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Diari de Girona ■

El Col·legi d’Agents Comercials
de Girona i Comarques va celebrar
ahir el tradicional Dia de l’Agent
Comercial tot mostrant el seu nou
concepte d’estand, que compta
amb espais dedicats a l’assessora-
ment en vendes i emprenedoria i
recerca activa de feina. A l’acte, que
va tenir lloc en el marc de la Fira de
Mostres, hi van assistir represen-
tants de la col·legiació catalana i de
l‘Estat espanyol, així com les ins-
titucions municipals i empresarials
gironines. 

L’any passat, el Col·legi d’Agents
Comercials de Girona va celebrar
el seu 85è aniversari. Ahir, durant
la celebració de la seva diada, el
seu president, Josep Burgas, va
assenyalar que la funció social de

la institució es desplega cap a una
doble direcció: «Cap a la societat
en el seu conjunt, ja que garantim
als ciutadans el correcte funcio-
nament d’uns serveis que, en úl-
tima instància, afecten la segure-
tat de les transaccions comercials,
i també cap al mateix col·lectiu de
professionals, que troben en
aquestes organitzacions la millor
empara i protecció dels seus drets
i interessos». Per això, davant la Llei
de Liberalització de Serveis, els
col·legis d’agents comercials re-
ivindiquen el seu paper a l’hora de
vetllar per les bones pràctiques,
formant deontològicament i pro-
fessionalment els agents comer-
cials del país. Per això, Burgas va
considerar que «la seva pervivèn-
cia no ha ni es pot veure compro-

mesa per la liberalització». «Seria
un gravíssim error i les conse-
qüències afectarien els usuaris
d’aquests serveis, als ciutadans, a
les empreses i, en últim terme, a l’e-
conomia», va afegir.  

La celebració d’ahir va comen-
çar amb l’hissament de la bande-
ra col·legial, va continuar amb
una visita a l’estand de la corpo-
ració i els assistents van fer poste-
riorment un volt per la Fira. En-

guany, l’estand del Col·legi ha can-
viat el concepte de la seva pre-
sència al certamen, per tal d’ade-
quar l’espai a les noves necessitats
del sector. Per això, a més de l’àrea
pròpia de serveis col·legials amb
promocions orientades a la nova
col·legiació, la corporació ha creat
un espai específic per a la recerca
activa de feina i de candidats ido-
nis per cobrir-la. Es tracta d’un es-
pai dedicat al portal sectorial Co-

mercial Jobs, un punt de conexió
entre les empreses que ofereixen
representacions i els professio-
nals de la venda que busquen fei-
na segons els seus coneixements,
experiència i habilitats. A més,
l’estand dels Agents Comercials
també compta amb experts que
ofereixen asessorament al nou
emprenedor per a la creació de no-
ves empreses i el desenvolupa-
ment del sesu pla de negocis. 
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El Col·legi d’Agents
Comercials de
Girona reivindica 
el seu paper  

El seu estand a la Fira de Mostres té un
espai d’assessoria i de recerca de feina


El moment d’hissar la bandera, que va donar el tret de sortida a la jornada. 

MARC MARTÍ

Salutacció està portant a terme,
per onzè any consecutiu, el pro-
grama «Salut i festa», que té com a
objectiu promoure la salut entre els
joves que assisteixen als concerts
de Barraques. La novetat d’en-
guany és que, mentre que abans es
feia només amb voluntaris de l’Es-
cola d’Infermeria de la Universitat
de Girona (UdG), enguany hi par-
ticipen voluntaris de tota la uni-
versitat a través del programa
Somnit, fet juntament amb la Creu

Roja i que durant el passat d’estiu
ha portat els joves voluntaris a di-
ferents festes majors de les co-
marques gironines.  

