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MOVIMENT DELS EMPRESARIS DEL CENTRE DE BARCELONA

El comerç aviva el debat dels horaris
Els sis eixos
partidaris d’obrir en
festiu reclamen una
resposta municipal
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Els comerciants del centre de Barcelona insten l’ajuntament a decidir-se sobre l’obertura de botigues
en diumenges i festius quan es compleixen dos mesos des que van presentar al consistori un manifest,
amb el suport del Gremi d’Hotels,

demanant, de forma molt diplomàtica, «una reflexió profunda i analitzada» sobre la liberalització horària
basada en un estudi independent.
Aquell manifest, que EL PERIÓDICO va avançar el 14 de març passat,
quan encara estava rebent adhesions, va ser rubricat per sis potents eixos comercials: Barna Centre, Pelai,
Diagonal, la Rambla, el passeig de
Gràcia i la Rambla de Catalunya.
En declaracions a Europa Press,
Marta Canut, presidenta dels comerciants de la Diagonal, va recordar
que el consistori els va demanar un
mes de marge i ja n’han passat dos,
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33 Diumenge de botigues obertes al Portal de l’Àngel, al desembre.

encara que va destacar que divendres passat els van citar per al juliol.
Gabriel Jené, de l’eix de Pelai i Universitat, va reconèixer «certa perplexitat» davant la falta de resposta municipal.
El manifest subratlla que amb el
comerç molt castigat per la crisi és
indispensable adaptar els horaris
«a les necessitats i costums dels visitants internacionals», i recorda el
ganxo turístic de la ciutat i del centre. Jordi Clos, president del Gremi
d’Hotels, va demanar crear un Shopping Line Turístic i va considerar que
no s’ha d’obrir tots els diumenges i
festius, però no s’han de deixar escapar oportunitats com quan al maig
van recalar 64.000 creueristes en un
cap de setmana o el diumenge previ al Mobile World Congress. Per la
seva part, Javier Cottet, president
de Barna Centre, va considerar que
s’han d’aprofitar tots els festius de
juny a setembre.
Fins ara l’ajuntament s’ha limitat a dir que farà el que vulguin els
comerciants. A la iniciativa liberalitzadora s’hi oposen les botigues
de barri, els gremis i la Fundació
Barcelona Comerç, que agrupa la
majoria d’eixos comercials, inclosos els sis que estan a favor d’obrir
els dies festius. H
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Descomptes de
fins al 50% en
visites a 17 joies
del modernisme
EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona i la Ruta del Modernisme llancen aquest
estiu la campanya Barcelona inspira el teu estiu, que va dirigida als barcelonins que passin les vacances a
la ciutat i que proposa descobrir
el patrimoni modernista de la capital catalana mitjançant visites a
17 joies arquitectòniques i activitats amb fins al 50% de descompte. La campanya s’estendrà des de
l’1 de juliol fins al 15 de setembre.
Per beneficiar-se’n cal inscriure’s a
la pàgina web www.bcn.cat/estiu/
modernisme. Els que ho facin rebran un correu electrònic amb 17
vals de descompte per a 17 edificis i
podran estalviar-se fins a un total de
100 euros en les visites. La proposta
inclou la Casa Batlló, CaixaForum,
CosmoCaixa, la Fundació Tàpies, el
Liceu, l’Hotel Espanya, la Pedrera, el
Palau de la Música, el MNAC, el Tibidabo i el recinte històric de l’Hospital de Sant Pau.
Prèviament, del 26 al 29 de juny,
Barcelona acollirà el primer Congrés Internacional sobre Art Nouveau-Modernisme, que se celebrarà
a la Pedrera i la Universitat de Barcelona. H

