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L’associació de comerciants Barcelona Oberta
organitza aquesta setmana una nova jornada
per debatre sobre la col∙laboració publicoprivada

Un model d’èxit
que és qüestionat

D

BARCELONA Redacció

es que BComú va con
querir l’alcaldia de
Barcelona en les elec
cions del maig del
2015, el denominat model Barce
lona, una fórmula de gestió i
d’aprofitament del potencial de la
ciutat i de la seva àrea metropoli
tana que consisteix en el treball
coordinat entre el sector públic
–especialment l’Ajuntament– i
els agents privats, ha estat perma
nentment qüestionat.
El discurs amb el qual els co
muns van arribar al poder i els
primers gestos i decisions adop
tats per l’equip d’Ada Colau van
atemorir més d’un i va ser neces
sari gairebé un any per compro
var la voluntat –mai del tot expli
citada– de les noves autoritats lo
cals de moderar les seves formes i
no trencar completament un pas
sat amb moltes llums i bastantes
ombres, però que, en definitiva,

La Summit analitzarà
els BID, una fórmula
que funciona
en altres països i que
es vol provar aquí

Ada Colau clausurarà
un acte en què es
revisarà la que ha estat
una de les claus de
l’èxit global de la ciutat
va servir per convertir la capital
catalana en una ciutat d’èxit i
amb projecció global.
En un moment convuls, tant en
l’àmbit espanyol i català com en
el municipal –amb una revisió de
les aliances de govern a l’Ajunta
ment sobre la taula– l’associació
Barcelona Oberta, que agrupa els
principals eixos comercials i tu
rístics de la ciutat, convoca per a
divendres vinent, a l’escenari ja
tradicional d’El Molino, la terce
ra edició de la seva Summit, que
en aquesta ocasió versarà preci
sament sobre la col∙laboració pu
blicoprivada com a “clau de l’èxit
de Barcelona”.
Una vegada més l’entitat que
presideix Gabriel Jené reunirà a
l’escenari del llegendari music
hall del Paral∙lel un seguit de po
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En aquesta taula també hi serà
Álvaro Costela, director de màr
queting de la companyia que ges
tiona dos BID (Business Impro
vement Districts) a la ciutat an
glesa de Liverpool.
Els BID constitueixen una no
va fórmula de col∙laboració entre
les administracions públiques i el
sector privat que permet a totes
les activitats econòmiques que es
desenvolupen en un determinat
barri millorar la seva gestió i la
seva promoció a partir d’una in
tervenció més directa en la presa
de decisions i en el funcionament
de determinats serveis, des de la
seguretat fins a la neteja.
Aquest model s’aplica amb èxit
en països com Anglaterra, Ale
manya, el Canadà i els Estats
Units i l’Ajuntament de Barcelo
na està estudiant ara com desen
voluparlo a la ciutat a partir de
dues experiències pilot en dues
zones amb una gran densitat
comercial i en col∙laboració amb
les associacions de comerciants
de l’àrea.
La tercera Summit de Barcelo
na Oberta dedicarà la segona de
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El Molino, com fa un any, acollirà la Summit de Barcelona Oberta

nents que provaran d’aportar
llum sobre la qüestió. En principi
està previst que el segon tinent
d’alcalde, Jaume Collboni, inau
guri la jornada, que clausurarà
l’alcaldessa Ada Colau, que ha
confirmat per primera vegada la
seva presència en aquest acte.
La directora general de Co
merç, Muntsa Alcáñiz, també
participarà en la inauguració i
una conferència del catedràtic
d’Economia Financera i Compta
bilitat de la Universitat Pompeu

Fabra (UPF) Oriol Amat sobre
l’economia productiva fruit de la
col∙laboració publicoprivada do
narà pas a la primera de les taules
rodones.
També hi haurà Pere Duran,
exdirector general de Turisme de
Barcelona; Mateu Hernández, di
rector general de Barcelona Glo
bal, i Constantí Serrallonga, di
rector general de Fira de Barcelo
na, i explicaran la seva visió de la
Barcelona d’èxit des de l’experi
ència dels seus respectius àmbits.

les seves taules rodones a conèi
xer l’experiència de la col∙labora
ció entre el sector públic i el pri
vat aportada pels dos anteriors
alcaldes de la ciutat, el socialista
Jordi Hereu i qui va fer fora el
PSC del govern de la ciutat des
prés de 32 anys ininterromputs
d’hegemonia política, el conver
gent Xavier Trias.
Com ja és habitual en aquestes
sessions, que en aquesta edició ja
tenen confirmada la presència
d’unes 150 persones a la platea
d’El Molino, abans que Ada Co
lau i Gabriel Jené clausurin l’acte
es donarà veu als assistents.
Barcelona Oberta, l’entitat or
ganitzadora d’aquesta jornada,
està formada per l’Agrupació
de Comerciants i Industrials de
la Barceloneta, l’associació Amics
de la Rambla, Amics del Passeig
de Gràcia, Barnacentre, l’Asso
ciació de Comerciants de l’Illa
Diagonal, l’Associació de Veïns
i Comerciants de la Via Laietana,
l’Associació d’Amics i Comer
ciants de la Plaça Reial, l’asso
ciació Diagonal Barcelona, l’as
sociació El Born Comerç, l’as
sociació
Gaudí
Shopping,
l’associació Rambla Catalunya,
les entitats Fem Raval i Fem Pa
ral∙lel, Gaixample, Les Glòries
i els comerciants de Pelai Centre i
Rodalies.c

Detingut un pres
fugitiu per assalts a
botigues de mòbils
BARCELONA wEls Mossos d’Es
quadra van detenir un home
per cometre presumptament
quatre assalts a establiments de
venda de mòbils després d’es
caparse de la presó. El reclús
va aprofitar un permís peniten
ciari per no tornar. Aquest
intern complia condemna
precisament per una sèrie
d’assalts violents a botigues de
telefonia mòbil comesos el
2010. La unitat de recerca de
fugitius dels Mossos li seguia el
rastre des d’aleshores tot i que
sense sort. Fins que va tornar a
actuar. Des de l’agost va donar
el cop a quatre establiments
utilitzant un ganivet de cuina i
tancant els encarregats al
magatzem. A l’octubre, després
de l’últim robatori, va ser ar
restat. / Redacció

La decoració
de Nadal es torna
més barroca
BARCELONA wMercabarna
flor va presentar ahir les
últimes tendències de decora
ció de Nadal al seu tradicio
nal saló floral. El que van
presentar els dissenyadors
apunta que el minimalisme
deixa pas a ornaments més
barrocs, per exemple arbres,
corones i centres nadalencs
amb més guarniments i gri
sos, daurats o de colors àcids.
També són tendència l’estil
rústic vintage, que destaca els
materials naturals, i el luxe,
basat en l’ús del daurat o el
vellut. / Redacció

Barcelona
vol ser neutra en
emissions el 2050
BARCELONA wBarcelona i
25 ciutats més del món, que
sumen 150 milions d’habi
tants, s’han compromès a
desenvolupar plans sobre el
clima més ambiciosos a fi de
convertirse en neutres en
emissions de carboni abans
del 2050 i així complir
l’Acord de París contra el
canvi climàtic. Entre les ciu
tats compromeses figuren
Nova York, París, Londres,
Milà, Rio de Janeiro, Mèxic
i Hong Kong, i a més
ajudaran d’altres capitals
africanes. / Redacció

