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Reunió amb els Mossos d’Esquadra
PIMEComerç es va reunir ahir amb el comissari dels Mossos d’Esquadra, 

Carles Anfruns, i la intendenta, Sílvia 
Catà, en una reunió de treball per 
analitzar el pla de seguretat de la 
ciutat de Barcelona des del vessant 
del comerç. Els Mossos d’Esquadra 
també van visitar aquesta setmana 
la delegació de PIMEComerç Lleida, 
on van mantenir una reunió amb el 
president Manel Llaràs, el tècnic de 
comerç, Pedro García, i representants 
d’associacions de comerç per exposar el 

dispositiu durant la campanya de Nadal d’enguany.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

BLACK FRIDAY SÍ? BLACK FRIDAY NO?

Ja ho he escrit altres vegades, allò que co-
mença malament difícilment pot acabar 
bé. L’evolució del Black Friday ha es-
tat d’aquelles coses que no s’han sabut 
fer bé. D’entrada, ja és del tot incoherent 
que abans de la millor venda de l’any hi 
posem una o dues setmanes de rebaixes, 
descomptes i ofertes. No té cap lògica, la 
lògica era que després de les vendes de 
Nadal i Reis féssim les rebaixes d’hivern, 
i si calia posar el Black Friday en algun 
lloc era més interessant posar-lo a finals 
de gener, quan les rebaixes comencen a 
fallar.

Sí, ja sé que als EUA el Black Friday és el da-
rrer divendres de novembre, però nosaltres 
tenim els nostres dies de venda, les nostres 
necessitats empresarials i potser hauríem de 
ser més exigents amb totes aquestes no-
vetats comercials, que benvingudes siguin 
però amb prou seny per no convertir-les en 
un fet negatiu.

Després d’uns anys de Black Friday, molts 
petits comerços s’adonen que no és vital per 
als seus negocis fer-lo, fins i tot molts parlen 
d’un fet negatiu. El cert és que només ha 
servit per multiplicar les xifres de la ven-
da online.

Ara estem un xic agafats a la tela d’aranya 
del Black Friday, aquest any el qüestiona-
ment per part de comerços de tot Catalun-
ya ha estat molt important. Cal repensar el 
suport per al pròxim any, cal pensar en 
tot allò que ens ajudi a vendre més però 
amb seny.

Reunió a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
La delegació de PIMEComerç Baix Llobregat-L’Hospitalet va mantenir una 
reunió amb representants de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat 
Econòmica de l’Ajuntament de Sant 
Feliu del Llobregat. En aquesta reunió, 
es va parlar de la feina i l’assessorament 
que s’està fent des de Pimec, de 
les necessitats i preocupacions que 
tenen els empresaris i comerciants del 
territori, de la importància del comerç 
en l’activitat econòmica del municipi, de 
les mancances en les infraestructures, 
de les complicacions en la gestió amb 
l’administració pública, i de l’efecte 
negatiu que tindrà l’augment d’impostos. 

#643   13·12·19

Esmorzar amb periodistes a PIMEC
Ahir al matí va tenir lloc la trobada-esmorzar anual que organitza PIMEC 
amb els mitjans de comunicació per parlar de la conjuntura econòmica i 
de les pimes en aquest 2019, i de 
les previsions per al pròxim any. El 
president de PIMEC, Josep González, 
va estar acompanyat del president 
de PIMEComerç, Àlex Goñi, del 
vicepresident de PIMEC, Miquel 
Camps, i del secretari general de la 
patronal, Antoni Cañete. González 
va assegurar que “l’evolució de 
l’economia catalana és bona, han 
crescut les exportacions respecte 
al 2018 i les empreses gaudeixen 
de bona salut.  Des del 2017 l’economia catalana ha anat millorant”, i va 
afegir que “és cert que hi ha una desacceleració que ara s’està aturant, 
però no una recessió”. A més, va lamentar que aquest 2019 s’hagi produït un 
repunt de la morositat, per la qual cosa va instar el nou govern a activar d’una 
vegada el règim sancionador.
En el marc de l’esmorzar, el director de l’Observatori de la PIMEC, Modest 
Guinjoan, va presentar l’informe ‘Resultats de les pimes manufactureres 
catalanes 2000-2017’, que descriu l’economia i les finances de les empreses 
industrials manufactureres durant aquest període a través dels estats 
comptables de les societats que han presentat aquesta informació al Registre 
Mercantil.


