EIs botiguers maresmencs han acollit amb
resignació' i temor la notícia del pacte
entre el PSOE i CiU que estableix la
llibertat d'horaris,coínercials a partir del
2001. Aquesta flexibilització representara

i el Decathlon a Mataró. En canvi, els
que defensen la llibertat horaria veuen
en el, desbloqueig _de la- llei del comer<;
~l primer pas cap a la modernització del
sector i la «sobirania» del consumidor.

/ Els boüguers maresmencs acullen amb
resignació i por ·la .llei de lIibertat horana
Creuen -que fins que entri en vigor, el
,2001, tindran prou temps per reciclar-se

Temen la profunditat deIs canvis i la
competencia de les grans superfícies

IOLANDA MÁRMOL

• Mataró.Si en' alguna cosa
coincideixen defensors i oponents
a la llibertat d'horaris comercials
és que la seva aplicació comportara un canvi radical en el sector.
El petit comer<; sap que aquesta
flexibilit;¡;aciól'obligara a adoptar
les mesures necessaries per poder
competir amb les grans cadenes,
i el canvi, per a molts, ya acompanyat d'una veritaúle por. El president de la Unió de Botiguers
de Tordera, Jaume Iborra" admet
que s'haura d'adaptar a noves tecniques, que confessa que li fan
panic. «No .•ens han ensenyat a
-se¡;,..e.rIlpl'e a'
in /
v:endr.e
Aquest canvi sera nou i problematic», es lamenta Iborra, que,
en canvi, es mostra disposa aemmotllar-se a les noves necessitats.
També hi ha botiguers que troben jJ'lógic l'horari establert fins
ara i, tot i qüe creuen que la
competencia sera més dura a partir del 2001, esperen poder adaptar-se als canvis en els, sis- anys
que hi ha de marge. «Es el joc,
o hi entres o plegues, peró no
pots encallar-te'i contin,uar com
fins ara», diuen.
. El president de Zontur Cpmer<;
Catalunya, Joan Torrent, es mostra plenament satisfet que el
'PSOE i CiU' hagin arribat a un
pacte, «especialment després de
.
~
.
l'actitud beHigerant que ha manno haurien d'alarmar-se. Entre els
tingut la Generalitat, i que sem-' canvis mé;' significatius que haura
blava voler aturar el deseqvolude plantejar-se el petit comer<;hi
pament». Torrent considera que .ha el sistema de torn_s, ja que
el termini: de sis anys fins que
els establimerits estaran oberts
entri en Vigor la nova llei de cofins a més tard al vespre, per
mer<; dóna prou temps al sector
poder competir amb les grans
per modernitzar-se i adaptar-se,
arees i ajustar-se, a les necessitats
del cIient. Joan Torrent ho diu
. per la qual cosa els comerciants

.

cIar: «El consumidor és el rei.»
L'acord de dimecres passat, que
sera debatut el 18 de setembre
en la' Comissió Económica del
Congrés i podria passar al Senat
la setmana següent, és l'últim en-"trebanc per aprovar la llei de comer<;, que estava encallada des
.de feia molts mesos. La lIei preveu

que, arribada la data establerta,
cada autonomia fixara amb el govern de Madrid la llibertat horaria. Actualment, a Catalunya la
Generalitat permet obrir un total
{}e vúit festius I'any, que és el
mínim de l'actual llei j a partir
del qual cada autonomia pot incrementar-lo.

