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Primers
indemnitzats
pel cas de
Ca n’Espinós

Ciutats

Un Nadal de compres bo,
però no tant com es preveia

BALANÇ El petit comerç de Barcelona salda la campanya nadalenca amb vendes superiors a les de
fa un any, però inferiors a les esperades CALOR El bon temps ha perjudicat la venda de roba d’hivern
Ivan Vila
BARCELONA

Amb el desbocat Black Friday com a disparador, i encara fumejant, el petit comerç barceloní confiava a
tenir el millor Nadal des
que va començar la crisi.
Però, tot i haver superat,
segons els mateixos botiguers, el de l’any passat, i
haver estat probablement
el de més bons resultats
d’ençà que va començar el
daltabaix econòmic, no ha
satisfet totes les expectatives. L’enlairament econòmic continua donant
senyals d’anar al ralentí.
Els comerciants tenien
de cara un calendari molt
més favorable que el de
l’any anterior –van poder
obrir 32 dies seguits, del
23 de novembre al 24 de
desembre– i els indicadors
de revifalla econòmica,
però ha fallat el temps. La
persistència de temperatures altes ha frenat la
venda de roba d’hivern.
“El bon temps ha frenat
una mica l’eufòria de creixement”, admet Gabriel
Jené, president de Barcelona Oberta (BO), que
aplega els eixos comercials més cèntrics i turís-
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tics. Jené esgrimeix un altre factor: “Hi ha hagut
caps de setmana llargs en
què la gent ha marxat fora.” En tot cas, entre els comerços que aplega BO, les
millors notícies han tingut
a veure amb la perfumeria i
els electrodomèstics, i Jené calcula que, globalment, les vendes han cres-

cut “entre un 8% i un 10%”
respecte a l’any passat.
De manera similar s’ha
comportat el comerç de
barri, segons la Fundació
Barcelona Comerç, l’altra
gran associació d’eixos comercials de la ciutat. El
seu president, Vicenç Gasca, coincideix que el que
ha flaquejat és la roba. En

Ens comarcals, acusació
particular del cas Mercuri
J.A.
TERRASSA

El Consell Comarcal del
Vallès Occidental, el Consorci per a la Gestió de Residus i el de Turisme van
expressar ahir a través
d’un comunicat conjunt
que es personaran com a
acusació particular del cas
Mercuri, la presumpta

trama de corrupció politicoempresarial destapada
el 2012 a Sabadell, en totes aquelles causes que els
afectin. D’aquesta manera
s’afegeixen a la decisió que
ja va prendre en el seu moment l’Ajuntament de Sabadell. El cas, que afecta
una trentena d’imputats i
que està dividit en 33 peces, avança lentament.

Els tres ens havien rebut requeriments judicials per justificar despeses i contractacions de
personal. Un d’aquests va
ser per la presumpta utilització irregular de l’antic gerent del Consorci de
Residus d’una targeta de
crèdit els anys 2011 i
2012 amb diners que no
s’havien justificat. Ales-

La frase

La xifra

“El bon temps ha estat
un factor corrector de
les previsions, però ja
no hi ha hagut falta
de confiança per la
situació econòmica”
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dies seguits van poder
obrir les botigues a
Barcelona durant aquesta
campanya de Nadal.

PRESIDENT DE BARCELONA OBERTA

hores ja es va encarregar
una auditoria, de la qual
es va extreure que algunes despeses requerien
una justificació major. En
el comunicat conjunt de
les institucions també
s’assegura que les dades
recollides internament
al Consorci de Turisme i
al desaparegut Consorci
de Promoció Econòmica
també podrien anar “en
aquest mateix sentit”.
La comissió permanent
del Consell Comarcal assegura que s’ha pres aquesta
decisió per defensar els
“interessos de la institució i de la comarca”. ■

Cinc membres d’una
mateixa família
reben la primera
indemnització per
l’explosió de gas

canvi, considera “molt positiu” el balanç pel que fa a
alimentació, electrònica i
joguines. Gasca situa la
millora de vendes respecte a l’anterior campanya
nadalenca “entre el 3% i
el 5%”, però admet que
els resultats són positius,
sobretot per l’embranzida inicial del Black Friday. A diferència d’altres
comerciants, Gasca desvincula el bon funcionament d’aquestes minirebaixes importades des de
fa un parell d’anys dels Estats Units de les no tan
bones vendes registrades
ja en plenes festes.
En tot cas, aquesta ha
estat una campanya anòmala, no només pel factor
de distorsió que hagi pogut suposar la consolidació del Black Friday, sinó
també per l’arrencada esglaonada de les rebaixes.
Amb la llei catalana de comerç impugnada al Tribunal Constitucional, hi ha
un buit legal sobre la data
en què s’han de començar,
i n’hi ha que ho van fer a
principis d’aquesta setmana, o fins i tot abans, tot i
que la gran majoria van
donar el tret de sortida
ahir. “La gent té el xip
que arrenquen després de
Reis i avui [per ahir] s’ha
notat molt, també en les
botigues que ja feien rebaixes fa dies”, diu Gasca,
que, com Jené, confia en
una bona campanya de
descomptes. Al capdavall,
argumenta el president de
BO, si arriba el fred, com
està previst per als propers dies, caldrà comprar
la roba d’hivern que no
s’ha adquirit encara. ■

Albiol manté el càrrec
a l’Ajuntament
Sara Muñoz
BADALONA

L’exalcalde de Badalona i
actual president del grup
del PP al Parlament de Catalunya, Xavier García Albiol, no renunciarà de moment al càrrec de president
del grup municipal dels populars a l’Ajuntament de
Badalona, tot i que havia
anunciat la voluntat de cedir el testimoni a un com-

pany, sense abandonar
l’acta de regidor.
La decisió la va prendre
quan va ser destinat a més
al Senat, però ara, davant la
possibilitat que es convoquin eleccions a Catalunya
i per si de cas no repeteix de
senador, ha optat per no renunciar de moment al càrrec del consistori. D’altra
banda, Albiol reitera la voluntat de ser el candidat del
PP a Badalona el 2019. ■

