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economia distincions

Premiats 28 professionals i
firmes de comerç i turisme

maria marquès

La Paeria distingeix la Peixateria Jaume Soria i a la llenceria
Xabel·la com els millors de barri || En un acte a la Llotja
itmar fabregat

Alturo, Abad i Farré, ahir amb productes retirats.

Telefonia i internet
copen la majoria de
queixes dels lleidatans
m. marquès

Imatge dels premiats després de l’acte celebrat a la Llotja i que va congregar més de 300 persones.
m. marquès

❘ lleida ❘ La Paeria va distingir ahir vint-i-vuit empreses i
professionals del comerç i del
turisme de Lleida en un acte a
la Llotja amb tres-centes persones. Els premis als millors
comerços de barri van ser per
a la Peixateria Jaume Soria i la
llenceria Xabel·la. “No m’ho
esperava, ja que la competència és molt bona”, va manifestar sorpresa la propietària de
Xabel·la, Mercedes Castel. El

seu treball s’especialitza en les
copes de sostenidors. “El 96%
de les dones duem malament la
talla i per a les que tenen més
pit pot comportar malalties.
Nosaltres assessorem i ajudem
a adaptar el sostenidor a cada
figura”, va assenyalar. Soria
va valorar la distinció “a quaranta anys de treball dur, a més
d’anar a Barcelona a buscar el
peix cada matinada i de saber
cuidar el client”. Amb tot, va
lamentar que la figura de pei-

xater “desapareixerà d’aquí a
deu anys”. El premi al millor
venedor va ser per a Josep Maria Treceño Rios; el de la innovació empresarial turística,
per a Bluescape Room Lleida i
ICF Group; el de la innovació
empresarial comercial, per a
Farmàcies Isanta Lleida, i Eva
Martín Fuentes va ser guardonada com a millor professional
turístic. Es va reconèixer la trajectòria en el turisme i el comerç de vint-i-un professionals.

❘ lleida ❘ La majoria de reclamacions dels lleidatans
a l’Agència Catalana del
Consum l’any passat van
ser per serveis de telecomunicacions i internet, el 37,1
per cent d’un total de 1.266
queixes, mentre que els serveis de llum, gas i aigua van
copar el 15,6 per cent de reclamacions. A més, Consum
va atendre un total de 3.982
consultes, de les quals el 34,1
per cent, la majoria, també
corresponen a telefonia i internet. Segons va destacar
ahir la directora de l’Agència, Elisabeth Abad, “el 59
per cent de les reclamacions
es van resoldre gràcies a la
mediació o a l’arbitratge, el
percentatge més alt de totes
les províncies”. En concret,
el 74% es van resoldre grà-

cies a la mediació i el 25 per
cent, per l’arbitratge. De fet,
hi va haver 188 sentències
i el 81 per cent van ser per
serveis de telecomunicacions
i internet. I és que Telefónica
encapçala les empreses amb
més reclamacions, seguida
d’Orange Espagne, Vueling
i Vodafone.
D’altra banda, l’any passat
es van rebre 129 denúncies,
la majoria per productes i
béns de consum i pels serveis
d’electricitat, gas i aigua. En
relació amb les inspeccions,
se’n van dur a terme 1.341 i
el 66% van ser a la recerca de
productes insegurs, sobretot
joguets. De fet, vuit empreses van ser sancionades amb
multes que sumen els 25.000
euros per tenir aquest tipus
de joguets i per vendre material elèctric perillós.

