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Ofertes i descomptes
ara ja en tots els sectors

El comerç català ha abraçat una tradició que desconeixia fa un lustre

  El comerç de casa nostra ja ha abraçat per com-
plet una tradició que no és genuïna però ja ha 
arrelat del tot: el Black Friday. Tot i que es tracta 
d'una tradició sorgida als Estats Units, cada vega-
da agafa més força i presència al nostre país i un 
gran nombre de marques i establiments se sumen 
a aquesta bogeria, que té en els descomptes i les 
oportunitats el seu gran reclam. 

Amb el gran punt culminant avui divendres, els 

comerços donen el tret de sortida de la campanya 
de Nadal amb la celebració durant tota aquesta set-
mana del Black Friday. Val la pena sortir a passejar 
i buscar unes oportunitats que es converteixen 'de 
facto' en unes rebaixes d'una setmana just abans 
de l'època de més consumisme de l'any.

Després del Black Friday, encara hi ha el 'Cyber 
Monday' en què els productes apareixen encara 
més rebaixats a les botigues on line.

BLACK    FRIDAY

Tot black 3,4 dia de comprar.indd   2 23/11/16   18:16
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Una tradició lligada al 
Dia d'Acció de 
Gràcies dels EUA

El Black Friday és l'endemà d'aquesta 
festivitat americana

 El 'Black Friday' o Divendres negre té lloc l'en-
demà del dia d'Acció de Gràcies i marca l'inici de 
les compres nadalenques als Estats Units, ja que 
els comerços ofereixen tot tipus de descomptes. 
En els seus orígens nord-americans aquesta data 
no rebia cap nom específi c i són dotzenes les hi-
pòtesis de les raons de la seva gènesi. Des de la 
celebració del dia de venda d’esclaus, els divendres 
de davallada borsària, la crisi fi nancera del 1869 
en què el mercat de l’or es va desplomar, un di-
vendres de compres massives a Filadèlfi a el 1961. 

Hi ha dues teories predominants que s'han im-
posat i que expliquen el seu nom. Alguns l'atri-
bueixen al fet que en aquest dia comença l'època 
en què els comerços aconsegueixen canviar els 
números 'vermells' per positius ('negres') mentre 
que, d'altres, asseguren que l'adjectiu negre té el 
seu origen en el 19 de novembre de 1975, quan 
The New York Times va utilitzar per primera ve-
gada aquest epítet fent al·lusió al desgavell del 
trànsit i el caos que s'havien produït aquell any 
a la ciutat de Nova York a causa dels descomptes 

Tot black 5,6 origens.indd   2 23/11/16   18:17
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núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016

del dia posterior a Acció de 
gràcies. Per tant primer van 
ser els descomptes i després 
la negror.

El dia d'Acció de Gràcies
Als EUA, el dia d'Acció de 
Gràcies, que se celebra el quart 
dijous del mes de novembre, és 
tan important o fi ns i tot més 
que el dia de Nadal.

El 1620 un grup de pelegrins 
va viatjar des d'Anglaterra 
fi ns a Amèrica amb el vaixell 
Mayfl ower, que després de 66 
dies de viatge va desembar-
car a Plymouth, actual estat 
de Massachusetts-. Els colons 
fugien de les restriccions im-
posades per l'Església i també 
de la pobresa que colpejava en 
aquells moments el seu país. 
En arribar a la seva nova casa 
es van trobar desemparats i 
el dur hivern amb el qual es 
van topar va fer que el nom-
bre de pelegrins es reduís a la 
meitat. La salvació d'aquest 
grup va arribar de la mà d'un 
indi de la tribu pawtuxet que 
va ensenyar als supervivents 
a cultivar blat, caçar, pescar i 
evitar les plantes verinoses. A 
més, l'indi també els va aju-
dar a forjar una aliança amb 
la tribu local, els wampanoag.

El novembre de 1621 els co-
lons van organitzar una festa 
per celebrar que la collita havia 
estat un èxit i van convidar els 
natius americans per agrair-los 
la seva ajuda. Aquest va ser el 
primer Dia d'Acció de Gràcies 
de la història. Nova York es va 
convertir el 1817 en el primer 
estat que va adoptar ofi cial-
ment aquesta tradició. Tot i 
que no va ser fi ns al 1863 que 
el Dia d'Acció de Gràcies va ser 
declarat festa nacional.

Tot black 5,6 origens.indd   3 23/11/16   18:17
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Tecnologia, 
una de les 
més buscades

També els cotxes s'han 
sumat a la tradició

 Segons un estudi realitzat per 
Global Leads Group, la majo-
ria d'espanyols que van realit-
zar alguna compra durant el 
Divendres Negre de l'any passat 
es van decantar per productes 
de tipus tecnològic. D'aquesta 
manera el 36 per cent va adqui-
rir algun producte en aquesta 
línia. El va seguir la moda amb 
el 29 per cent, l'esport amb el 
13 i la salut i la bellesa amb el 
5 per cent.