La iniciativa de Salutacció està
impulsada per la Taula de Salut
Jove de Girona, constituïda per
l’Ajuntament de Girona, la Gene-
ralitat, Creu Roja, l’Associació Co-
munitària Anti-Sida, l’Agència de
Salut Pública de Catalunya i la
Universitat de Girona. L’objectiu de
la barraca és transmetre als joves
i el seu entorn més pròxim la ne-
cessitat de l’oci responsable a tra-
vés de diferents «nits temàtiques»
que permeten tractar específica-
ment les diferents conductes de
risc relacionades amb l’alcohol, les
drogues i el sexe. 

Enguany, a la parada hi partici-

pen diferents estudiants de la UdG
a través del programa Somnit, fet
en col·laboració amb la Creu Roja.
Els estudiants que en formen part
(més d’una vintena) han rebut
prèviament una formació de 25
hores sobre diferents temes de
salut (com ara hàbits de nutrició,
consum saludable d’alcohol, dro-
gues, sexe o la transmissió de la
sida) que després divulguen entre
altres joves durant 25 hores de
pràctiques que fan, entre altres, a
festes majors. 

Aquest estiu ja han recorregut
diversos pobles de les comarques
gironines, i ara ho fan a les Fires de
Sant Narcís. A banda de les accions
de nit, els participants també
col·laboren com a voluntaris en al-
tres jornades i diades, com per ex-

emple el Dia Mundial contra el Ta-
bac o el de la sida. Un cop feta la
formació i les pràctiques, els joves
poden aconseguir dos crèdits de
lliure elecció. 

Segons explica la vicerectora
d’Estudiants, Cooperació i Igual-

tat, Rosa Maria Terradellas, el fet
que siguin els mateixos estudiants
de la UdG els que informin els al-
tres joves fa que la comunicació si-
gui molt més senzilla. «D’aquesta
manera, no els fa tanta vergonya
preguntar», indica Terradellas. Se-
gons indica, l’experiència del pro-
grama Somnit durant aquest estiu
ha estat molt positiva, i per això van
decidir allargar-la també fins a
Fires. 

Aquesta, però, no serà la única
col·laboració entre la UdG i l’A-
juntament de Girona. Segons va
explicar el regidor de Participació
Ciutadana, Jordi Fàbrega, l’objec-
tiu és que les dues institucions
puguin continuar treballant juntes
en diferents projectes de volunta-
riat. 
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Joves estudiants per conscienciar altres joves 
La parada que Salutacció

té a barraques compta amb
voluntaris de la UdG per
informar sobre salut 


PARADA A BARRAQUES 

HORARI
Oberta de les onze a dos quarts
de tres de la matinada 

La parada de Salutacció va ob-
rir el passat cap de setmana, i

també estarà en actiu avui, demà i
demà passat des de les onze de la nit
fins a dos quarts de tres de la mati-
nada. 



L’ESTACIÓ ESPAI JOVE VA SER
L’ESCENARI AHIR A LA TARDA del
concert «Parada 360»  amb les
actuacions del duet Slim Fit i de la
cantautora barcelonina Maria
Rodés. Amb el seu darrer disc,
Sueño triangular, Rodés ha
aconseguit consolidar un univers
propi. Slim Fit va barrejar el soul,
funk i el blues per delectar el públic
present.



Concert jove amb
amb Slim Fit i
Maria Rodés

ANIOL RESCLOSA

La Policia Municipal rep menys
denúncies que l’any passat 

La dades Policia Municipal de
Girona ha hagut d’intervenir en
menys de casos de denúncies que
en els mateixos dies de l’any pas-
sat, segons va informar ahir el re-
gidor de Segruetat, Mobilitat i Via
Pública, Joan Alcalà. En concret,
pel que fa a casos coneguts, durant
aquests primers dies de Fires se’n
van comptabilitzar 169 mentre
que aquest any han estat 152. Pel

que a accions contra les persones
hi ha hagut un cas menys que l’a-
ny 2012, passant de 18 a 17, men-
tre que les accions contra el patri-
moni han suposat 122 actuacions
policials, quinze accions menys
que l’any passat. El representant
municipal espera que en els dies
que queden de Fires de Sant Nar-
cís continuï aquesta tendència a la
baixa i, si pot ser, que les xifres si-
guin més petites.
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