Valoració Jornada 21-D
Barcelona 21 de desembre de 2018.

La patronal del comerç, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de
Catalunya ha fet una valoració:
En la part operativa, destacar una jornada amb menys activitat pel matí, i amb una
principal afectació per al comerç al centre de Barcelona, on hi havia menys activitat i
problemes de mobilitat, ocasionant una incertesa durant tota la jornada.
Denotar que, respectant el dret a manifestació de la població, també es vol incidir des de
l’entitat a la responsabilitat política de totes les administracions i partits polítics. No
creiem que afavoreixi a l’activitat econòmica anunciar jornades de violència fins i tot
anunciant possible mortalitat de la població. Tampoc afavoreix organitzar actes polítics de
calatge social potencialment negatiu enmig de la capital en plena campanya de Nadal.
També cal preveure la gestió adequada de dispositius en jornades com aquesta.
Si no es promou positivament aquests elements es provoca que la població vagi en contra
dels nostres propis sectors, com el comerç; que donen ocupació, generen economia i
també generen il·lusió social i fraternitat amb una campanya de Nadal.
Malgrat els auguris, el president del Consell de Gremis, Joan Guillén, ha comentat
“celebrem que la jornada s’hagi tancat sense greus incidents, i que el comerç a Catalunya
hagi pogut mantenir activitat tot i la baixada d’activitat i afectació en zones concretes.”
Guillen també ha destacat que finalment hagi estat una jornada sense greus incidents però
que per properes; cal responsabilitat de tots els polítics”

El Consell de Gremis és una federació d’entitats de representació sectorial i empresarial creada l’any
1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç, serveis i
turisme de Barcelona i Catalunya. Està integrat per gremis i associacions amb més de 10.000 petites i
mitjanes empreses. El passat mes de gener de 2018 va ser designat i va assumir la responsabilitat de
representar els temes relacionats amb el Comerç, Turisme i Serveis de Foment del Treball Nacional.
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