Les Regidoria de Presidència i de Comerç de l'Ajuntament d'Alacant se sumen a les
campanyes de promoció de l'ús social de valencià, de la Xarxa d'Oficines de
Promoció del Valencià, als comerços i locals d'oci de la ciutat.

«Rebaixes i descomptes»
Aquest dimarts, el regidor de Presidència, Natxo Bellido, juntament amb la regidora
de Comerç, Gloria Vara, han iniciat el repartiment de cartells de rebaixes i
descomptes a la tenda "Atmosfera Sport", al carrer de Sant Mateu, 11, al barri del Pla.
Durant els pròxims dies, la Regidoria de Comerç serà l'encarregada de repartir 2.500
cartells de rebaixes i 6.000 etiquetes de descomptes entre el comerç minorista de la
ciutat d'Alacant. Tot el material és atemporal per la qual cosa podrà utilitzar-se també
en les rebaixes de Nadal.
La Regidoria de Comerç ha posat a la disposició de les associacions de comerciants
aquest material i fins al moment, l'han sol·licitat les associacions de La Florida, Cor
d'Alacant, Més que centre, Sèneca, Pla Carolines i Quintana.
Aquesta campanya forma part de les accions que des de la Regidoria de Presidència
de l'Ajuntament d'Alacant, a través de l'agència AVIVA de promoció del valencià, es
duen a terme amb l'objectiu de promocionar l'ús social del valencià a la ciutat.
Campaña "Retolar en valencià"
Les regidories de Comerç i de Presidència han llançat també la campanya "Retolar en
valencià" dirigida a comerços i locals del sector de restauració i oci d'Alacant. Es
distribuiran 100 caixes amb set cartells adhesius per a retolar les dependències de
l'establiment ("Lavabos", "Dons" "Hòmens", WIFI debades", "Magatzem"...) i unes
altres amb indicacions com "obert-tancat", "espenteu-estireu" i "Endavant, l'atenem
en valencià".
Aquest matí la regidora de Comerç, Gloria Vara i el regidor de Presidència, Natxo
Bellido han iniciat el repartiment al restaurant "El Cantó" del carrer d'Alemanya.
Aquesta campanya respon al compromís de l'Ajuntament d'Alacant de fer visible el
valencià als carrers de la ciutat. "Aquest tipus de campanyes -afirma Bellido- ajuden
a fer, d'una forma útil i amable, que el valencià siga una llengua possible a la ciutat"

