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Serveis mínims del 25 al 33% per la 
vaga als CAP
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Imputen una dona de 60 anys
per deixar conduir el seu nét de 13
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Una gran superfície que ofereix descomptes tota la setmana.

ÒSCAR MIRÓN

SANTI COSTA DOMINGO
❘ LLEIDA ❘ Amb el Black Friday a 
tocar, molts comerços no han 
volgut esperar fins divendres 
que ve i des de fa dies fan ofer-
tes, promocions i descomptes 
amb motiu d’aquesta celebració 
nord-americana que, amb pocs 
anys des que es va implantar a 
Espanya, ja és una de les jorna-
des amb més activitat comercial 
de l’any. Tant és així que algu-
nes botigues opten per celebrar 
el Black Friday a partir de di-
vendres i fins diumenge, men-
tre que altres prefereixen fer-ho 
tota la setmana, la Black Week, 
amb l’objectiu de facturar el mà-

xim possible aprofitant ofertes i 
descomptes. Una opció que no 
comparteixen els presidents de 
les associacions de comerciants 
de l’Eix i Zona Alta, que advo-
quen o per no celebrar-lo o per 
limitar-se a fer-ho divendres. 

“Evidentment, nosaltres hem 
donat total llibertat als nostres 
associats, però preferim que 
el Black Friday només se cele-
bri divendres, perquè a partir 
d’ara tindrem unes setmanes 
amb molta activitat i no crec 
que sigui necessari fer més di-
es de promocions i ofertes, i 
més amb la campanya de Na-
dal aquí al costat”, assenyala 
en aquest sentit el president 
de l’Eix Comercial, Llorenç 

COMERÇ CONSUM

González. Per la seua banda, 
el president dels comerciants 
de la Zona Alta, Josep Bellera, 
va dir que “algunes botigues de 
la zona el celebraran, però no 
l’associació, que se centrarà en 
la campanya de Nadal. El Black 
Friday és un exemple més de 
com el petit comerç s’ha sumat 
als interessos de les grans super-
fícies, perquè sembla que si no 
ho fas, no ets ningú”, assegura. 
D’altra banda, el president de 
Pimec Comerç, Manel Llaràs, va 
dir que “aquí tothom s’apunta a 
fer promocions un dia, dos, una 
setmana, un mes... és un abús al 
qual s’ha vist arrossegat el petit 
comerç i que s’ha vist obligat 
a fer-ho. Però el Black Friday 
el veiem amb una postura molt 
crítica perquè moltes vegades 
s’enganya el consumidor amb 
falses ofertes al llarg de l’any, 
a més que aquesta data avança 
la campanya de Nadal i dina-
mita l’activitat i les vendes del 

ENTITATS

Les associacions advoquen 
per celebrar el Black Friday 
només divendres perquè si 
no “dinamita el novembre”

Del Black Friday a la Black Week
Les botigues i grans superfícies han ampliat els períodes d’ofertes per obtenir el màxim de vendes 
|| Les firmes de paqueteria preveuen un augment de l’activitat del 30 per cent respecte al 2017

n L’associació Slow Shop 
Lleida va presentar ahir una 
campanya perquè els comer-
ços de la ciutat tanquin el di-
mecres 28 a les 19.00 hores 
per demanar una reforma 
horària “perquè puguem 
treballar i tenir conciliació 
familiar”, va assenyalar la 
presidenta de Slow Shop, An-
na Costa. De moment, s’hi 

han inscrit mig centenar de 
botigues. El 2016 hi van par-
ticipar 165 comerços.

REFORMA HORÀRIA

Campanya per tancar a les 7 de la 
tarda amb 50 botigues adherides

SLOW SHOP LLEIDA

La presentació de la campanya va tenir lloc a la seu de Pimec.

La Cambra firma  
un conveni amb 
l’aerolínia Air France

EMPRESES

❘ LLEIDA ❘ La Cambra de Co-
merç va anunciar ahir que 
ha firmat un conveni amb 
l’aerolínia gal·la Air France 
perquè els socis del club de 
la patronal lleidatana puguin 
optar a avantatges i beneficis 
especials en el marc dels seus 
programes de fidelització per 
a empreses Bluebiz i Flying 
Blue. Al seu torn, Air Fran-
ce patrocinarà les jornades 
d’internacionalització que 
la Cambra celebrarà per a 
empreses lleidatanes.

novembre fins aquell dia”, va 
concloure Llarás. Un altre dels 
negocis que més facturació i ac-
tivitat preveuen per a aquesta 
època de l’any és el de les em-
preses de paqueteria i distribu-
ció. “Esperem un augment de 
l’activitat del voltant del 30 per 
cent respecte ael Black Friday 
de l’any passat”, va dir el gerent 
de Seur a Lleida, Jordi Baró. 

Cyber Monday

Pel que fa als dies que més ac-
tivitat esperen tenir, preveu que 
“el Cyber Monday (el dilluns 
26) i els dies posteriors seran 
les jornades que més feina de 
distribució tindrem, primer es 
fan les vendes i després es dis-
tribueixen”, va assenyalar en 
aquest sentit Baró, que també 
va afegir que “la gent prefereix 
comprar en línia cada any més, 
sobretot la gent jove, i han aug-
mentat les vendes efectuades 
amb telèfons mòbils”.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

❘ LLEIDA ❘ El patronat de la Fun-
dació del Paisatge de Lleida va 
acordar ahir que convocarà un 
concurs d’idees per definir quin 
ha de ser el futur del Palau de 
Vidre dels Camps Elisis. Des 
de fa anys han sorgit veus que 
aposten per la demolició, men-
tre que altres defensen mante-
nir-lo. Aquesta actuació és la 
més destacada del pla de tre-
ball de l’entitat municipal per a 
l’any que ve, que també servirà 
per celebrar la segona edició del 

projecte Espais Singulars, que 
es desenvolupa en col·laboració 
amb el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya a Lleida i que ja va 
promoure els concursos d’ide-
es per redissenyar les places de 
la Panera i de Josep Prenafeta, 
davant de l’Auditori. 

El patronat també va donar 
el vistiplau al pressupost per a 
l’any que ve, que ascendeix fins 
als 99.800 euros a causa de la 
recaptació gràcies a l’explotació 
de tanques publicitàries. Una 

altra iniciativa que portarà a 
terme la fundació serà un pro-
jecte per embellir les façanes de 
la ciutat. Paral·lelament, ahir 
també es va fer una reunió del 

patronat de la Fundació Llei-
da 21 que, després d’aprovar 
el pressupost per al 2019 de 
304.200 euros, va decidir que 
incidiran en la promoció de la 
marca Horta de Lleida i la dina-
mització dels programes de sen-
sibilització ambiental. El grup 
ERC va criticar ahir l’“elevada 
dependència” d’aquestes enti-
tats de les arques municipals, i 
va recalcar que “més del 76 per 
cent dels ingressos de la Fun-
dació 21 són de la Paeria” i que 
aquests òrgans no compleixen 
el seu objectiu, que és captar 
mecenes. Quant a la Fundació 
del Paisatge, ERC alerta que “si 
no s’aconsegueixen més diners 
dels patrocinadors, haurem de 
reconvertir-la o dissoldre-la”.

Convocaran un concurs d’idees per 
decidir el futur del Palau de Vidre

PAERIA PATRONALS

CRÍTIQUES D’ERC

Denuncia que  
aquestes fundacions 
depenen massa de les 
arques municipals


