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Des d’Esquerra Republicana El Prat constatem que els comer-
ciants i empresaris del Prat treballen per seguir al peu del canó 
davant els reptes i les novetats que entren en aquest àmbit. Ja 
no val allò de lamentar-se perquè obrien un centre comercial a 
escassos quilòmetres d’on està situada la botiga. “Qui compra 
al Prat, surt ben parat” deia una bonica frase. Doncs per ERC 
del Prat això és un fet. 

El comerç i empresa locals són globals. Els comerços s’estan 
adaptant a les tecnologies de la venda a distància oferint uns 
productes que els permeten ser competitius vers alguns que 
sembla que ho puguin demostrar més. S’han especialitzat en 
un servei directe i un tracte personalitzat, que ajuda a entendre 
les noves dinàmiques dels consumidors. A més d’adaptar-se a 
noves necessitats en els horaris de la clientela.

Creiem que calen carrers ben il·luminats, ben comunicats i amb 
facilitats d’aparcaments. AL Prat trobem un gran problema: no 

hi ha continuïtat entres els eixos comercials i molts comerços 
queden despenjats, sense poder participar a cap sinèrgia. De-
manem que l’Ajuntament del Prat ens escolti i que aposti per 
eixos comercials reals i no ficticis. I convertir l’experiència de 
comprar en molt més que una transacció, i fent del comerç un 
punt de trobada i de ciutat.

Treballant i apostant per la modernització seguirem creixent 
com a ciutat. Creiem que cal enfortir el teixit comercial amb 
propostes de fidelització que facin que comprar al Prat sigui 
un plaer.
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El tejido comercial del Prat ha estado sufriendo estos últimos años 
una regresión y cierre de comercios, en parte por el abandono de 
los mismos, como por la evolución de nuevos formatos de comercio 
electrónico. Pero no hay nada perdido, el pequeño comercio, el de 
calle, el comercio amigo, no está dispuesto a morir. Está dispuesto 
a luchar: la tienda de barrio en sí misma, es única e irrepetible, es 
ADN propio, es POTA BLAVA. Pero si lo hace sola, es difícil, es casi 
imposible, casi inviable, que tirar hacia adelante. Necesitamos la 
ayuda de las instituciones públicas: desde recursos hasta proyec-
tos factibles que llevar a cabo de forma conjunta. Necesitamos 
respuestas a nuestras preguntas... necesitamos que apuesten de 
verdad por el comercio local.      

“El somriure és la distància més curta 
entre dues persones”
Víctor Borge  

Si el comerç sonriu, el comerç és VIU

Tornar el somriure al comerciant

Sóc la Meritxell, potablava d’ençà que vaig néixer. 
He viscut i visc entre el barri de la Barceloneta 
i els Jardins de la Pau. Sóc de les persones que 
pensen que tot en aquesta vida es pot millorar. 
Per exemple, hem de procurar aconseguir que 
les persones participin en les preses de decisi-
ons importants en l´àmbit local, donar veu a la 
gent del poble contra el incivisme que es practi-
ca, per exemple, duent els gossos sense corretja 
ni morrió, i amb lliure impunitat de fer les seves 
necessitats per tot arreu sense cap conseqüència. 
Potser s’hauria de crear una xarxa de pipi-cans 
més àmplia amb un millor i més eficient sistema 
de neteja i manteniment. A això, sumem-li, també 
el problema de rates  que pateixen al Barri de la 
Barceloneta. Cal posar-hi remei immediatament, 
ja sigui per evitar olors desagradables com visites 
inesperades a peu de carrer. Ho podem parlar pel 
carrer quan ens veiem!

M´agradaria poder aprofitar més l´espai dels 
nostres barris i  fer activitats per compartir en 
família; no deixant als nens sense parcs infantils, 
casualment un mesos abans de les eleccions.

Fer una mirada, al barri i a la ciutat en general, 
amb les “ulleres liles” de la igualtat posades, do-
nant veu a les dones i als homes que vulguin fer 
un Prat millor.

Per tot això, i perquè crec en les experiències de 
la gent del carrer, he decidit formar part de l’equip 
humà d’Esquerra Republicana que es presentarà 
a les eleccions municipals de l´any vinent. •

Des dels Jardins de la Pau i la 
Barceloneta, treballant per la ciutat

Meritxell Charavia
Secretària de la Dona ERC El Prat
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