Si ens centrem en els productes 
per tipus, vam descobrir que 
els consumidors van buscar 
smartphones, tauletes, portàtils 
i consoles majoritàriament.Pel 
que fa als productes smartpho-
ne més buscats durant aquest 
dia, tampoc hi va haver grans 
sorpreses, sent Apple qui es por-
tés el gat a l'aigua. Els consumi-
dors preferentment van intentar 
adquirir iPhone 5S i iPhone 6. El 
tercer lloc de la llista va ser per 
al Samsung Galaxy S5, mentre 
que el quart i el cinquè van ser 
per Sony Xperia Z i Motorola 
Moto G.

Sectors menys "rebaixeros"
La raó pot ser que el tecnolò-
gic és un sector amb menys 
tendència a les rebaixes, una 
raó similar justifi ca que el sec-
tor automobilístic sigui un dels 
darrers a arribar però que apos-
ten més fort pel Black Friday en 
l'actualitat.
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Els catalans es gastaran una mitjana de 219 
euros durant el Black Friday

Sis de cada deu han manifestat la intenció de comprar-hi algun producte

Els catalans es gastaran una mitjana de 219 euros 
durant el Black Friday d'aquest any, molt similar als 
221 euros de la mitjana estatal, segons ha revelat 
l'Observatori Black Friday Worten-GfK. L'estudi 
destaca que el 61% dels catalans consultats tenen 
la intenció de comprar algun producte durant les 
promocions del Black Friday, que se celebrarà 
aquest divendres 25 de novembre. Aquest percen-
tatge se situa per sota de la mitjana espanyola, que 

se situa en el 67%. 

Tecnologia i moda
La tecnologia i la moda són els sectors que es pre-
veu que rebin més compres durant el Black Friday, 
considerat com un dels dies de més compres de 
l'any, només superat per les compres de Reis. Es 
preveu que la facturació a nivell de l'Estat augmenti 
un 24% en relació amb l'any passat.

BLACK    FRIDAYBLACK    FRIDAY
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Per avançar compres 
de Nadal i per 
estalviar 

El 96 per cent dels catalans ja coneixen 
què és el Black Friday

 Segons l'estudi, el Black Friday, és conegut per 
un 96% dels catalans -una dada superior al 94% de 
la mitjana a nivell de l'Estat-, que sobretot tindran 
interès en comprar productes relacionats amb la 
tecnologia, especialment 'smartphones' i ordina-
dors portàtils, que representa un 56% del total de 
la intenció de compra, seguida de la moda (48%) 
o les joguines (18%).

Una altra de les conclusions de l'estudi és que el 
Black Friday s'ha instaurat com un moment per 
avançar les compres ja previstes per part dels com-
pradors. El 86% dels catalans enquestats indiquen 
que compren durant el Black Friday per aprofi tar 
les seves promocions, mentre que les altres raons 
són per evitar la pujada de preus en Nadal (49%) 
o evitar problemes d'estoc (29%).

A nivell estatal, el 38% dels consumidors tenen in-
tenció de comprar més productes durant el Black 
Friday, mentre que el percentatge de consumidors 
que té intenció de fer més compres per al regal del 
Pare Noel o Reis són la meitat (19%).

núm. 1747 del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2016
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La Fira de 
Nadal s'hi 
suma

Aquest dissabte obre 
portes a Santa Anna

 Que el Black Friday és l'avant-
sala de l'època de Nadal és evi-
dent i notori fi ns al punt que ja 
s'assenyala de facto com a punt 
de partida de la pròpia campa-
nya, tot i que aparentment no 
hi tingui res a veure. Qui també 
coincideix amb aquesta jornada 
comercial, si més no en dates, és 
la posta a punt del primer gran 
indici nadalenc a casa nostra: la 
Fira de Pessebres i ornaments 
de Nadal que aquest dissabte 
obre a la Plaça de Santa Anna, 
fi ns al 23 de desembre.

Arbre i portalada
La Fira de Santa Llúcia, una de 
les més importants, arriba amb 
novetats, com una portalada 
monumental que remetrà els 
visitants als clàssics mercats 
centre-europeus de Nadal o 
també l'avet natural monu-
mental de 12 metres d'alçada 
que prové d'una fi nca particular 
acollida al pla de gestió forestal 
de la Generalitat.

Un total de 27 parades, 22 
d'elles de productes nadalencs i 
cinc més de gastronomia pròpia 
de les dates, conformen l'oferta 
d'una Fira que cada any atrau 
milers de persones i que comp-
tarà amb una programació 
complementària promoguda 
per Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament entre la que desta-
ca la presència dels personatges 
dels Pastorets.
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