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La fira audiovisualmés gran
blinda la cita ambBarcelona

JOSE POLO
L’Hospitalet de Llobregat

Motius d’esperança per al sector
firal de Barcelona després del
nou ajornament d’Alimentaria.
El director executiud’Integrated
Systems Events (ISE), Mike
Blackman, va confirmar ahir en
un correu a les empreses partici
pants que la fira més important
del món dedicada al sector audi
ovisual es durà a terme a la capi
tal catalana entre els pròxims 1 i

4 de juny. Tot i això, el mateix
Blackmanva admetre que el saló,
que s’estrena al recinte firal de
Gran Via de l’Hospitalet de Llo
bregat després del seu periple a
Amsterdam, tindrà un “volum
més baix de participants que en
anys anteriors” a causa de la pan
dèmia de la covid.
Blackman s’havia compromès

a prendre una decisió en ferm a
començaments demarç, tot i que
les seves últimes manifestacions
públiques eren engrescadores. A
la missiva argumenta que s’ob
serva una “tendència positiva”
de la pandèmia a Europa i a Es
panyapropiciadaperdos factors:
la reducció de casos i l’arribada
de les vacunes. “Anticipem una
situació que farà possible orga
nitzar un esdeveniment presen
cial a Barcelona”, va remarcar el
màxim responsable del saló.

Ara bé, a l’ISE també són rea
listes i reconeixen que “no tots
els membres de la nostra comu
nitat estan en la mateixa situació
ara que plantegem anar a Barce
lona”. És per això que també
s’oferirà un programa digital
“robust” per poder seguir l’esde
veniment des de la distància.
Aquest format híbrid entre pre
sencial i virtual és el que sembla
que s’imposa en el sector.
A més, i tot i que ahir es va

blindar l’esdeveniment a Barce
lona, també s’ofereix la possibili
tat de cancel∙lar sense penalitza
ció la presència dels exhibidors
si ho comuniquen abans del 5 de
març. D’altra banda, s’està ex
plorant unamenadegirade l’ISE
en algunsmercats locals com ara
Alemanya, els Països Baixos o el
Regne Unit per arribar presenci
alment als que no es puguin des
plaçar fins a Barcelona.
Entre la part presencial i la vir

tual, l’objectiu és oferir un pro
grama híbrid que “prioritzi la se
guretat i un retorn de la inver
sió”. “Revisem totes les opcions i
escoltem atentament la indús
tria”, va assegurar Mike Black
man.
L’ISE va ser l’última gran fira

internacional que es va dur a ter
me abans de la irrupció de la
pandèmia. En el seu comiat
d’Amsterdam el febrer de l’any
passat, ja en un context marcat
per la covid però abans de l’ex
pansió definitiva del virus a Eu
ropa, va aconseguir 52.000 visi
tants. Per bé que va ser una xifra
rellevant, es va quedar lluny dels
81.000 del 2019.
Fa mesos que l’ISE i la Fira de

Barcelona treballen per dur a
terme l’esdeveniment demanera
segura. De fet, la cita disposa
d’un protocol de seguretat que
ha rebut la col∙laboració de la
universitat i d’hospitals. El pla
inclou l’ús de mascaretes, el
manteniment de la distància so
cial, la presa de la temperatura i
fins i tot es planteja fer servir
proves ràpides de detecció del
virus, tot plegat per augmentar la
seguretat i la tranquil∙litat dels
assistents. Al setembre es va de
cidir posposar la fira, que inicial
ment s’havia de dur a terme al
febrer.c
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Per bé que amb
una previsió de
participació presencial
més baixa, l’ISE
manté l’estrena
a la capital catalana

LaFAVBdonaper feta laprotecció
patrimonial de l’Escola Industrial
RAÚL MONTILLA Barcelona

