
La Federació de Comerç de la Selva és El
Centre Comercial més gran de la Selva,
amb més de 600 associats i 60.000m2 de
superfície comercial.

La FCS representa més de sis-centes
empreses dels sectors serveis, alimentació,
restauració, moda i complements per la llar.
De manera que representa l’agent econòmic
més representatitu de la comarca.

La FCS és un projecte d’economia associativa
per promoure el desenvolupament econòmic
de la Selva mitjançant la cooperació
empresarial a curt, mig i llarg termini.

Avantatges dels socis d’associacions federades:

- Gestió supralocal del pla de dinamització comercial

amb la Generalitat de Catalunya, Cambres de Comerç

de Girona i Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal

de la Selva.

- Formació gratuïta o en condicions preferents:

tècniques de venda, informàtica,  manipulació

d’aliments, gestió de la qualitat …

- Assessorament per les línies d’ajuts per a la reforma

i nova obertura d’establiments comercials. Noves

tecnologies i creació de plataformes logístiques.

Convenis de la Federació de Comerç de la Selva:

- FECSA-ENDESA, Oficina Tècnica de Prevenció...

- Banc Banesto, Santander, Banc Popular

- Descomptes en publicitat a la revista Panxing, Ràdio

Marina, Radio Activitat, al diari El Punt...

- Programa La Selva Comerç. Distintiu de Qualitat i

medi ambient

- Ruta de la botifarra de la comarca

- Ruta de pastisseria de la comarca

Els objectius a llarg termini de la FCS són:

- Promoure una posició competitiva del comerç
i empreses locals.

- Representar i defensar els interessos dels
associats.

- Compartir els beneficis de crear un xarxa de
serveis pels clients.

Els objectius immediats de la FCS són:

- Promoure activitats beneficioses pels consumidors
i associats.

- Facilitar informació i formació als associats.

- Crear economies d’escala entre les associacions
federades.

- Promoció conjunta en fires i festes.

- Realitzar campanyes sectorials per tots els
associats.

(Participa al premi Iniciativa Comercial de la
Generalitat de Catalunya 2006).



El comerç de la Selva et porta al teatre
Sortejarem 300 entrades per veure El Mètode Grönholmcomerçla Selva

Dades de contacte

Federació de Comerç de la Selva
Passeig Sant Salvador, 25-27

17430 Santa Coloma de Farners
Telf. 670 702 634 - www.fcs.cat

Oficina de comunicació DINAMIS
Telf. 972 428700 - estrategia@dinamis.cat

Telèfons d’interès

Cambra Comerç de Girona
Telf. 972 418500

Cambra Comerç de St. Feliu de Guíxols
Telf. 972 320884

Consell Comarcal de la Selva
Àrea Promoció Econòmica

Telf. 972 842161 - empresa@selva.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Innovació, Universitat i Empresa

Serveis Territorials a Girona
Telf. 972 940110

Vine al centre comercial més gran de la selva

6 de maig · Dia de la mare

Per totes les mares

18 de Març · Dia del pare

18 de Març · Dia del pare
I tu, què regalaràs al teu pare?

Com diu la llegenda, Sant Jordi era un soldat nascut a
i és el gran protagonista d’una gran gesta cavalleresca.
Diuen que assolava els voltants de la ciutat un monstre ferotge i terrible. Els
habitants van pensar en donar-li cada dia una persona que li serviria de presa,
i així no faria l’estrall a tort i a dret. De fet, la llegenda diu, que el sistema
els hi va sortir d’allò més bé, però el que era realment complicat, era trobar
una persona que cada dia es deixés menjar per aquell monstre. Tot el veïnat
va decidir doncs, fer cada dia un sorteig entre tots els habitants de la vila i
que aquell que destinés la sort seria lliurat a la fera. Així es va fer durant
molt de temps. Però... vet aquí que un dia, la sort va voler que la filla del rei
fos la destinada. La princesa era jove, guapa, fina ... ciutadans hi hagué que
es van oferir a substituir-la, però el rei fou sever i inexorable, i amb el cor ple
de dol, va dir que tant era la seva filla com la de qualsevol dels seus súbdits
i s’avingué que fos sacrificada. La donzella sortí de la ciutat i ella soleta
s’encaminà cap al llac on hi residia la fera, mentre tot el veïnat, desconsolat i
afligit, mirava des de la muralla com se n’anava al sacrifici. Però fou el cas
que, quan va ésser un xic enllà de la muralla, se li presentà un jove cavaller,
cavalcat en un cavall blanc, i amb una armadura tota daurada i lluent. La
donzella, tota preocupada, li digué que fugís ràpidament, ja que per allí rondava
un monstre que així que el veiés se’l menjaria. El cavaller li digué que no temés,
que no li havia de passar res, ni a ell ni a ella, ja que havia vingut expressament
per combatre la fera i així alliberar del sacrifici de la princesa, com també a
la ciutat. La fera, va sortir de cop i volta amb gran horror de la donzella i
amb gran goig del cavaller. Aquest, amb un bon cop de llança el va malferir.
El cavaller, que era Sant Jordi, lligà el monstre pel coll i la donà a la donzella
perquè ella mateixa la portés a la ciutat, i la fera seguí tota mansa i atemorida.
La llegenda explica fins i tot, que els veïns de la ciutat havien vist tota aquella...

23 d’Abril · Sant Jordi

23 d’Abril · Sant Jordi
D’una antiga llegenda
a una bonica tradició:
regala un llibre, regala una rosa

Cartelleria d’algunes campanyes de la FCS del 2006:

Cartelleria d’algunes campanyes de la FCS del 2007:


