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NOTA DE PREMSA 

Una satisfactòria jornada de medi ambient a Arbúcies, organitzada per 
PIMEComerç Girona 

 
L’acte, impulsat també per la Federació de Comerç de la Selva, va incloure un intens debat 
entre els més de 20 assistents de diferents associacions de comerciants del territori 

 
  
Arbúcies, 4 de maig de 2016.-  Un intens clima de participació i satisfacció va ser el que va 
arrodonir una jornada, dilluns passat, envers el respecte pel medi ambient i les accions de 
sensibilització proposades al respecte, concretament respecte a la reducció del consum 
de bosses de plàstic i l’eliminació de la seva gratuïtat en els comerços. La jornada, 
promoguda per PIMEComerç Girona, amb la Federació de Comerç de la Selva, va comptar 
amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants d'Arbúcies i l’Ajuntament 
d’Arbúcies, que va cedir la seu per a l’acte.  
 
Amb més de 20 participants, hi van assistir socis de les associacions de Breda i Sant Hilari 
Sacalm. La presentació de l'acte va anar a càrrec del president de PIMEComerç Girona, 
Josep M. Vergès, i de la regidora de Comerç, Maria Tayeda. També hi va assistir l'alcalde, 
Pere Garriga, que va mostrar un especial interès, tot creant un debat molt intens i participatiu. 
Neus Gallart, de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), i Rosa Garcia, de la Fundació 
per a la Prevenció de Residus i Consum, presents a la jornada, es van sumar a la 
satisfacció dels organitzadors pels resultats obtinguts i la voluntat de col·laboració per part 
de les associacions de comerciants. 
 
En la jornada es va lliurar documentació, tant a l'ACR com a la Fundació, de diferents 
actuacions per a la reducció del consum de bosses de plàstic que s'han dut a terme a les 
associacions integrades a la Federació de Comerç de la Selva, tant a títol individual, com 
sota el paraigua comú. Cal destacar, però, cinc associacions que ja han acordat amb els 
ajuntaments dels seus municipis avançar-se a la legislació i cobrar les  bosses: Breda, 
Vidreres, Sant Hilari, Sils i Caldes de Malavella. De fet, en la major part dels seus 
establiments associats, des del dia 1 s’està fent efectiva aquesta mesura. El fet de 
celebrar la trobada a Arbúcies és perquè la seva associació de comerciants serà la pròxima 
entitat a aplicar-ho.  
 
En aquest sentit, La Selva és una comarca especialment activa, on els seus ajuntaments i 
associacions de comerciants van ser pioners en dur a terme accions continuades de 
promoció i sensibilització, com ara la distribució de bosses reutilitzables, carros i cabassos, i 
la substitució de la bossa de plàstic d’un sol ús per la bossa compostable. Actuacions 
compartides per PIMEComerç Girona, amb el seu president, Josep Mª Vergès, i la 
coordinadora territorial, Marta Julià, que s’han mostrat sempre molt sensibilitzats i 
compromesos amb el medi ambient, proposant accions i sinergies amb la resta d’agents 
implicats, amb l’objectiu de sumar esforços per aconseguir un comerç sostenible i 
preocupat pel nostre entorn.  
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El president de PIMEComerç Girona, Josep Mª Vergès,  

amb la regidora de Comerç, Maria Tayeda, presentant l’acte 


