Tiana, 14 de març del 2016

Els comerciants reclamen un pla per dinamitzar el comerç del poble

Junts per Tiana ha fet una enquesta als propietaris de comerços, serveis i restaurant del poble per poder
recollir les seves opinions i fer un treball de camp que ha de ser la base per començar a treballar en un
pla per dinamitzar el comerç al poble i superar la crisi on està immers. L’objectiu de l’enquesta és
conèixer el grau de satisfacció dels comerciants de Tiana sobre la situació del comerç i trobar la base per
a fer un pla dinamitzador del comerç local.
Entre les principals conclusions de l’enquesta, que han respost 62 comerços i serveis tianencs, hi ha la
manca d’un model comercial, tant per part dels mateixos comerciants com des de la institució.
L’aparcament es manté com a principal reivindicació però els enquestats fan autocrítica i admeten que
hi ha poca oferta, alguns d’ells, que els preus són cars i que Tiana s’ha convertit en un poble dormitori. Hi
ha una clara indefinició pel que fa a un carrer per a vianants i una evident desinformació pel que fa al
projecte “Retrobem-nos”. Entre les demandes clares hi ha l’assessorament d’un tècnic de promoció
econòmica, un espai físic al centre del poble per promocionar els comerços i els productes locals i que
dinamitzi el centre i més aparcaments de 30 minuts. L’enquesta posa de relleu que els dimarts és un dia
amb més vida a Tiana arran del mercat setmanal sedentari.
També s’ha comptat amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants i Serveis Tianencs (ACIST) que
ha fet arribar l’enquesta als seus associats. La setmana passada, Junts per Tiana va lliurar els resultats
de l’enquesta a l’ACIST durant una reunió on se’ls va explicar amb detall tot el treball de camp i es van
compartir punts de vista sobre la situació de crisi que viu el comerç i les possibles solucions per sortirne.
Entre els comentaris i suggeriments que fan els enquestats destaca:





“Crec que el buit de polítiques de comerç que hi ha avui dia a Tiana es deu en bona part a una major falta de consens
en el comerç del poble. Perquè hi hagi propostes i difusió efectiva en política de comerç local, cal molta més
sensibilització, implicació i actuació de gran part dels comerciants, tant els associats com dels no associats. Des de
l’Ajuntament, podeu donar suport amb recursos materials o econòmics, però la política comercial comença amb un
lideratge del comerç, no de les administracions”.
“La gran avantatge del comerç local és el tracte i el servei, donat que el nucli comercial està tan concentrat,
m’agradaria més un sistema que aconseguís que el 10% dels habitants de la zona dormitori, s’hi apropés. L’espai (físic
al centre del poble )potser estaria bé per a la restauració i serveis que no tenen aparador”.
“Del que sento més queixes és que no hi ha una zona única comercial al poble. Això fa que la gent hagi de moure’s
molt per fer diverses compres, posats ha moure’s amb cotxe, doncs marxen fora que tenen més opcions i més
variades”.

L’enquesta s’ha fet durant el mes de novembre del 2015 i de manera anònima. L’han elaborat els
regidors a l’ombra en matèria de comerç, Toni Margalef i Rosa Gil, amb l’assessorament de dos tècnics de
promoció econòmica coneixedors de la realitat tianenca i amb experiència en el territori. Els dos tècnics
han assessorat en com formular les preguntes i l’ordre que havien de seguir, així com en la interpretació
de les respostes i les conclusions.
Els regidors de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra i Cristina Comas, lliuraran l’enquesta al Govern i a tots
els grups de l’oposició i proposaran l’inici de les negociacions per començar a fer un pla per dinamitzar
el comerç del poble.

Us detallem les 10 conclusions de l’enquesta:
1. L’enquesta evidencia una manca de model comercial. No n’hi ha, ni des de la institució, ni des
dels mateixos comerciants i empresaris. Tot i que alguns dels comerciants són reticents i
creuen que no es pot barrejar un model polític amb l’empresa privada, la gran majoria dels
comerços i serveis que han participat en l’enquesta troben a faltar un pla de futur comercial
pel poble i un assessorament tècnic que els ajudi a promocionar i millorar els seus comerços,
serveis i empreses.
2. L’aparcament es manté com a principal reivindicació del comerç. L’enquesta constata que els
aparcaments exprés funcionen i dóna peu a replantejar un sistema de rotació en una part de
l’aparcament de l’església durant els horaris comercials.

3. Els mateixos enquestats admeten que hi ha poca oferta, alguns d’ells, que els preus són cars i
que Tiana s’ha convertit en un poble dormitori.

4. Hi ha una indefinició sobre la necessitat de tenir alguna via central tallada al trànsit fruit del
desconeixement i la manca d’informació. La mostra evidencia una manca de comunicació amb
els principals implicats en el projecte “Retrobem-nos” alhora d’explicar-los la direcció que ha
agafat el pla i l’estat en el que es troba actualment el projecte.
5. L’enquesta constata clares mancances de comunicació. Els comerciants no troben la informació
que necessiten de l’administració i la web municipal no cobreix les seves necessitats.

6. Cal un Pla de formació per a comerciants i empresaris. Que els ajudi a cobrir les necessitats dels
consumidors i també els ajudi a reorientar el seu negoci. La presència dels comerciants en les
xarxes socials fa necessari també formar-los en aquest àmbit perquè en puguin treure més
rendiment i puguin engegar iniciatives conjuntes com un mercat virtual que doni servei a través
d’una web a aquells tianencs que es mouen menys pel centre i tenen uns horaris més
complicats.
7. Els enquestats creuen necessari un espai físic al centre del poble per promocionar els comerços
i els productes locals.
8. L’enquesta constata que el mercat setmanal és un motor de vida al poble al qual se li pot
treure molt més rendiment.

9. L’enquesta constata que cal la contractació d’un tècnic de promoció econòmica que dissenyi un
pla de dinamització del comerç i ajudi els comerciants i empresaris a adaptar i renovar els seus
negocis.

10. Tiana té diversos temes pendents que ajudarien a dinamitzar el comerç local, entre ells la
promoció del turisme en el sentit de donar força al producte local com la vinya i els atractius
històrics i culturals.
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