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Els botiguers del barri reivindiquen que es recuperi el nom històric de l’antic mercat

ACN
Barcelona.-Els comerciants de les associacions Born Comerç i Barcelona Comerç
reclamen a l’Ajuntament de la ciutat que es recuperin els usos comercials de l’actual
Born Centre Cultural. En una roda de premsa aquest dimarts, la representant de la
junta directiva de Born Comerç, Paula Morgó, ha lamentat que “deixar aquest espai
amb un ús únicament cultural és desaprofitar-lo” i que cal aprofitar la reconfiguració
del Centre Cultural que ha posat l’Ajuntament sobre la taula per recuperar els usos
comercials del recinte. “Estem fent una barrera per als barcelonins, que perceben el
barri com una zona turística, i la recuperació del mercat per als usos comercials
podria resoldre això”, ha sentenciat Morgó.
La membre de la junta directiva de Born Comerç, ha afirmat també que recuperar
l’espai comercial i el nom original de Mercat del Born “només ens pot representar
factors positius”. Segons Morgó, “el Born destaca pel comerç, pel disseny, pels
artesans i cal recuperar l’ús comercial del centre. Els propis comerços són artístics i
ara mateix el Born Centre Cultural només té un ús cultural. La conjunció entre usos
turístics, comercials i culturals és el que fa el barri que tenim actualment. Es poden
conjugar els usos comercials amb els culturals que hi ha avui en dia, igual que passa
al passeig de Gràcia o al Barri Gòtic”.El gerent i dinamitzador de Born Comerç, Jordi
Darocas, ha recordat l’origen comercial del barri i que es tracta d’una zona
reconeguda internacionalment per la seva potencialitat comercial. “Estem entre la
plaça Comerç, el carrer Comerç i el carrer dels Comerciants, més comercial no pot
ser el Born”, ha sentenciat. Els comerciants han descartat obrir nous comerços
estables a l’interior del recinte, ja que s’han de respectar els jaciments històrics de
1714, i han apostat per propostes de “dinamització” comercial. Com a exemple,
Darocas ha proposat que una de les dues edicions anuals del 080 Barcelona Fashion
es faci sempre a l’interior del recinte de l’antic mercat del Born.El president de
Barcelona Comerç ,Gabriel Jené, ha destacat que el Born és un gran exponent del
model comercial de Barcelona, “que no es basa en el monocultiu, sinó en una oferta
diferencial que és atractiva per als barcelonins i per als turistes”. “El comerç de
proximitat també està al centre de la ciutat i no només als barris perifèrics. Les
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actuacions com les que es pretenen fer en aquest espai del Born Centre Cultural no
poden estar al marge d’aquest model comercial”, ha afegit el responsable de
Barcelona Comerç”. Jené ha afegit que el barri no pot desvincular aquesta realitat
comercial del fet d’acollir centres culturals com el del Born.“Poca sensibilitat
comercial” de l’Ajuntament“L’ajuntament és poc sensible a l’activitat comercial,
especialment al centre, com si aquí tinguéssim un comerç privilegiat, quan en realitat
te una funció social i de generació d’ocupació”, ha comentat Jené. Els comerciants
han lamentat que cap representant de l’Ajuntament no s’ha reunit amb ells per
escoltar les seves propostes sobre el futur del Born Centre Cultural i que volen que
el futur del recinte sigui consensuat amb totes les parts. Com a mostra d’això, els
comerciants volgut desmentir que hi hagi un enfrontament entre el sector comercial
i els residents i com a mostra han afirmat que el 60% dels botiguers del Born són
veïns d’aquest barri.
Segueix @AlDiaCat
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Agroseguro millora les condicions
de taxació en l'assegurança per a
fruiters pels danys de pedregades
La companyia atén així aquesta
demanda del sector davant la
creixent exigència de qualitat per
part dels mercats ACN Lleida.-La
possibilitat d'escollir una nova taula
de valoració dels danys en qualitat
per pedregada, per a produccions
destinades a consum en fresc d'alta
qualitat, és la principal novetat
introduïda aquest 2016 per
Agroseguro en l'assegurança de
fruiters.
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va agredir sexualment una nena
de 12 anys el 2008
ACN Girona.-El detingut per
pedofília a Girona va agredir
sexualment una nena de 12 anys el
desembre del 2008. El cas va arribar
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Busquets torna, però Arda Turan i
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