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L’estudi de dinamització comercial aposta per
crear una marca que identifiqui la Part Alta
L’objectiu és que tingui un tret diferenciador de la resta i atregui més consumidors

C. MAS

El comerç i la restauració de la Part Alta
hauria de tenir una
marca única i diferent
amb l’objectiu d’atraure més consumidors.
Aquesta és una de les conclusions que es va desprendre ahir de les Jornades
Quo Vadis, Part Alta? que
anaven adreçades als comerciants, restauradors i
artistes d’aquesta zona de
la ciutat. El professor de la
Facultat d’Econòmiques i
Empresarials de la URV,
Jaume Gené, va ser l’encarregat ahir de presentar
l’estudi de dinamització comercial del barri. Entre les

Felicitats

Avui l'Abril fa un anyet!
Moltes felicitats carinyo, de
part dels teus papis.
Felicita les persones que estimes a través de
‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el
text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21,
3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça
electrònica: publicitat@mestarragona.com.
Les fotos s’han d’enviar amb dos dies
d’antelació respecte a la data de publicació.
Les fotos en suport paper no es retornaran

ACN

Un dels carrers comercials de la Part Alta de la ciutat de Tarragona.
conclusions d’aquest estudi
es va remarcar la importància d’utilitzar el nom de Part
Alta com un element amb
identitat pròpia i distintiu. Ai-

xí com també que hi hagi
una treball intens de la imatge d’aquesta zona de la ciutat per deixar «la impressió
que continua sent un barri

antic i que es visualitzi el
canvi que s’ha produït», va
matisar Gené.
Entre les accions que
s’haurien de portar a terme,
aquest estudi de dinamització apunta que hauria de
donar un impuls important
en l’associacionisme comercial, que hi hagi una associació que dialogui amb
l’Administració. També es
posa de manifest que s’ha
de donar suport als comerciants incrementant la seva
professionalització així com
la seva competitivitat a través de tallers i cursos.
Un altre dels punts claus
per millorar les accions és
donar més serveis als
clients com facilitar l’aparcament, targetes de fidelització o coordinar els horaris, entre d’altres.
L’estudi també va detectar un seguit de punts fe-

bles que hi ha en aquest barri de la ciutat com és la inexistència d’un moviment
associatiu, els problemes
d’accessibilitat i mobilitat
com és la manca d’aparcament o la no renovació de la
imatge d’alguns comerços.
Un altre dels punts febles
és que s’ha detectat una fuga de compradors a d’altres ciutats.
Els punts positius
Entre els aspectes positius
d’aquest barri hi ha l’especialització del comerç i el
tracte personalitzat amb els
clients, així com l’àmplia
oferta d’oci i restauració. El
responsable de l’estudi,
Jaume Gené, va remarcar
que «a la Part Alta hi ha un
gran centre comercial
obert. Els elements existeixen ara s’han d’estructurar i
potenciar».
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