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Local Girona-Gironès

L
es compres en línia  s’estan 
imposant. I això comporta 
un desgavell per al petit co-
merç, i té a més altres con-

seqüències per a la nostra gent i per 
al país en general. Només a Espa-
nya, Amazon, que és un monstre i 
s’ho està menjant tot, treballa amb 
+9.000 pimes, va guanyar el 2019 la 
indecent xifra de +7.500 milions 
d’euros, i nomes en va tributar 5 mi-
lions, és a dir, el 0,00000006 %... De 
cada lloc de treball que genera Ama-
zon se’n perden més de dos del nos-
tre teixit comercial i empresarial. 
Costa molt no caure a la trampa 
Amazon, és una comoditat molt 
gran en un món que va molt ràpid. 
Amb la pandèmia, Amazon s’ho 
està menjant tot per fer-se encara 
mes el «rei del món comercial», i ha 
tingut un 40% d’increment de les 
vendes 2020. Podem extrapolar, 
doncs, que en l’exercici 2020 haurà 

guanyat previsiblement una xifra su-
perior als 10.000 milions d’euros, i 
ho tributarà gairebé tot al paradís fis-
cal luxemburguès. Això provocarà 
que molts petits comerços proba-
blement es vegin abocats al tanca-
ment, –com ja està passant– i que 
milers de persones es quedin sense 
feina i sense expectatives de futur. 
Qualsevol negoci del nostre país 
−un cop hem sumat tots els concep-
tes− paga un impositiu de no menys 
del 50 %, amb beneficis minsos. Tot 
plegat és un greuge comparatiu in-
tolerable. Google, les empreses de 
l’Ibex-35, les SICAV... la llista de 
greuges és impressionant. Tard o 
d’hora, molt probablement, se’n 
veuran afectades les pensions i les 

prestacions d’atur, que paguem en-
tre tots. 

Hi ha alternatives que s’haurien 
de posar en pràctica per revertir la 
situació i reequilibrar els impostos. 
Posem de referència la nostra esti-
mada Girona i la seva gent, exemple 
extensible a qualsevol poble o ciutat. 
Hauríem de treballar «el plaer, 
l’emoció i el cor» de les nostres boti-
gues, entorn i ciutat. Els clients han 
de sentir alguna cosa per poder ve-
nir a comprar. Caldria aplicar un IVA 
reduït del 4 % a les petites botigues 
de proximitat del teixit urbà i exclou-
re’n les grans cadenes. Amb això sol 
ja es posaria un fre als tancaments i 
s’aconseguiria més recaptació fiscal, 
pel fet de generar més activitat. 

Molta gent va a la Roca Village, a 
Gran Jonquera, a l’Espai Gironès... i 
fins i tot s’organitzen autocars per 
anar-hi. Jo em pregunto què tenen 
aquests centres comercials que esti-
rin tant la clientela? Doncs moltes 
botigues juntes, gairebé totes com-
partint un espectacular disseny ar-
quitectònic i urbanístic, netedat ex-
trema, gran servei de seguretat, tot 
tipus de restaurants, petits parcs in-
fantils, amplis aparcaments gratuïts 
(tema clau), actuacions musicals, 
cinemes, innovació permanent, 
obertura continuada matí i tarda, 
preus ajustats... Quan hi vas et sents 
«l’amo del món». És una excursió 
amb la parella, amb la família... Tots 
hi xalen i, a més, la gent compra. 
Què tenim a la ciutat? Un munt de 
botigues tancades, inseguretat, bru-
tícia, carrers pensats nomes per als 
vehicles, cap dels quals és de via-
nants, cap activitat als carrers, gaire-
bé manca d’aparcament gratuït, ho-
raris al migdia tancats... Vaja, que tot 
plegat a vegades sembla «un enter-
rament de tercera». Cap sector s’es-
capa a les conseqüències del virus; 
uns més, altres menys. 

Aquí ha fallat tothom: els polítics 

que ens governen i també la part 
empresarial. Ha mancat innovació, 
lideratge i acció. Ara ens queixem 
quan ja tenim «el capellà al quarto». 
I si no fem res, aviat el capellà ja hau-
rà marxat del quarto i llavors ja no hi 
haurà res a fer... Encara hi som a 
temps. Hem d’aconseguir que els 
clients vulguin venir a la ciutat per-
què s’hi sentin bé, còmodes, se-
gurs... Que hi vagin com si fos una 
excursió i s’ho passin bé amb la fa-
mília, les parelles... Necessitem una 
dotzena de carrers exclusivament 
per a vianants, com a mínim. Recu-
perem l’Onyar i tot el que represen-
ta. Que l’avinguda Canalejas sigui un 
veritable passeig per a vianants amb 
vistes calmades a les cases de 
l’Onyar, amb una barana en forma 
d’onades. Que gironins i forasters 
puguin sentir-se turistes: que trobin 
terrasses,  esbarjo, conversa, vida, 
color, cares amables i flors arreu, 
com a Estrasburg, una ciutat que ad-
miro... En resum: hauríem de culti-
var això que en diem «el plaer, 
l’emoció i el cor» de la ciutat. Si no 
ho fem, què deixarem a les nostres 
futures generacions? Estimem Giro-
na, passió per Girona.

