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Per Sant Magí, pinta el comerç!,
i altres...
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Perquè et mereixes tot el
temps del món»
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Pau Anglès era un adolescent quan va venir a

Tarragona a aprendre l ’ofici de rellotger. Pocs anys

després va decidir obrir la seva pròpia rellotgeria al

carrer de la Unió. 

Darrere el taulell encara hi ha la seva fi l la, Coloma

Anglès, mentre que el taller l ’ocupa ara el seu net,

Francesc Xavier Monfort.

Un cop acabats els estudis i les pràctiques, el 1982

Xavier Monfort va tornar al local del carrer de la

Unió.

Amb la irrupció d’Internet i els negocis

digitals, Monfort va intentar ampliar el seu negoci a

la xarxa, però aviat es va adonar que

 

perdia el temps en un àmbit

amb molta competència i que no

podia dedicar-se al que realment

ajuda a mantenir el negoci: les

reparacions. Tot i això, una part

de la cl ientela actual l i arriba a

través de la xarxa. “Un client va

afegir-me en un fòrum

d’aficionats als rellotges, i hi ha

gent de tot l ’Estat que em

contacta per reparar peces que

en altres rellotgeries no han

volgut reparar”, assegura.

Les seves mans també són les

que s’encarreguen

del manteniment d’alguns dels

rellotges que més consulten els

tarragonins: el del Port, el del

Pòsit, el de la plaça Prim i el de

l’Ajuntament.

El taller és la seva segona casa i

el seu lloc de feina habitual,

però un parell de vegades l ’any

li toca sortir al carrer i posar en

hora els rellotges de la ciutat.

Text (extractes) i

fotografia: Laia Díaz

Reportatge complet aquí .

Rellotgeria Anglès, 88 anys

veient passar el temps des del

carrer de la Unió

https://tgnblog.tarragona.cat/comerc-tgn-rellotgeria-angles/9569
https://tgnblog.tarragona.cat/comerc-tgn-rellotgeria-angles/9569


L’Ajuntament de Tarragona obre una línia de subvenció per fer front a part
de les pèrdues econòmiques provocades per la situació d’emergència de salut
pública i per la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat.

Beneficiaris (a qui s'adreça)

port màxim de la subvenció per beneficiari

Persones físiques o jurídiques titulars d’establiments que estiguin inscrits en
algun dels epígrafs de la convocatòria i que hagin hagut de tancar al públic 
com a conseqüència de la implantació de mesures provocades per la COVID-
19, sempre que l'activitat afectada no tingui un volum brut de negoci que
superi 1.000.000 € anuals. Les persones beneficiàries d’aquest ajut hauran 
de mantenir oberta l’activitat objecte d’aquesta subvenció com a mínim 
durant tot l’any 2020.

Im

Fins a 350 €, depenent dels metres quadrats del local.

Terminis de presentació de la sol·licitud

nsignació global de la subvenció

Fins al 15 d'agost de 2020.

Co

190.000,00 €.

Més informació

Consulta a la seu electrònica les condicions per a l'atorgament de subvencions.
Escriu-nos a somcomerctgn@tarragona.cat o truca al 977 25 09 79.

Subvencions directes al sector terciari del terme

municipal de Tarragona

https://tramits.tarragona.cat/DetallTramit.aspx?idTramit=2195


Els botiguers de Tarragona estan molt enfeinats i necessiten la teva ajuda. Entre
tots i totes construirem un mural gegant per donar forces al nostre comerç.

Vine al teu barri i pinta el comerç! A més, t’enduràs el carnet de padrí del comerç,
amb el qual podràs tastar un dels gelats artesans més bons de Tarragona.

Amb aquest anunci, la Conselleria de
Comerç fa una crida als infants de la ciutat
per participar en una activitat de
dinamització comercial durant les Festes de
Sant Magí.

L'objectiu és donar visibilitat al comerç i
convèncer de la seva importància les
famílies de Tarragona.

Data i hora de realització de l'activitat:

Dia 12 d’agost, a les 10 h: Centre Cívic de Sant Salvador
Dia 12 d’agost, a les 18 h: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
Dia 13 d’agost, a les 10 h: Centre Cívic de Torreforta
Dia 13 d’agost, a les 18 h: Centre Cívic de Bonavista
Dia 14 d’agost, a les 10 h: Teatre Tarragona

Inscripcions: Club dels Tarraconins 

Ho organitza: Conselleria de Comerç
Hi col·laboren: Club dels Tarraconins i Xarxa de Centres Cívics de Tarragona

Per Sant Magí, pinta el Comerç!

http://www.tarraconins.cat/agenda/pintem-el-comerc
http://www.tarraconins.cat/agenda/pintem-el-comerc


Compartim la segona fitxa de la campanya per

millorar l'ús de la llengua catalana als comerços

https://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/


Departament de Promoció Comercial - Ajuntament de
Tarragona
Adreça: Arquitecte Rovira, 2 (Palau Firal i de Congressos)
43001 Tarragona
Adreça electrònica: somcomerctgn@tarragona.cat
Telèfon Dept. Promoció Comercial: 977 250 979
Telèfon App Som Comerç TGN: 977 245 577
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Vols rebre el butlletí?

Donar-te d'alta és gratuït i et permetrà rebre tota la
informació d'interès de la Conselleria i participar en les
campanyes i accions de dinamització que oferim. Escriu-nos
a somcomerctgn@tarragona.cat o truca al 977 25 09 79, o
apunta't directament aquí: DONAR-ME D'ALTA 

CONTACTE

https://forms.gle/Y2nfbgrVvqpiNzEW6
https://forms.gle/Y2nfbgrVvqpiNzEW6

