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Els botiguers dubten que es contracti més com diu l'Ajuntament de Girona
Qüestionen que en plena crisi s'hagi augmentat un 12% el personal
DANI VILÀ. Girona

Comerciants i botiguers de la ciutat de Girona posen en dubte les dades que va fer públiques la setmana passada
l'Ajuntament de Girona, segons les quals el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social havia augmentat un 12% durant
el 2008. Els comerciants consultats asseguren que en temps de crisi la majoria han optat per mantenir el personal. En
les zones perifèriques alguns comerços han hagut de tancar per falta de clients. També demanen polítiques més
globals per a tots els barris de Girona.
Les presidentes de les dues associacions de comerciants de Sant Narcís, Eva Maria Trias i Esther Arnau, consideren
que la tendència «és just al contrari» del que reflecteixen les dades de l'Ajuntament. «Se'ns ha ajuntat la crisi amb
les obres del TAV, i només cal veure que en l'últim trimestre s'han tancat sis comerços», exposen les dues
presidentes. Trias demana, a més, que l'Ajuntament «pensi més en tots els barris», siguin on siguin, «i no només
en el centre». En aquesta mateixa línia, el president dels comerciants del mercat del Lleó, Josep Campmajó,
certifica que l'any 2008 va comportar el tancament de quatre parades, quan a principi d'any el mercat tenia el cent
per cent de les parades obertes. «Només amb aquests tancaments ja hi ha hagut un descens objectiu del nombre
de treballadors, i molts no substitueixen les baixes», afirma. Considera que les dades facilitades «potser eren un
intent per animar el sector, i potser al centre ha passat, però com més lluny del centre pitjor ha estat l'any». Al
mercat del Lleó esperen a veure què passa a partir del mes de març.
En la mateixa línia s'expressa Maribel Mas, dels comerciants del Cor de Girona, la qual admet que els petits
comerços «ja intenten no estirar més el braç que la màniga, i potser no s'ha fet fora gent, però tampoc no se n'ha
contractat de nova». Mas fa aquesta reflexió sobretot pensant en les botigues més familiars, on sovint els
mateixos amos són els dependents de la botiga i no tenen personal contractat. Admet que en les últimes setmanes
«es comença a veure molta gent pel carrer, però encara n'hi ha poca que porti bosses per haver comprat». Des
d'aquest sector de la ciutat es fa una crida a «l'optimisme per poder sortir de la crisi».
Tampoc no varia la percepció dels comerciant del sector de Sant Fèlix. Pere Pujolràs reconeix que els botiguers de
la zona «es queixen i força de la situació». Alguns negocis admeten que continuen treballant «perquè es busquen
la feina fora d'aquí», però repassant els botiguers de la zona afirma que «tothom té el mateix personal que l'any
passat». El divendres i el dissabte són dies força bons per al sector comercial d'aquesta zona de la ciutat; en canvi,
els altres dies entre setmana hi ha molt poca activitat, per bé que esperen que es recuperi de mica en mica. Així,
el sector comercial no sembla que comparteixi les dades oficials que va fer públiques la regidora de
Desenvolupament, Cristina Alsina, segons les quals les botigues al detall han augmentat un 12% el nombre de
treballadors. Era de les poques dades positives, si es té en compte que la ciutat té més de 5.300 desocupats i
l'atur ha crescut un 64%.