Que l’Escola Industrial sigui de
clarada bé d’interès nacional, co
sa que tancaria definitivament la
porta a la gran ampliació de l’hos
pital Clínic al seu recinte, només
és qüestió de temps, i de no gaire.
Almenys és el que va afirmar ahir
Ana Menéndez, la presidenta de
la Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona (Favb), que
va assegurar que el Departament

de Cultura de la Generalitat, que
és de qui depèn la catalogació, es
tà alineat amb els veïns.
“Van coincidir amb nosaltres

que la catalogació actual [d’in
terès local] està per sota del que li
correspon”, vamanifestar la líder
veïnal. Menéndez va explicar
que el 10 de novembre van pre
sentar una proposta perquè el
recinte de l’Escola obtingués
aquest grau de protecció. “Està
per caure”, va insistir la presi

denta de la FAVB, que va recor
dar que el procediment s’ha
d’instruir en un període de 18
mesos.
Ana Menéndez va comparèi

xer amb la responsable de la
demarcació de Barcelona del
Col∙legi d’Arquitectes de Catalu
nya, SandraBestraten, que també
va advocar per una modificació
del Pla General Metropolità que
afecti tot el recinte. L’objectiu
seria preservar els espais buits i

verds perquè, una vegada supe
rada la possibilitat que s’hi ampliï
l’hospital Clínic no es pugui des
envolupar més endavant qual
sevol altre projecte que suposi
un nou perill per a la preservació
del recinte històric o augmentar
la densitat de la zona. “Quan hi
hauria d’haver 15 metres qua
drats de verd per habitant, a Bar
celona en tenim 7: a l’Eixample,
1,9, i a l’entorn de l’Escola Indus
trial, 0,9”, va apuntar l’arquitecta.
També va prendre la paraula el

director de l’Escola d’Art, Xavi
Aguado, en representació dels di
ferents centres educatius del re
cinte, que va defensar la neces
sitat de formalitzar l’espai com
a campus. O Josep Maria Pastor,

en nom dels clubs esportius que
hi ha a la zona, “alguns dels quals
treballen amb nens i nenes del
barri des dels anys cinquanta”, va
apuntar. Pastor va assenyalar que
el camp de futbol de l’Escola In
dustrial –l’espai que estava més
directament exposat per l’am
pliació del Clínic– és un dels dos
únics camps de futbol que hi ha a
l’Eixample.
La catalogació dels edificis que

formen l’Escola com a bé d’in
terès nacional la salvaguarda que
s’hi construeixin nous edificis.
Al marge, continua el projecte
que el Clínic ubiqui un centre
d’investigació a l’interior del re
cinte, en un dels edificis que ara
estan buits.c

Lareduccióde
casos i l’arribada
de lesvacunesmotiven
ladecisiód’organitzar
el saló
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Mike Blackman, al centre, durant l’acte de relleu d’Amsterdam a Barcelona de la fira Integrated Systems Europe (ISE)

Fortalesa creditíciamalgrat tot
]L’agència de qualificació
Standard & Poor’s dona fe
de la bona qualitat credi
tícia de la ciutat de Barce
lona després d’haverli po
sat a l’últim ràting (del 24
de febrer) una nota d’A
negatiu pel que fa a la ca
pacitat de crèdit. A l’infor
me l’agència destaca que la
ciutat ha mantingut la for
talesa creditícia malgrat la
pandèmia i apunta que les
reserves de liquiditat con
tinuen cobrint àmpliament
el deute i que es preveu que
siguin suficients per resistir
fins que torni la normalitat,
quan se superi la situació

actual. En aquest sentit,
s’apunta a la capacitat in
versora de l’administració
i que es pugui tornar a
pressupostos equilibrats
una vegada superada la
pandèmia. A l’informe
l’agència precisa, de tota
manera, que la qualificació
de Barcelona està limitada
en funció de les perspecti
ves d’Espanya. “Esperem
que el PIB de Barcelona es
recuperi el 2021 i el 2022,
després d’una forta caiguda
el 2020, cosa que hauria
d’ajudar a limitar les conse
qüències pressupostàries”,
apunta Standard & Poor’s.


