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RICARD CUGAT

van enganxar en un moment o altre
a aquell viatge en tren a través del
televisor.
Hellum és avui una celebritat
mundial. Una prova d’això és que
ja forma part del firmament de conferenciants TED, un altre producte
que mereix ser conegut i que, molt
seriosament, mereixeria ser assignatura optativa als instituts. Les TED
són conferències breus i amenes a
càrrec de les ments més brillants del
món. La més visionada de totes, fins
al moment, per situar el lector, segueix sent, amb més de 37 milions
de visites (vénen amb subtítols en
59 llengües diferents, gentilesa dels
responsables del TED) la que va pronunciar Ken Robinson per denunciar que les escoles maten la creativitat dels alumnes.

Vuit hores fent mitja
La de Hellum va pels 1,8 milions de
visionats i és, a més de sorprenent,
bastant divertida. S’hi explica les
altres aventures slow que van venir
després de la del tren. De l’ovella al jersei, vuit hores en directe d’un parell
de noruegues fent mitja, i 18 hores
de pesca en un riu escandinau. El primer salmó no va picar fins al cap de
tres hores.
Oriol Castillo, en resum, és el nostre Hellum particular, amb un lleuger toc de Ricardo Baños, però sense
porno, que se sàpiga. Aquesta setmana està ficat en la gravació d’un altre
clàssic del voyeurisme del vianant, la
poda dels arbres. ¿Hi ha algú a qui no
el fascini? Pròximament, a BTV. H

33 Oriol Castillo prepara amb el Pau, expert en la poda dels arbres de la ciutat, un dels programes de pròxima emissió.

ACORD DE L’AJUNTAMENT I ELS COMERCIANTS PER AL 2016

Les botigues podran obrir 5 diumenges
JORDI COTRINA

El permís es limitarà a
maig i octubre, i s’allargarà
a les 20.00 hores

/ Colom va explicar que
l’acord té vocació duradora, i que podria estar vigent sis anys, encara que
el límit «polític» és el del mandat actual, perquè no seria lògic comprometre un futur govern municipal.
Més enllà de quines dates s’assenyalaran els pròxims anys, els diumenges escollits estaran compresos entre els dies 5 i 24 de maig i entre l’1 i
el 14 d’octubre.
També es va acordar que dos dels
quatre festius autoritzats per la Generalitat que fixa l’ajuntament siguin, el 2017, els dies 3 de desembre, com l’any passat, i 23 d’abril, en
aquest cas en lloc del 12 d’octubre.
Barcelona Oberta, que va rebutjar la primera proposta, es va mostrar conforme amb l’acord. Així
ho va manifestar el seu president,
Gabriel Jené, que va subratllar que
l’objectiu és que el pacte resulti positiu per a la majoria de comerciants.
«Per a nosaltres és un acord difícil,
però hem de mirar per l’interès general del sector», va afirmar. H
SIS ANYS

TONI SUST
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona va
anunciar ahir un acord amb els comerciants sobre els dies d’obertura
de les botigues en diumenge durant el 2016. L’anunci es va concretar a la tarda quan les parts van explicar que s’obriran cinc diumenges: els dies 8, 15 i 22 de maig i 2 i 9
d’octubre. L’horari permès serà de
12.00 a 20.00 hores, cosa que suposa endarrerir l’obertura i el tancament dues hores, ja que l’any passat el consistori deixava obrir de
10.00 a 18.00 hores.
L’ajuntament va anunciar inicialment la seva intenció de reduir de 10 a 4 els diumenges previstos
per a l’obertura dels comerços, encara que finalment ha accedit que sigui un més, cinc. Amb l’obertura al
maig i l’octubre, es deixa tot l’estiu
sense diumenges de botigues obertes. El regidor d’Ocupació, Empresa
i Turisme, Agustí Colom, que va pre-

sentar el pacte amb representants
del sector comercial, va argumentar
que als mesos de maig i octubre els
visitants que arriben a la capital catalana estan més predisposats a sortir de compres, i que els dels mesos
de juliol i agost, el perfil dels turistes té un caràcter més «vacacional i
de platja».

33 Tres persones entren en un establiment de roba del Portal de l’Àngel de Barcelona, el gener passat.

