NDP – Valoració tancament de campanya de Nadal i inici rebaixes
Barcelona, 8 de Gener 2018 .- El Consell de Gremis, responsable de Comerç a la patronal Foment
del Treball valora en tancament positiu la campanya de Nadal i una previsió de normalitat positiva
en les rebaixes.
El Consell de Gremis, ja va anunciar abans de Nadal que malgrat socialment semblava podia haver
afectació per l’entorn polític; la jornada electoral del 21D; el moviment que hem tingut amb la Llei
de Comerç que ha generat dubtes al sector... malgrat tot, com l’entitat va avançar al novembre, les
reduccions de vendes generals que en promig van baixar un 4% (tot i que algun sector va veure
afectació del 15%) a l’octubre, es van recuperar al novembre i desembre per la campanya de Nadal
amb xifres per sobre del 5%. Per exemple, turisme i automoció són els sectors de més creixement
amb xifres al voltant del 7 al 8%. De seguida que disposem de les dades tancades del conjunt de
gremis remetrem la informació.
La campanya de Nadal ha estat positiva per tant (en termes generals), i ara es presenta un període
de rebaixes que també permet enfocar-ho amb normalitat positiva. Aquesta setmana s’ha donat
inici a les rebaixes i les xifres ja mostren aquesta tendència.
Cal remarcar que la prova que ha superat el Comerç Català aquests darrers mesos, ha tingut
diferents nivells d’influència; i ha servit per mostrar la fortalesa del model que tenim a Catalunya, i
del perquè s’ha de potenciar que el Comerç sigui puntal de la nostra societat, doncs és motor de la
nostra base social i econòmica.
Des del Consell de Gremis esperem i apostem per a que aquest any per tant es puguin aplicar
mesures per fomentar-ho.
El Consell de Gremis està format per prop de 40 gremis i entitats que representen més de 10.000
comerciants i empresaris dels sectors comerç, serveis i turisme.

Son membres actius del Consell de Gremis:

Gremi d’Hotels de Barcelona - Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades ACAVE Gremi de Flequers de Barcelona - Gremi del Motor – AGIC/FERCA Federació d’Instal·ladors de
Catalunya qui agrupa Gremis Comarcals que son Barcelona, Baix Llobregat, l’Hospitalet (APEI), Bages
Berguedà (GBB), Sabadell, Vallès Oriental, Alt Empordà (ADICAE), Baix Camp, Montsià-Amposta,
Deltebre, Mataró, Barcelonès Nord-Baix Maresme (AEMIFESA), Alt Maresme (AEMAM), Alt Penedès,
Cerdanyola-Ripollet-Montcada, Garraf, Lleida (AGRISEC), L’Anoia i Osona (AICO) i ASFRICAT (Associació
de Frigoristes de Catalunya) - Gremi de Floristes de Catalunya - Gremi de Llibreters de Catalunya Associació de Comerciants d’Electrodomèstics - Gremi de Comerç Tèxtil - Gremi de Cuines, Banys i
Reformes de Catalunya - Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona i Comarques - Gremi
de Matalassers de Barcelona - Gremi del Comerç de Mobles de Barcelona - Gremi Artesà de Xurrers de
Catalunya - Gremi del Vidre Pla i Tancaments de Catalunya - Gremi de Serrallers de Catalunya - Unió de
Licoristes de Catalunya - Gremi d’Olives i Conserves de Catalunya – Gremi de la indústria i la
Comunicació Gràfica de Catalunya – Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i comarques.
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