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VÍDEO «Ara, et toca a tu!»: Junts
per Sant Cugat anima la ciutadania
a consumir en el comerç local
La formació municipal considera que una ciutat sense comerç "és una ciutat morta"

La regidora Sandra Casat amb el cartell "Compra al barri!" | Junts per Sant Cugat

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=r8qwObNzu44
Junts per Sant Cugat ha publicat un vídeo a través de les xarxes socials on anima a la ciutadania
a donar suport al comerç i la restauració local. Una acció que s'inclou dins de la campanya "Compra
al barri!", en la qual la formació política aporta el seu gra de sorra per cridar als santcugatencs a
consumir en els establiments del municipi i "fer-los costat" després de l'impacte que ha suposat
la crisi del coronavirus pel sector.
"És sabut que una ciutat sense comerç és una ciutat morta. Ens calen les persianes aixecades, el
bon consell de darrere el taulell, la llum i màgia dels seus aparadors, l'alegria de les terrasses dels
bars i restaurants que et permeten la pausa i faciliten la trobada", ha relatat la portaveu Carmela
Fortuny. "Volem un comerç i una restauració plens de vida i en plena forma", ha exclamat.
A més, Fortuny ha expressat que "no hem d'abaixar persianes; sinó poder aixecar de noves i això
ho hem de fer entre tots" mentre afirma que d'aquesta crisi "només ens ensortirem de manera
col·lectiva". Explica que com a oposició, no volien "quedar-se a casa de braços plegats" i promoure
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campanyes de promoció per donar un cop de mà.
L'acció, que forma part d'una campanya que ha llançat Junts per Catalunya en clau nacional, va
donar el tret de sortida aquest dijous amb una penjada de cartells arreu de la ciutat amb la
voluntat d'apel·lar a la solidaritat i sensibilitat dels santcugatencs i traslladar la noció que "ben a
prop, tens el millor comerç i restauració".
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