بيان صحفي
دعىي ضد دونت قطز نتزَُفها حىانٍ  00111يصباح إنارة شىارع
واالعتداء عهً انًهكُت انفكزَت نصاحبتها


انشزكت انعايت انقطزَت أشغال تزور يصباح اإلنارة انذٌ َحًم اسى "التُنا  ،"Latinaانذٌ صًًته
انًهندست انًعًارَت بُث غانٍ  Beth Galíوانتٍ تنتجها وتبُعها شزكت سانتا آند كىنٍ & Santa
 ،Coleوتقىو بتزكُب حىانٍ  00111وحدة يزَفت فٍ شارع انىعب ،وهى انشارع انزئُسٍ فٍ اندوحت0



زفعج بُث غانٍ  Beth Galíدعىي بًحاكى بسشهىَت يٍ أجم انخُدَد بانىاقعت ،حُث أعسبج عٍ "ثقخها
انكايهت فٍ انعدانت يٍ أجم حم واقعت حزوَس حعخدٌ عهً إبداع انًحخسفٍُ وانشسكاث األوزوبُت".



ذهبج شسكت بٍ.سٍ.دٌ  BCDوساَخا أَد كىل  Santa & Coleإلى جانة العديد من الشخصيات إلى
المحاكم لإلعراب عن مساندتها وللتنديد تالىقائع على المأل.



خافُُس َُُخى ،زئُس شسكت ساَخا أَد كىل َ Santa & Coleصسح" :يٍ غُس انًفهىو أٌ دونت يثم دونت
قطس حسحكب حزوَس بهرا انحجى".



باو إزَسا ،زئُس شسكت بٍ.سٍ.دٌ" :BCD .حًاَت انتصًُى كعنصز تجدَد أيز أساسٍ إلَجاد قًُت
اقتصادَت واجتًاعُت فٍ أوروبا"

