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Estrenem xarxes socials, i altres...

«SOM PROPERS
Perquè volem que et sentis
com a casa»

SOM COMERÇ TGN



A mitjans dels anys 80, El Desván era un

establiment multiproducte, aquell que popularment

es coneixia com a “tot a cent” o “botiga de vint

duros”. Gairebé quatre dècades després el comerç

segueix existint, però la seva transformació ha estat

total.

Ara bé, no tot ha estat fàcil , i menys tenint en

compte la longevitat de les obres del Mercat

Central, que van afectar-lo de ple.

Però va resistir, i no només això, sinó que, quan el

Mercat Central va reobrir, va decidir tancar per fer

un rentat de cara al seu local. “En aquell moment

podia tirar la tovallola, però havia aguantat tots

aquells anys i vaig voler donar-l i més segell Anita a

la botiga”, afirma Álvarez. 

Però què és el segell Anita?

Segons explica, el seu objectiu és

tenir la botiga plena d’objectes

bonics, a un preu raonable, i que

qualsevol que hi entri sempre hi

trobi quelcom que quedarà bé

en algun racó de casa seva.

El descans que va suposar la

finalització de les obres del

Mercat s’ha vist esquitxat ara

per una pandèmia mundial que

l’ha obligat a abaixar la persiana

durant dos mesos. “Ha estat dur,

però soc una afortunada per

haver pogut tornar a obrir, que

hi ha molts botiguers que ja no

ho han pogut fer. He tingut

molta sort”, afirma.

Botiguera innata, Anita Álvarez

difíci lment farà el salt a la venda

en línia, perquè si quelcom la

caracteritza és la vocació de

servei, impossible de trobar a la

xarxa. “El comerç fa que els

carrers tinguin vida, i comprar

per Internet mai serà tan divertit

com anar a una botiga i que

algú t’ajudi perquè casa teva

quedi bonica”, conclou.

Text (extractes) i

fotografia: Laia Díaz

Reportatge complet aquí .

El Desván, decoració per a

totes les llars al centre de

Tarragona

https://tgnblog.tarragona.cat/comerc-tgn-el-desvan/9934?fbclid=IwAR36CazSkeTflxtQiBYRGogKNvPYFNaXPMqW_l4TAr3BwCBO5F_0hqTjieg
https://tgnblog.tarragona.cat/comerc-tgn-el-desvan/9934?fbclid=IwAR36CazSkeTflxtQiBYRGogKNvPYFNaXPMqW_l4TAr3BwCBO5F_0hqTjieg






El dimarts 3 de novembre es va col·locar el mural SOM COMERÇ TGN al
Mercat Central perquè tots els clients en poguessin gaudir.

El mural estarà exposat al Mercat Central fins al dia 20 de desembre, dia en què
es traslladarà al Mercat de Torreforta, on romandrà definitivament. 

 Foto: David Oliete

El mural SOM COMERÇ TGN s'exposarà al Mercat

Central i es deixarà definitivament al Mercat de

Torreforta

Ja teniu a la vostra disposició les xarxes socials de la Conselleria de Comerç. Amb
aquestes xarxes, la Conselleria vol ampliar l'abast de les seves accions i estar més a
prop de la ciutadania i dels mateixos botiguers. Ens trobareu a:

 Tarragona Comerç  @tgncomerc

US HI ESPEREM! :)

En marxa les xarxes socials de la Conselleria de

Comerç

https://www.facebook.com/TGNComerc
https://www.facebook.com/TGNComerc
https://www.facebook.com/TGNComerc


El dimecres 4 de novembre es va reunir el Consell Municipal de Comerç de
Tarragona, en sessió telemàtica, per tal d’abordar la situació del sector comercial
de la ciutat.

En aquesta reunió es va donar a conèixer una nova línia de subvencions que
tindrà un pressupost de 500.000 euros. La reunió també va servir per fer un
repàs de les accions que s’han dut a terme aquest 2020 i per exposar una
proposta de nou reglament del Consell Municipal de Comerç.

El Consell Municipal de Comerç de Tarragona està presidit per la consellera de 
Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, María José López. A més, està format 
per representants de tots els grups polítics municipals, així com per institucions i 
associacions de comerciants i ESPIMSA.

Generalitat de Catalunya

3 i 10 de gener
4 de juliol
1 i 28 de novembre
6, 8, 19 de desembre

Dies festius d'obertura autoritzada 2020

Celebrat el Consell Municipal de Comerç

Ajuntament de Tarragona

28 de febrer
12 d'octubre



Us presentem un nou apartat de l'app Som Comerç TGN, que s'ha activat
aquest passat mes d'octubre.

Nou botó de l'app: "Menjar per emportar"

Si oferiu aquest servei i ja esteu registrats a l’app, només cal que accediu a la
vostra intranet, cliqueu l’opció “Menjar per emportar”, en detalleu les
condicions i guardeu els canvis efectuats.

Si no hi teniu registrat el vostre establiment, recordeu:

Podeu donar-vos d'alta en aquest enllaç.

Us animem que en feu ús, que hi entreu i publiqueu tota la informació sobre
el vostre establiment! Exploteu totes les possibilitats d’aquesta eina!

Ara més que mai, Som Comerç TGN!

App Som Comerç TGN. Treu-ne tot el suc!

https://web.moneder.com/registre-comerciant.php


Jornades de comerç minorista a la Cambra de

Comerç de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona, la Cambra de Comerç

de Tarragona, Espimsa i Via T s'uneixen per fer una

campanya conjunta abans del Black Friday

"Tarragona, som un comerç irresistible" és el
nom de la campanya que tindrà lloc entre el
19 i el 23 de novembre, amb ofertes especials
de les botigues de Tarragona.

La campanya serà el resultat de la formació
que faran els botiguers al novembre, en què
es capacitaran per tirar endavant projectes
d'aquest tipus usant les xarxes socials.

https://www.cambratgn.com/jornades/formacio/229-incrementa-les-teves-vendes-per-instagram-tarragona
https://www.cambratgn.com/jornades/formacio/229-incrementa-les-teves-vendes-per-instagram-tarragona


L’Ajuntament de Tarragona, a través de 
Tarragona Impulsa, obre una línia d’ajuts per 
a empreses que s’hagin creat des de l’1 d´agost
del 2019 al 22 d'octubre del 2020 i tinguin el 
seu centre de treball a la nostra ciutat. 

Els ajuts poden ser de 2.000, 2.500 o 3.000 €,
en funció de la puntuació obtinguda per cada
sol·licitud i la quantia de les despeses justifica-
des.

Us recordem que les sol·licituds es poden presentar fins al 12 de novembre, a
les 14 h, per via telemàtica.

Més informació aquí.

Ja estan programades les accions formatives 2020, destinades a emprenedors,
microempreses i pimes per tal de dotar els participants d´eines per
desenvolupar i consolidar el seu projecte empresarial. 

Inscripcions i més informació aquí.

Tarragona Impulsa - Espai Empresa
Àrea de Desenvolupament Econòmic
Edifici Tabacalera
Av. Vidal i Barraquer, s/n, M1, 2r
Tarragona, 43005
Tel.: 977 243 609

Ajuts per a noves empreses

Accions formatives de Tarragona Impulsa per a

empreses

https://www.tarragona.cat/tarragonaimpulsa/empresa/ajuts-municipals-per-a-la-creacio-de-noves-empreses
https://www.tarragona.cat/tarragonaimpulsa/empresa/formacio-per-la-creacio-dempreses


Compartim la sisena fitxa de la campanya per

millorar l'ús de la llengua catalana als comerços



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



