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EDITORIAL

Botigues: passat i futur
Enguany, amb el programa de la Festa Major, l’ajuntament
inclou un exemplar de la revista de l’Arxiu Municipal, Plecs.
Una bona iniciativa que permet que arribi a tots els ciutadans el treball d’investigació que es fa des de l'esmentat
servei municipal i, en el present cas, des de la Taula sectorial
per a la recerca històrica del nostre poble. I el tema d’aquest
Plecs té una transcendència destacada, ja que ens parla de
botigues d’altres temps a Cassà.
Quan es parla de botigues de poble, la imatge que s’evoca és la d’aquell establiment més aviat fosc, ple de prestatges pertot arreu, amb els pots i els productes apilonats sense cap ordre comprensible, amb una senyora més aviat gran
darrere el taulell xerrant amb les clientes, amb més ganes de
xafardejar que d’atendre els que fan cua, amb un comentari
per a tots els que entren, amb un esperit d’amic més que
proveïdor, amb un únic producte per a cada especialitat, i
amb unes garanties de qualitat i conservació com a mínim
dubtoses... una imatge que contrasta de manera impactant
amb les dels grans establiments comercials de les capitals,
plens de llum, amb una àmplia gamma de productes, tots
ben posats i arrenglerats, amb el seu preu i data de caducitat
ben clars, amb una brillantor i neteja que crida a comprar i a
fer-ho de pressa, sense cap persona que t’atengui, ja que el
client és qui s’ha d’agafar el que li interessa i només ha de
passar per caixa i pagar... i encara té sort si la noia que l’atén
li diu algun bon dia diferent, amb una certa espontaneïtat,
del que li han obligat per les normes de l’empresa... Són
dues maneres de vendre, que tenen les seves coses bones
i les seves de dolentes. En els darrers anys, sembla que el
ritme de vida i treball de tots plegats ha anat provocant una
migració dels que triaven l’opció de botiga de poble cap als
grans establiments o els hipermercats.
A Cassà, una queixa tradicional dels botiguers ha estat la
gran competència que hi ha amb els comerços de Girona, a
quatre passes, que no els permet créixer i que els obliga a
anar subsistint amb penes i treballs, davant la rivalitat, no
només de la capital, sinó també dels grans supermercats
que s’estableixen al poble. Davant d’això, als botiguers els

queden dues opcions: quedar-se quiets i lamentar-se o bé
fer com han fet als darrers anys els botiguers del poble:
modernitzar-se, organitzar-se, actualitzar el seus establiments
i treballar amb noves idees per aconseguir que el cassanenc
descobreixi que a Cassà s’hi poden comprar moltes coses,
bé de preu, de qualitat, amb un servei immillorable, que no
trobaran en cap altre establiment que no sigui aquell que és
el més proper: la botiga de la vila.
I això, que des de la Unió de Botiguers s’ha intentat anar
implantant amb iniciatives ben lloables, és el que cal anar
consolidant, amb la confiança que si el treball es fa amb
ganes i amb la idea de la necessària renovació, el futur de
les botigues de poble no ha de ser tan fosc com es podria
pensar.
En els darrers temps a Cassà s’han obert nous establiments i amb l’èxit que estan aconseguint es demostra que si
hi ha una idea clara del que es vol vendre, del client al qual
es vol arribar i del mercat potencial, l’èxit és possible. I cal
imaginació per trobar aquells productes, aquells serveis,
aquelles necessitats, que donaran viabilitat a un establiment.
Si no hi ha un estudi previ difícilment es pot aconseguir reeixir en aquests projectes; però això actualment no passa només amb les botigues. Passa en la indústria i passa en l’agricultura i la ramaderia, en qualsevol activitat. Cada cop més
cal pensar en el que es vol fer abans d’executar la idea.
Després, pot ser que es fracassi; però de les errades segur
que se’n poden treure conclusions, que evitaran noves decepcions en el futur.
Aquest any, per la Festa Major podrem repassar com eren
les botigues de Cassà -a més del Plecs, tindrem una exposició, per rememorar-ho-. Fem que aquests records del passat
no siguin només d’enyorament, sinó també i sobretot d’estímul per a tots els botiguers i botigueres de Cassà a continuar
treballant amb la seriositat i les ganes amb què ho estan fent.
I amb la il·lusió i el bon tracte amb què ho han fet sempre.

Bona Festa Major a tothom!
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