Armangué reclama la creació d’una
cambra de comerç de l’Empordà perquè
troba poc representativa l’actual
Posa l’exemple de Sant Feliu de Guíxols per demostrar la viabilitat de la proposta
ROBERT CARMONA / Figueres

J L’alcalde

de Figueres, Joan Armangué, considera que ha arribat
el moment de reivindicar una cambra de comerç pròpia per a l’Alt

«Figueres i l’Empordà tenen una força prou important per arribar a justificar
una cambra de comerç de
la comarca, cosa que la mateixa llei catalana preveu
si hi ha la voluntat majoritària dels integrants del
territori», defensa Armangué, el qual recorda que
a les comarques gironines
ja hi ha el cas de la Cambra
de Comerç de Sant Feliu
de Guíxols, independent
de la de Girona. Davant
un centenar de comerciants de Figueres, Armangué va instar el teixit
empresarial de la comarca,
que té una incidència notable en l’àmbit del turisme i el comerç, que impulsi
la creació d’aquest nou
ens. «Tindria molta més
autonomia i podria articular molt més bé un projecte econòmic d’àmbit comarcal que no pas amb la
situació actual, ja que ara
la Cambra de Comerç té
un àmbit provincial i la que
proposem seria molt més
propera, integrada al territori i representativa»,
argumenta l’alcalde figuerenc.
En aquesta mateixa línia
Armangué considera contradictori que «la comarca
sigui una zona rica en associacionisme, però no hi
hagi entitats del teixit econòmic que representin el
conjunt del sector comercial i empresarial». «A-

Empordà, que sigui veritablement
representativa del potencial econòmic, turístic i comercial de la comarca. Armangué va aprofitar una
entrega de premis als comerços de

Figueres per llançar aquesta proposta, que, segons ell, «com a mínim
s’ha d’estudiar». A més, va demanar
que l’impulsor de la iniciativa sigui
el teixit empresarial comarcal.

Joan Armangué i Robert Figueras, en l’entrega dels premis a la renovació comercial. / R.C.

questa, però, ha de ser una
idea que ha de sorgir dels
mateixos sectors, que han
de veure la conveniència
de tenir aquesta institució
representativa», va argumentar en el seu discurs
l’alcalde de Figueres.
Armangué defensa que
com a mínim s’ha d’obrir
un procés d’estudi sobre
la viabilitat de la iniciativa.
«La riquesa del teixit emprearial, el turisme i el comerç de la comarca ens
han de fer plantejar al-
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menys la reflexió», afegeix.
Bus gratuït
D’altra banda, l’entrega
dels premis a la renovació
comercial de Figueres
també va ser aprofitada pel
president de Comerç de
Figueres Associació, Robert Figueras, per anunciar les novetats que presentarà l’entitat. En aquest
sentit, es preparen uns tiquets per als establiments
associats per tal que els
clients puguin agafar el bus

gratuïtament. Aquesta iniciativa complementa la
que ja funciona per facilitar tiquets per pagar l’aparcament.
A més a més, s’iniciarà
un estudi estratègic per saber cap on s’ha d’orientar
l’oferta comercial. Joan
Armangué ha ofert a Comerç de Figueres integrar-se en el consorci que
haurà de gestionar els
aparcaments de la ciutat,
en què també hi haurà
Mifas.

la glossa del bisbe X CARLES SOLER

«Sigueu
perfectes»
J Des

del dissabte 3 de maig a la tarda, el Papa
és a Madrid. Diumenge, dia 4, tornarà a Roma. Ha
vingut per la canonització del P. Rubio, jesuïta, apòstol
dels barris de Madrid; la mare Maravillas, carmelita
fundadora de diversos monestirs; sor Ángela de la
Cruz, fundadora i gran benefactora dels pobres a
Sevilla; la germana Genoveva Torres, que amb una
crossa (li van haver d’amputar la cama quan era
joveneta) va recórrer mitja Espanya fundant residències per a dones soles, i mossèn Pere Poveda, fundador
de l’Institut de les Teresianes. Tots aquests nous sants
van viure durant el segle passat. En la cerimònia
de llur canonització hi participaran persones que han
conegut alguns d’ells. El Papa, en la Novo Milennio
Ineunte, la carta apostòlica que ens va adreçar en
ocasió del nou mil·leni, ens proposa com a primer
objectiu la santedat de vida. Aquests nous cinc testimonis acrediten que no és una quimera. La santedat
és possible. És, fins i tot, un manament del Senyor:
«Sigueu sants davant meu, perquè jo, el Senyor, sóc
sant» (Lv 20,26); «Sigueu perfectes com ho és el
vostre pare celestial» (Mt 5,48). És clar que sempre
ens quedarem a mig camí. No podem atènyer la perfecció de Déu; només Déu és l’absolut perfecte. A
nosaltres se’ns demana la disponibilitat, voler-ho, posar-nos decididament en camí; en el camí que hi
porta, s’entén. Les fites que assenyalen aquest camí
són les actituds que Jesús proclama en les benaurances:
la pobresa, la bondat compassiva, misericordiosa, la
netedat de cor, el compromís per la justícia i la pau
(cf. Mt 5,3-12); i les obres sobre les quals serem jutjats
al terme del camí: compartir el que tenim amb els
pobres, atendre i fer costat als qui pateixen solitud,
malaltia, empresonament (cf. Mt 25,31-46). La tarda-vespre del dissabte, el Papa ha volgut compartir-la
amb els joves en un encontre festiu i joiós, en el
qual ben segur els adreçarà un missatge encoratjador
per tal que, com a constructors d’un demà millor,
emprenguin decididament el camí de la santedat de
vida: el camí de Jesús que, com recordem en la festa
de Pasqua, passa per la passió i la mort en creu,
però acaba en gloriosa resurrecció i glorificació. A
tots, joves i grans, ens cal viure i donar raó d’aquesta
esperança amb sinceritat i testimoniar-la amb claredat.
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