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«Hi havia vida abans d'Inditex, i n'hi
haurà després»
Els regidors Prats i Caelles argumenten que el tancament previst d'algunes de
les seves botigues és "una estratègia d'empresa"

Els regidors Prats i Caelles, en una imatge d'arxiu, a la sala de premsa de l'Ajuntament de Reus | Reus.cat

L'anunci del tancament d'algunes de les botigues de roba que el grup Inditex té a la nostra
ciutat no preocupa en excés les autoritats locals. Aquest migdia de dilluns, a la roda de premsa
de presentació de les targetes de fidelització Gaudim Reus, els regidors Carles Prats i Montserrat
Caelles s'han pronuciat al respecte, en resposta a les qüestions formulades pels mitjans de
comunicació presents.
Una estratègia "a nivell global"
En aquesta línia, el titular d'Empresa i Ocupació ha exposat que "cal tenir en compte" que tot
plegat és "una estratègia de l'empresa a nivell global". De fet, Inditex contempla el tancament
d'un miler dels seus establiments arreu, 300 dels quals serien en territori estatal.
"El missatge que volem transmetre des de l'Ajuntament de Reus és que sempre hem de treballar
tots junts, que les associacions comercials han de treballar plegades", ha dit. Sí que ha admès,
amb tot, que "el tema dels locals buits" a la ciutat "ens preocupa".
Per part seva, i com a responsable de Promoció de Ciutat, Caelles ha manifestat que "hem de
veure com donem la volta a aquestes notícies. Hi havia vida a Reus abans d'Inditex, i estic segura
que n'hi continuarà havent després", ha assegurat. En aquest sentit, ha avançat que s'estan fent
accions "per continuar sent una ciutat atractiva. La ciutat més important de Catalunya a nivell
comercial".
Del tomb de ravals a La Fira
Amb el tancament d'alguns dels establiments d'Inditex a la capital del Baix Camp (l'Stradivarius
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del raval de Santa Anna i el de Zara, a La Fira), el sector del comerç local perdrà potents actius.
Quan Zara se'n va anar del raval de Jesús al centre comercial de l'avinguda de Sant Jordi,
aquest mes de novembre fa sis anys, els botiguers dels voltants van lamentar el trasllat en
entendre que la botiga exercia un gran poder d'atracció sobre potencials clients.
El local en qüestió va estar un temps tancat, fins que s'hi va instal·lar el negoci In·usual, que venia
roba a preus molt competitius, i que no va prosperar després de gairebé un any d'activitat. Més
endavant, l'espai el va ocupar la cadena de roba Intersport. La firma va tancar llavors el local del
carrer de la Perla per arribar al número 16 del raval de Jesús.
Zara, al seu torn, es va instal·lar a La Fira com un dels seus principals reclams.
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