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El comerç diu prou als tancaments i a les restriccions d’espais i aforaments. 
 
Barcelona, 4 de febrer de 2021. El Consell de Gremis considera que ja no poden mantenir-se les 
restriccions sanitàries dictades; ni ara ni en endavant, cal un nou marc d’actuació per regular i avalat per 
estudis de contagi. 
 
Entitats de comerç van assistir ahir a una reunió de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona i van traslladar 
una consulta, “si es preveu regular aforament i distància de seguretat en el transport públic”. El conseller 
delegat de TMB, Gerardo Lertxundi va contestar indicant que no és necessari aquesta restricció perquè es 
renova l’aire i diferents estudis internacionals avalen que si es renova l’aire i es garanteix ús de mascareta, 
amb la ventilació adequada no cal restringir aforament ni distància. Aquesta mesura s’entén doncs en els 
espais dins d’un metro, una estació, una andana, un bus o un tramvia. 
 
El President del Consell de Gremis ha manifestat que “Si el Procicat accepta aquest raonament per regular 
espais que provoquen contactes de milers de persones cada dia en un mateix espai; amb la ventilació 
adequada i mascareta n’hi ha prou; en que ens fonamentem per restringir aforaments en botigues o 
centres comercials? Si aquests locals regulen aforament i garanteixen una ventilació adequada amb 
obligatorietat de mascareta i higienització de mans, per que no puc anar a comprar a una llibreria de la 
meva zona de 400 m2 amb la ventilació adequada?” manifestava, avui el President dels Gremis de 
Catalunya. 
 
“Entenem que s’ha d’aplicar mesures per la prevenció, evidentment, però el Comerç és segur, amb un 
índex de contagi inferir al 0’1% segons dades amb la Confederación Española de Comercio”, seguia Joan 
Guillén amb un avís generalitzat, “aquesta situació porta ja gairebé un any i seguirà, no podem seguir amb 
les accions de fa un any ni tampoc pensar que les mesures només seran per uns dies, hem d’aplicar 
mesures reals per al marc que ara coneixem i hem de preveure que poden durar”   
      

         
 
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 Catalunya.  
Està integrat per gremis i associacions amb més de 15.000 petites i mitjanes empreses.  
  


