petit comerciant de tota la vida.

Donat que no hi havia més precs i preguntes, es va donar per finalitzada la reunió.

