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BARCELONA

Front comú
del comerç per
pressionar Colau
Conflictes com la gestió del ‘top manta’ o
dels llums de Nadal han unit el sector
MARIA ORTEGA
BARCELONA

Continuen amb posicions allunyades
pel que fa al gran conflicte dels horaris comercials, però els diferents eixos de Barcelona, els de la zona centre i els dels barris, sí que han acostat posicions per plantar cara a decisions polèmiques de l’equip de
govern d’Ada Colau, com la d’endarrerir l’encesa dels llums de Nadal.
Ahir Barcelona Oberta, l’associació
que aglutina els eixos comercials de
les zones turístiques, i que rep el suport d’entitats com el Gremi de Restauració o el Gremi d’Hotels, organitzava, a El Molino, una primera gran
sessió de debat per abordar la relació
entre comerç i turisme i posar sobre
la taula temes espinosos com la moratòria hotelera o la manera de protegir les botigues emblemàtiques.
Un dels reptes més repetits pels
comerciants és el de no perdre pistonada en relació a l’atracció turística i també el de lluitar contra l’homogeneïtzació comercial que s’ha
instal·lat al centre de la ciutat. I, en
la mateixa línia, evitar que grans
projectes, com l’ampliació del centre comercial Heron City, tirin endavant, com ha passat, per silenci

administratiu. L’enuig comercial ha
portat el sector a unir-se i crear, per
exemple, una taula de discussió i
ahir Barcelona Oberta va verbalitzar totes les seves reticències. Per
a Vicenç Gasca, de la Fundació Barcelona Comerç, són passos que busquen no tant pressionar el govern
com obrir espais de reflexió.
El president de l’entitat, Gabriel
Jené, es va erigir com a portaveu per
expressar el malestar del sector
amb algunes decisions de Barcelona en Comú. Des de la retallada nadalenca –va assegurar que assumir
el cost de la instal·lació dels llums
però retallar el nombre de dies que
estan encesos suposa un estalvi “ridícul”– fins a la manera com s’està
abordant la persecució de la venda
ambulant il·legal: “Com a empresaris –va dir– som aquí per generar riquesa i aquest és un problema que
ens han de solucionar”.
A la llista de retrets hi va sumar la
decisió municipal d’aturar planejaments com el de la Rambla o la reforma del Paral·lel i de sembrar “dubtes” en sectors econòmics de gran
envergadura, com el dels creuers o el
mateix Mobile World Congress
(MWC). En el torn de clausura, el regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme, Agustí Colom, es va agafar a

L’Associació Barcelona Oberta lamenta la manera com s’està abordant la persecució de
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Crítica
Retreuen a
l’Ajuntament
que l’estalvi pel
retard en
l’encesa de
llums és “ridícul”

aquest últim punt per rebatre les crítiques i va remarcar que una de les
primeres decisions que va segellar
Colau com a alcaldessa va ser la de
garantir la continuïtat del congrés de
telefonia a la ciutat. Per això, va demanar fugir de les “simplificacions”.
Colom va remarcar la necessitat de
“governar el turisme” i de treballar
per aconseguir una ciutat “amable”
amb els visitants i “confortable” per
als ciutadans. En aquest sentit, va negar les crítiques a la suposada paràlisi del seu equip.
El debat també va comptar amb
les aportacions del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig; la presidenta de la Fundació El Molino, Elvira Vázquez, el cronista Lluís Permanyer i Enric Truñó, que va dirigir
el pla estratègic de turisme de Barcelona 2010-2015.e

Nou servei d’atenció a
la pobresa energètica
L’Ajuntament ha posat en marxa els anunciats punts d’atenció
a la pobresa energètica. Se
n’han habilitat tres a les oficines d’Habitatge dels districtes
de Nou Barris, Sant Andreu i
Sant Martí, que són les zones on
hi ha més casos de famílies que
tenen dificultat o incapacitat de
mantenir l’habitatge en les condicions adequades de temperatura per raons econòmiques. A
la resta de districtes, l’assessorament es continuarà prestant
a través de la xarxa de centres
de serveis socials.

POBRESA

Les entitats socials demanen als partits un sou mínim de 800 euros
MARIO MARTÍN MATAS
BARCELONA

Crear una prestació per a les famílies vulnerables amb fills a càrrec,
tancar els CIE, augmentar el salari
mínim interprofessional fins als
800 euros al mes durant els pròxims
dos anys –ara és de 648,6 euros– o
bé reforçar els programes d’acollida
d’asilats i refugiats. Com en cada
nova cita amb les urnes, la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya va fer públic ahir el
seu posicionament de cara a les
eleccions estatals del 20-D.
El document Enfortir l’estat del
benestar per créixer socialment recull 26 peticions concretes que seran presentades a tots els partits polítics i que parteixen d’una premissa: és “incomprensible” que després
de set trimestres seguits amb un
creixement econòmic sostingut la
pobresa i l’atur s’hagin cronificat i
les desigualtats segueixin a l’alça. La
Taula, que engloba 34 federacions
i agrupacions que representen més

de 3.000 entitats sense ànim de lucre, va assegurar que els comicis estatals són una “excel·lent oportunitat” per demanar que el govern que
sorgeixi de les urnes prioritzi “sense ambigüitats” les accions que permetin reduir les desigualtats.
Peticions a l’Estat

El document de la Taula també demana revertir bona part de les polítiques posades en pràctica pel govern del PP durant els últims anys.
Així, demana una nova llei de dret
a l’habitatge i als subministraments
bàsics, a més de la retirada dels recursos del govern espanyol contra la
legislació catalana en aquesta matèria; que es completi el traspàs pendent del sistema de beques i ajuts a
l’estudi per garantir la igualtat
d’oportunitats; complir les sentències dels tribunals sobre la gestió del
0,7% de l’IRPF per part dels governs
autonòmics –que l’Estat ha ignorat
reiteradament–; i millorar l’actual
legislació de mecenatge per incrementar les deduccions fins a nivells
semblants als d’altres països euro-

La pobresa i l’atur s’han cronificat i les desigualtats
creixen. FRANCESC MELCION

peus. Ara bé, la Taula no oblida altres peticions més recents, com la
reforma del model de la dependència, amb un nou sistema de copagament que inclogui paràmetres més
assumibles i justos, en la línia de la
protesta de la setmana passada a la
plaça Sant Jaume convocada per la
Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual (Dincat).
La justificació de tot plegat es
troba en les xifres que demostren
que Espanya és a la cua d’Europa en
polítiques socials. Per exemple, la
taxa AROPE, que mesura l’índex de
pobresa, ha augmentat a l’Estat del
24,5% al 29,2% de la població en els
últims anys. A més a més, l’atur ha
passat del 17,9% al 24,4%, enfront
del 10,2% europeu, i especialment
sagnant s’ha fet la situació dels aturats de llarga durada: s’han multiplicat per deu i ja són 2,38 milions
de persones les que fa més de dos
anys que no tenen feina. Tot plegat
posa de manifest, segons la Taula,
la necessitat que “el creixement
econòmic es tradueixi en creixement social”.e