Carles Mallart

«EL CAPELLÀ AL QUARTO...» 
 COMERÇ DE PROXIMITAT 

n L’Associació de Voluntaris de Pro-
tecció Civil de Salt és la guanyadora 
del Premi Tres de Març d’aquest 
2021. El jurat l’hi ha concedit «pel 
seu compromís en qualsevol tipus 
d’activitat que es porta a terme al 
municipi». També destaquen «la 
seva col·laboració desinteressada 
en l’ajuda i solidaritat a la ciutada-
nia saltenca quan s’han produït 
afectacions climàtiques o sanitàri-
es importants», i posen d’exemples 
el temporal Gloria o la covid-19. 

L’associació es va constituir el 
2015 per col·laborar en la protecció 
i assistència davant qualsevol clas-
se d’accident o catàstrofe, així com 
per salvaguardar els béns i el medi 
ambient. Des d’aleshores, ha estat 
un agent habitual i imprescindible 
en la celebració dels actes i activitats 
del calendari saltenc, diu el consis-
tori en un comunicat. 

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, qua-
lifica l’equip de voluntaris premiat 
com a «un immillorable exemple de 
participació i solidaritat ciutadana». 

«A banda de la seva activitat habitu-
al, cal remarcar la tasca desinteres-
sada i intensa durant el 2019 i el 2020 
relacionada, per exemple, amb l’im-
pacte del temporal Gloria i, sobre-
tot, el suport vital que el cos de Pro-
tecció Civil ha dut a terme, de forma 
coordinada amb diferents àrees de 
l’Ajuntament, per fer front a la co-
vid-19», apunten des del consistori, 
sobre l’entitat guanyadora. 

Reconeixement als sanitaris 
Enguany el premi també inclou un 
reconeixement públic a tots els 
col·lectius en l’àmbit sanitari de Salt 
«per la seva tasca extraordinari per 
fer front a l’impacte de la covid-19 al 
municipi». 

Els Premis Tres de Març reconei-
xen persones i entitats que duen a 
terme la seva activitat a la vila i que 
s’hagin distingit per la seva activitat 
o iniciatives relacionades amb la 
promoció de la vida cultural i cívica 
al municipi. El jurat està presidit per 
l’alcalde i com a vocals té el regidor 
de Cultura, un representant de cada 
grup municipal i quatre represen-
tants més triats entre els guardonats 
amb el premi els darrers deu anys, a 
més dels fills predilectes de la vila.

L’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Salt, 
premi Tres de Març 2021

DDG. SALT

u En aquesta edició, els guardons també faran un reconeixement públic 
als col·lectius professionals de l’àmbit sanitari que fan front a la COVID-19

Els voluntaris de Protecció Civil de Salt en una actuació. AJUNTAMENT DE SALT n La Clínica Girona ha començat a 
fer teràpia regenerativa amb mo-
nòcits. L’innovador procediment, 
mínimament invasiu i guiat per 
ecografia, millora el pronòstic de 
determinades lesions articulars i 
tendinoses. Un equip interdiscipli-
nari integrat pels Traumatòlegs Dr. 
Xavier Comas i la Dra. Elisa Agui-
lar, i el Dr. Javier González de la 
Rosa de la Unitat del Dolor del Ser-
vei d’Anestesiologia, aplica des de 
finals de gener aquest avanç, amb 
resultats molt satisfactoris per als 
primers pacients tractats. La terà-
pia és indicada en lesions doloro-

ses i limitants, de diverses causes. 
Els monòcits són cèl·lules san-

guínies immunitàries que juguen 
un paper clau en el desenvolupa-
ment i reparació dels teixits. El pro-
cediment consisteix en l’extracció 
de sang perifèrica, el seu processa-
ment en condicions d’esterilitat 
per a l’obtenció dels monòcits, i fi-
nalment l’administració ecoguia-
da d’aquests en la localització ana-
tòmica lesionada. 

La intervenció es realitza de ma-
nera ambulatòria, sense necessitat 
d’ingrés, ni limitacions en la vida 
quotidiana, excepte la realització 
d’esforços durant 48-72 hores.

La Clínica Girona 
impulsa una nova 
teràpia regenerativa

DDG. GIRONA

Els doctors Comas, Aguilar i González, encarregats de la innovadora teràpia.

CLÍNICA GIRONA