بششهَٕة ،فً ٌٕ 11نٍٕ/جًٕص 2012؛ فً /ٌٍَٕٕ 22حضٌشاٌ انًاضً ،دعث انًُٓذسة انًعًاسٌة بٍث غانً ٔ Beth Galíعئٛس شغكح ساَرا آَض كٕل
 ،Santa & Coleسافٛٛغ َٛٛرٕ ساَرا ٔ Javier Nieto Santaعئٛس شغكح ت.ٙس.ٙص٘ .تغشهَٕح شُرغٔ ص٘ صٚسُBCD Barcelona ٕٛ
 ،Centro de Diseñoتأ إٚغٚغا ٔ ،Pau Herreraسائم اإلػالو تًضُٚح انؼضانح تثغشهَٕح يٍ أجم انرُضٚض انؼهُ ٙتذانح ذؼٔٚغ ٔاسغ انُطاق
اعذكثرٓا صٔنح لطغ.
ػمض انهماء ،انظ٘ ذى ػهٗ أتٕاب يدَنت انعدانت ببزشهىنت ،تًُاسثح انضػٕٖ انر ٙعفؼرٓا ػٍ األضغاع انًؼُٕٚح تٛس غان Beth Galí ٙضض لطغْٙٔ ،
انضٔنح انر ٙلايد يٍ سالل انشغكح انؼايح أشغال سُح  2002ترؼٔٚغ يصباح إنارة انشىارع "التُنا  "Latinaانظ٘ صًًرّ انًُٓضسح انًؼًاعٚح
انكرالَٛح ٔانظ٘ ذُرجّ ٔذثٛؼّ شغكح ساَرا أَض كٕن.Santa & Cole ٙ
ذكرسة دانح انرؼٔٚغ ٔاسؼح َطاق ْظِ أًْٛح ساصح نكٌٕ انًشانف صٔنح ذرًرغ تانسٛاصج ،ػهٗ انغغى يٍ أًْٛرٓا أٚضاً َرٛجح دجًٓا انكثٛغ َٔرٛجح ذالدك
األدضاز.
ًٚكٍ عؤٚح انجغًٚح انر ٙاعذكثرٓا صٔنح لطغ ػهٗ طٕل  10كٛهٕيرغاخ ْ ٙطٕل شارع انىعب ْٕٔ ،انشاعع انغئٛس ٙتانؼاصًح انمطغٚح ،دٛس لايد
انشغكح انؼايح أشغال ترغكٛة دٕان 000 ٙيصثاح إَاعج شٕاعع يؼٔع يٍ َٕع الذُٛا.
ػهٗ انغغى يٍ أٌ انذانح ظٓغخ نهغأ٘ انؼاو ا ،ٌٜإنٗ أٌ انٕلائغ ذؼٕص إنٗ شٓغ أتغٚمَٛ/ساٌ  ،2002دًُٛا طانثد شغكح أشغال شغكح سُرا أَض كٕنٙ
 Santa & Coleتًشغٔع إَاعج يركايم نشاعع انٕػة تًُاسثح األنؼاب األسٕٚٛح انشايسح ػشغ (انضٔدح  .)2002تؼض اسرٛاع انًصثاح "الذُٛا
 "Latinaيٍ لثم انسهطاخ انمطغٚح – تؼض أٌ ذى ذٕفٛمّ تذسة ادرٛاجاخ انطهة – ٔتؼض انمٛاو ترمضٚى يا تهغ سًسح يشغٔػاخ يشرهفح يغ انًجسًاخ
ٔانًٕاصفاخ انفُٛح ،أٔكهد شغكح أشغال سُح  2002صُاػح دٕانَ 1.000 ٙسشح يٍ انًصثاح الذُٛا  Latinaنشغكح يذهٛح.
تؼض سد سُٕاخ يٍ يذأالخ انرٕصم إنٗ اذفاق ٔص٘ٔ ،تؼض عفض انذكٕيح انمطغٚح ذذكٛى انًُظًح انضٔنٛح نهًهكٛح انفكغٚح )ٔ ،(OMPIصهد انٕالؼح
نًذاكى تغشهَٕح ٔظٓغ نهؼٛاٌ أدض أكثغ ٔلائغ انمغصُح ف ٙذاعٚز انرصًٛى اعذكثرٓا صٔنح طاخ سٛاصج.
فً ْزا انسٍاق ،أعشبث انًذعٍة ،بُث غانٍ  Beth Galíأياو انًحاكى عٍ ثقحٓا انكايهة فً انعذانة اإلسباٍَة يٍ أخم حم ٔاقعة جضٌٔش فاضحة ٔاسعة
انُطاق.
يساَدة قطاع انشسكاث وانخصًُى
صاحبث ششكة بً.سً.دي .بشثهَٕة ثُحشٔ دي دٌسٍُٕ ٔ BCD Barcelona Centro de Diseñoششكة ساَحا أَذ كٕنً  ،Santa & Coleإنى
خاَب شخصٍات يٍ عانى انششكات ٔقطاع انحصًٍى ٔانُٓذسة انًعًاسٌة ببششهَٕة بٍث غانً  Beth Galíف ٙذمضٚى انضػٕٖ األٔنٗ ،يٍ أجم إظٓاع
يساَضذٓا ٔانرُضٚض تانٕلائغ ػهٗ انًأل.
أػغب سافٛٛغ َٛٛرٕ ساَرا  ،Javier Nieto Santaعئٛس شغكح ساَرا أَض كٕن ،Santa & Cole ٙأياو ٔسائم اإلػالو ػٍ ذؼجثّ ذجاِ ٔالؼح
يصاتٛخ  ،Latinaيؤكضاً أَّ "يٍ غٛغ انًفٕٓو أٌ ذمٕو لطغ ْٙٔ ،صٔنح طاخ سٛاصج ٔػضٕ تانًُظًح انضٔنٛح نهًهكٛح انفكغٚح ٔانًُظًح انضٔنٛح نهرجاعج،
ٔيهؼيح اذفالٛح تاعٚس ٔاذفالٛح انًُظًح انضٔنٛح نهرجاعج دٕل يظاْغ دمٕق انًهكٛح انفكغٚح انر ٙنٓا صهح تانرجاعج ،تاعذكاب ذؼٔٚغ تٓظا انذكى ْٕٔ ،يا
ًٚصم ،تال شك ،اػصعاء صاعر ضض دمٕق انًؤنف".

فً ْزا انسٍاق أكذ بأ إٌشٌشا  ،Pau Herreraسئٍس ششكة بً.سً.دي ،BCD .أٌ "حًاٌة انحصًٍى كعُصش جدذٌذ ،أيش ال غُى عُّ يٍ أخم إٌداد
قًٍة اقحصادٌة ٔاخحًاعٍةًٌ ْٕٔ ،ثم أحذ أْى أصٕل األشخاص انًححشفٍٍ ٔانششكات األٔسٔبٍة"ٔ .اضاف إٌشٌشا أٌ حانة كٓزِ "ال جعحذي عهى َسٍح
ششكاجُا فحسب ،بم جعحذي أٌضاً عهى ًَٕرج انًذٌُة انً جٕد جصذٌشِ يذٌُة بششهَٕة".

يصباح التُنا يزور فٍ اندوحت

يصباح التُنا فٍ بزشهىنت

يجسى انًصباح "التُنا "Latina

