per als alcaldables: el museu és nacional però l’entorn, la seguretat,
l’accés, l’edifici i part de la col·lecció
és municipal.
Dit això, tornem a Bermejo. Poc
se sap d’aquest personatge que es
creu que va ser un jueu convers
que es va passar la vida esquivant la
Inquisició, condició que explicaria
el seu
nomadisme
(València, Daro9 Mayo,
2019

deixar poc rastre. L’últim que se portes de l’òrgan de Santa Maria del
sap d’ell és que, el 1500 i el
1501, se Mar. Després
li va somriure la sort:
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li va pagar pel disseny de dos vi- Lluís Desplà, ardiaca de la catedral,
tralls. Les peces tenien com a destí erudit i humanista, a més de ferri
PÁGINAS: 37
O.J.D.: 66307
la sala de contractacions de la opositor de la Inquisició a la ciutat,
Llotja. Possiblement hi van
estar un 361000
el va acollir sota la seva protecció.
TARIFA: 6401 €
E.G.M.:
temps, allà, però ara ja no. A partir Va ser llavors quan va pintar, el
d’aquí, silenci documental.
la sevaBARCELONA
gran obra mestra: la
ÁREA: 266 CM² - 25%
SECCIÓN:1490,
GRAN
¿Se’n va anar? No hi ha res que Pietat Desplà, present a l’exposició,
33 Vitrall de Bermejo de la catedral. ho indiqui. ¿Va morir? La mateixa però la ubicació habitual de la qual

PAÍS: España

ra blanca, des d’Acqui Terme. No ha
sigut fàcil, perquè a la localitat italiana és una estimada peça de culte
per als feligresos de la seva catedral i
rarament es presta.
Queda dit. Ja triguen i el temps
passa. Hi haurà pròxima parada, sí,
però a Londres, punt que requereix
una excursió més llarga que coronar Montjuïc. H

DANNY CAMINAL

20 HABITACIONS AL POBLENOU

BCN inaugura el primer ‘hotel
social’ per a persones sense llar
b Catalunya no disposava

de cap allotjament
d’aquestes característiques
GISELA MACEDO
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona va inaugurar ahir un nou equipament
per allotjar temporalment persones sense llar. Es tracta d’un centre situat a la confluència dels carrers de Tànger i Àlaba, al barri del
Poblenou. L’edifici disposa d’un total de 20 habitacions (16 d’individuals i quatre dobles), dues de les

quals adaptades per a persones
amb mobilitat reduïda.
Al mateix establiment s’ha habilitat també un servei de menjador social amb capacitat per atendre 80 persones al dia i que funcionarà tot l’any. És una sala polivalent que també farà de punt de
trobada, on es programaran activitats per als usuaris. Es tracta
d’un model d’hotel social que ja
s’ha posat en marxa en altres ciutats d’Europa però que a Catalunya no hi havia fins ara.
Aquests allotjaments compten
amb un pressupost de 505.419,39

d’euros anuals. Segons el consistori, el perfil dels usuaris el formen
persones en situació d’exclusió
social i, especialment, sense llar.
Aquells que s’allotgin en aquest local hauran d’haver sigut derivats
pels serveis socials i el 25% de llits
estaran reservats a dones.
MÀXIM DE DOS ANYS / Des del mateix
centre també s’acompanyarà els
usuaris en tasques d’educació,
autonomia i inserció laboral, perquè en un termini aproximat de
dos anys puguin abandonar l’hotel social i agafar les regnes de les

33 Una de les sales de l’hotel social inaugurat ahir al Poblenou.
seves vides. No obstant, trobar feina no els assegurarà poder permetre’s pagar un pis, segons declaracions d’Albert Sales. L’assessor de l’ajuntament en temes

socials va assegurar que «cada vegada hi ha més treballadors vivint al carrer» i que «una reducció
de l’atur no garanteix un descens
de persones sense llar». H

