Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

El primer diumenge de setembre la Unió de Botiguers de Cassà va celebrar la seva 6a diada a la plaça de la Coma

Els comerciants de Cassà tornen
a treure la Botiga el carrer
Fidels a una convocatòria que està esdevenint tradicional el primer diumenge de
setembre, el passat dia 1 la Unió de Botiguers de Cassà va organitzar la sisena
edició de la festa de la botiga al carrer.
Encara que la presència de convilatans
no va ser tan nombrosa com en anys anteriors - la data encara era molt propera a
les vacances d’estiu- la diada va ser tot
un èxit, amb centenars de cassanencs
que durat tot el dia van anar a voltar per la
plaça de la Coma per veure els articlesque
oferien els botiguers de Cassà, comprar
aquells productes que els interessaven i
assistir a algun dels actes festius programats per donar més relleu a la jornada.
Les hores de major afluència van ser
les del migdia, coincidint amb la ballada
dels gegants i capgrossos de la vila, acompanyats dels grallers de Cassà. També
es va animar la plaça al captard, quan es
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va tancar la jornada amb un ball popular
amb el conjunt Màgics. Els botiguers de
la UBC van sortejar 6 vals de 150 euros
que es van repartir entre els que havien
fet alguna compra al llarg del dia.
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Un dels temes que els comerciants
cassanencs van destacar en aquesta jornada és l’empenta que va agafant l’entitat, que consolida les seves iniciatives amb
una bona resposta dels cassanencs. L’activitat que fan per promoure els comerços
es podrà veure més reconeguda i enfortida amb l’elaboració del Pla d’actuació
comercial del comerç urbà de Cassà de

la Selva que s’ha endegat fa poques setmanes.
El 19 de juny a Sant Feliu de Guíxols es
van reunir delegats de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva, portant veus de la Unió
de Botiguers de Cassà, Joan Puig Valls,
President de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Sant Feliu de
Guíxols i Jaume Angerri Auberni, Director
General de Comerç, en representació del
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
La sessió va tractar una sèrie de mesures de suport a la petita i mitjana empresa
comercial, sobre la base del Pla de
Dinamització del Comerç Urbà 20012004 que ha plantejat la Generalitat. Cal
destacar que les actuacions aniran orientades a la satisfacció de les necessitats
dels consumidors, tant els residents en el
municipi com els compradors ocasionals.
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El Pla serà vigent fins a
31/12/2002, i es podrà
prorrogar per a cada
exercici, incorporant
suggeriments.
El conveni constarà
de les següents etapes:
1. Definir els instruments de cohesió i sensibilització al col·lectiu
de comerciants.
2. Elaboració d’una
diagnosi del comerç
del municipi, orientada
a determinar la viabilitat i possibilitats reals
d’execució del pla d’actuació comercial.
3. Redacció d’un pla
específic d’actuació,
que té com a objectiu
la millora de la competitivitat local.
El pla haurà de constar d’accions en
relació a la professionalització de l’estructura de gestió del propi pla, a la creació
de marca, desenvolupament de la identificació comercial en el territori, servei al
consumidor final i al propi comerciant, i la
promoció, publicitat i accions complementàries de comunicació, com ara homogeneïtzació de les tonalitats cromàtiques,
pictogrames i senyalitzacions en mobiliari urbà i elements decoratius.
El pressupost per a l’any 2002 del Pla
d’actuació comercial del Comerç Urbà de
Cassà de la Selva és de 12.375 euros
que es desglossa de la següent manera:
Estructura per a la gestió del pla,
601 euros
Identificació comercial, 3.482 euros
Accions de servei al consumidor, 2.462
euros
Accions de suport al
comerciant, 601 euros
Campanyes de comunicació i publicitat,
3.005 euros
Accions de promoció
i animació comercial,
2.224 euros
El seu import serà
cobert per:
Generalitat
de
Catalunya, 45%
Unió de botiguers de
Cassà, 30%
Ajuntament de Cassà
de la Selva, 9%
Cambra de Comerç
de Sant Feliu de
Guíxols, 16%.
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