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CRISTINA CARRASCO

- Com veu la situació del 
comerç local en aquests 
moments?
- La situació és molt preo-
cupant i les expecta� ves no 
són gaire posi� ves. El pe� t 
comerç ho té cada cop més 
di� cil per sobreviure, cada 
cop hi ha més persianes bai-

xades i més locals buits. Si 
això no fa un gir, tenim molt 
a perdre. Cal que prenguem 
consciència de quin � pus de 
ciutat volem, i és que una 
ciutat sense comerç no és 
una ciutat. Des de Comerç 
Rubí, defensem els valors 
del pe� t comerç, el comerç 

Entrevista a Miquel Ortuño, president de Comerç Rubí

que dona vida al centre i als 
barris, un comerç sosteni-
ble, de km 0 i de qualitat.
- En algunes ciutats, com 
Terrassa, hi ha zones co-
mercials tradicionals que 
s’estan buidant. Quina anà-
lisi en fa?
- A Rubí també està pas-
sant ja. Tant als barris com 
al centre de la ciutat ens 
trobem que cada cop més 
hi ha més locals buits i la 
tendència és que cada cop 
hi seran més.
- Quines són les causes 
d’aquests tancaments?
- Lloguers desorbitats, falta 
d’aparcament, compres per 
Internet, grans super� cies... 
tot plegat fa que cada cop 
l’oferta comercial de la 
ciutat sigui més limitada. 
Disposem d’un estudi d’hà-
bits de l’Ajuntament que 
evidencia que, tot i que la 
valoració envers el nostre 
comerç és positiva, hi ha 
una fuga comercial impor-

tant, sobretot per part de 
les urbanitzacions que mar-
xen a les grans super� cies 
(amb la facilitat d’aparcar 
aviat i gra� s) o a causa de 

les vendes per internet.
- Què s’hauria de fer per 
combatre aquest fet?
- No podem quedar-nos 
estancats en models ca-
ducats, hem d’actuar, és 
necessària una teràpia de 
xoc perquè el que hem fet 
sempre ja no és sufi cient. 
Cal crear un pla estratègic 
a curt termini adaptat a la 
nova realitat, amb la impli-
cació de l’administració i els 
mateixos comerços.
- Com hauria de ser aquest 
pla estratègic?
- Ha d’incloure una bateria 
de mesures per enfortir 
el nostre comerç a curt 
termini. És necessària la 
coordinació i un model de 
treball público-privat, amb 
l’estudi i creació conjun-
tament amb l’Ajuntament 
de les Àrees de Promoció 
Econòmica Urbana (APEUS) 
a Rubí, amb l’objectiu de 
facilitar la modernització i la 

promoció de determinades 
zones urbanes.
- Quines mesures concretes 
hauria d’incorporar?
- Cal millorar la qualitat de 
l’entorn urbà, consolidar el 
model de ciutat compacta, 
complexa, cohesionada i 
mediambientalment efi ci-
ent. Cal una transformació 

digital, compar� r els recur-
sos amb l’administració, 
aconseguir suport amb 
campanyes de conscienci-
ació en els mitjans de co-
municació locals, fomentar 

“El pe� t comerç necessita una teràpia de xoc 
perquè el que hem fet sempre ja no és sufi cient”

la cooperació i associacio-
nisme, ja que la unió fa la 
força, fidelitzar i millorar 
l’atenció al client, moder-
nitzar els sistemes de ges� ó 
i innovar en el producte i en 
el servei.
- Per què creu que a Rubí 
no s’instal·len franquícies 
conegudes com tenen la 
majoria de grans ciutats de 
l’entorn?
- Sempre s’ha dit que les 
franquícies no volien venir 
perquè no trobaven locals 
sufi cientment grans i que 
s’adaptessin a les seves 
necessitats. Però està clar 
que hi ha moltes franquíci-
es que no necessiten tants 
metres i tampoc han vingut 
a Rubí.

Recentment ens hem 
reunit amb la regidoria de 
Comerç i els hem demanat 
de treballar conjuntament 
prenent mesures per donar 
suport a la nova implanta-
ció de comerços de qualitat. 
És molt important un tre-
ball en conjunt per tal de 
fer un comerç més atrac� u 
i compe� � u.
- Rubí té un greu problema 
d’aparcament als barris i al 
centre. Quines propostes 
fan des del teixit comer-
cial?
- Un dels nostres grans 
reptes és afavorir el ‘Park 
and Shop’. Des de l’associ-
ació es treballa perquè els 
comerços de la zona centre 
sempre disposin de � quets 
de pàrquing i recentment 
hem incorporat també els 
de la zona blava. Ara volem 
que els pàrquings de la pl. 
Onze de Setembre i la Pista 
es puguin acumular fi ns a 
dues hores d’aparcament, 
cosa que fi ns ara els gestors 
dels aparcaments no facili-
ten. Hem demanat suport 
a l’Ajuntament a l’hora de 
negociar amb aquests, ja 
que una hora  o mitja no és 
sufi cient. Una altra inicia� -
va seria que els pàrquings 
es poguessin pagar amb la 
Targeta Comerç Ciutat. 

A les zones comercials 
dels barris proposem algu-
nes places de zona taronja 
gratuïtes, controlades i 
rota� ves en horari comer-
cial. La regidoria de Comerç 
ha acollit favorablement 
aquestes dues propostes.

“Cada cop hi ha 
més locals buits 
i la tendència és 
que cada cop hi 
seran més”

Miquel Ortuño, president de Comerç Rubí. / Arxiu

“Cal crear un pla 
estratègic a curt 
termini amb la 
implicació de 
l’administració 
i els mateixos 
comerços”

Un local tancat al centre. / R.C.


