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La Botiga de l'aloe tanca al
setembre
La pandèmia, una de les causes del comiat de l'establiment a la plaça de les
Basses

Exterior de l'establiment, a la plaça de les Basses | Adrià de las Heras

La pandèmia precipita el tancament per jubilació de La Botiga de l'Aloe, negoci ubicat a la
plaça de les Basses de Reus. Manel, que ha regentat el negoci durant els últims 12 anys, així ho
explica a Reusdigital.cat. ?Des de la pandèmia ha costat molt tirar endavant el negoci?, admet.
Un establiment únic al territori
El propietari de la botiga destaca que el seu és un establiment únic al territori: no hi ha
comerços especialitzats en aquest producte natural, i encara menys d'àloe vera que tingui les
propietats que té la matèria primera que importen, majoritàriament de Canàries.
Manel destaca que l'àloe vera que ha venut durant tot aquest temps és ?de cultius i processos
100% ecològics?. Fet que situa aquesta botiga, doncs, com a única a l'entorn. Actualment,
aquesta mena de producte es pot comprar en farmàcies o botigues de productes naturals, però no
en botigues especialitzades en aquest producte natural, que ja no en queden.
Clients de fora de Catalunya
El client d'aquesta botiga ha sigut majoritàriament "gent gran; a partir de 40 anys", afirma el
propietari del negoci. La gent jove només anava a aquesta botiga per comprar remeis relacionats
amb l'acne, lamenta. Malgrat això, l'amo celebra que en aquests anys, i gràcies a la idiosincràsia del
negoci, han pogut fidelitzar alguns clients que venien de fora de Catalunya.
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En els últims anys, La Botiga de l'Aloe havia obert una plataforma digital per facilitar les
vendes en línia, però aquesta iniciativa no ha prosperat. El botiguer ho relaciona amb el perfil del
seu client habitual: ?la gent gran no confia en la compra per internet?, argumenta. És així com el
propietari de La Botiga de l'Aloe ha decidit prejubilar-se. L'últim dia que obriran serà el 24 de
setembre, vigila de la festivitat de Misericòrdia. Ara mateix es troben en liquidació.
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