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Després de la polèmica sobre el futur d’El Born Centre Cultural, avui els comerciants han volgut dirhi la
seva. Asseguren que el museu viu d’esquenes al barri, i que la plaça no té cap tipus de vida ni
comercial ni veïnal. Reclamen que el centre cultural passi a ser un espai comercial, canviant fins i

L'R8 tornarà a funcionar de cap a cap el 2 de
febrer
La UAB se situa entre les 20 millors
universitats del món en polítiques
energètiques i ambientals
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tot el nom del museu perquè es recuperi el nom de Mercat del Born.
Els botiguers afirmen que s’ha de fomentar el comerç de proximitat i que cal preservar aquesta singularitat
que té el Born. Això sí, són conscients que els jaciments de 1714 són una riquesa i que no es poden
tocar, però que cal redefinir l’espai per unir cultura i comerç. També asseguren que fins ara
l’Ajuntament no els ha tingut en compte a l’hora de decidir el futur del centre.
Una altra reivindicació dels botiguers és que una de les edicions del 080 es mantingui en aquest
equipament ja que la propera edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion es farà íntegrament a la Casa
Llotja de Mar.
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Envia la notícia

Notifica un error

Notícies relacionades
Barcelona en Comú vol canviar el nom d’El Born Centre Cultural i “optimitzarne l’espai”
L’ANC reclama mantenir el model actual d’El Born Centre Cultural
Colau assegura via Twitter que El Born Centre Cultural seguirà sent un “referent” de 1714
Colau exigeix l’anul·lació del judici a Companys en el 75è aniversari del seu afusellament
La Comissió de la Dignitat requereix a l’Estat condemnar l’afusellament de Companys
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