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Vista superior de les característiques carpes Ogigia del Port Olímpic.

L’Ajuntament es compromet a consensuar
el futur del Port Olímpic amb el Gremi de
Restauració i amb els operadors de la zona
El debat amb els operadors girarà, entre d’altres aspectes, al voltant de la relació entre la ciutat i el Port

com a referent de la franja marítima i també al voltant de les obres de millora de les infraestructures

El compte enrere ha començat per al Port
Olímpic. En declaracions recents, la quarta
tinent d’alcaldia i màxima responsable de
l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de
l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha
manifestat la voluntat del govern de la ciutat d’entomar de forma immediata la decisió
sobre el futur del Port Olímpic. Això implica,
per un costat, posar fi a l’actual concessió
administrativa, que finalitza la seva vigència
l’any 2020, i obrir, per un altre, el diàleg amb
els operadors per definir conjuntament els
principis de la nova etapa.
Així doncs, a la darrera sessió de la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en
resposta a les peticions formulades pel grup
municipal de Convergència i Unió, la quarta tinent d’alcaldia va anunciar l’existència
d’un acord amb els responsables del departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, l’administració
titular de l’espai, perquè el consistori barceloní continués sent el concessionari del
Port i el continués administrant en el marc
d’una nova concessió. Al mateix temps, va
anunciar l’inici d’un procés de diàleg amb els
operadors d’oci i restauració del Port Olímpic amb els quals caldrà consensuar el futur
d’aquest espai tan emblemàtic de la ciutat.
Les paraules de la tinent d’alcaldia han suposat una injecció d’il·lusió per als operadors

actuals, que formen part d’una associació
vinculada al Gremi de Restauració de Barcelona, els quals es mostren disposats a assumir els canvis que comportarà la nova etapa
i a mantenir els més de 1.500 llocs de treball
que genera el Port Olímpic a dia d’avui.
L’actual concessió es remunta a l’any 1990
i forma part de la profunda transformació urbanística que va experimentar Barcelona per

Els operadors aposten per dur
a terme obres de millora de les
infraestructures sense que això
suposi paralitzar l’activitat
poder acollir els Jocs Olímpics del 92 i que
va permetre, entre d’altres aspectes, recuperar el front marítim.
Així doncs, el debat girarà, entre d’altres
aspectes, al voltant de la vinculació del Port
amb els barris propers. També caldrà debatre sobre l’estat de les infraestructures, que
s’han anat deteriorant de forma inevitable
com a conseqüència del pas del temps. En
aquest sentit, els operadors del Port aposten
per a dur a terme les obres de millora que
siguin imprescindibles minimitzant en tot
moment l’afectació a les activitats d’oci i restauració que s’hi desenvolupen.
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El Gremi i els sindicats UGT i Comissions Obreres presenten
un escrit d’al·legacions en defensa de les terrasses
Aprofitant la modificació, impulsada pel govern, de la Disposició
transitòria segona de l’Ordenança, el Gremi i els representants dels

treballadors han sol·licitat l’ajornament del règim de les distàncies fins a
l’1 de gener de 2018, el qual amenaça la continuïtat de 2.500 terrasses

2.587 és la xis’aconseguia
una
fra, facilitada per
certa situació de susl’Ajuntament, de terpens de l’Ordenança
rasses afectades per
per permetre-hi un
l’anomenat règim de
debat reposat sobre
les distàncies, que
la seva revisió.
determina la distànAixò no obstant,
cia mínima que han
calia paralitzar tamde respectar taules i
bé l’aplicació del
cadires amb relació
règim de les disal mobiliari urbà. La
tàncies i desactivar
seva evident capal’amenaça que placitat per posar en
nava sobre les més
Imatges d’arxiu del secretari general de Comissions Obreres-Catalunya, Joan Carles Gallego (esquerra), i el serisc tants negocis
de 2.500 terrasses
cretari general d’UGT-Catalunya, Camil Ros (dreta).
de restauració i les
que es troben afecseves plantilles va motivar que el Gremi, les exigències en matèria d’accessibilitat. tades. És per això que el Gremi, UGT
que des de juliol de 2015 en demana la Aquesta ampliació de les moratòries ja fou i Comissiones Obreres van demanar
suspensió, hagi sumat ara a aquesta pe- anunciada per la quarta tinent d’alcaldia, l’ajornament de la seva aplicació: aquestició els dos sindicats majoritaris, UGT i Janet Sanz, el passat mes de setembre i ta era l’única forma de poder entomar la
Comissions Obreres. El posicionament fou valorada positivament pel Gremi de revisió integral de l’Ordenança amb la
compartit de les tres entitats va quedar Restauració: qüestionada la normativa serenitat que un debat d’aquestes caracrecollit en un escrit d’al·legacions que es sobre terrasses pel mateix Plenari del terístiques requereix.
va formalitzar amb motiu de la modificaEl govern, però, va desestimar l’al·legació
ció puntual de l’Ordenança de terrasses
presentada pel Gremi i els sindicats malGremi i sindicats consideren
tramitada recentment. La modificació
grat els intents dels grups de CiU, Ciutaplantejada per Barcelona en Comú es que cal desactivar l’amenaça
dans i PP per debatre’n el contingut; els
limitava a introduir nous membres en la que plana sobre 2.500 terrasses
grups del PSC, ERC i la CUP-Capgirem
Comissió Tècnica de Terrasses i a ampliar
Barcelona no van fer cap referència al
dues moratòries que afectaven els resposicionament del Gremi i els sindicats
tauradors que ja disposaven de terrassa Consell Municipal i anunciada la seva re- tot i disposar del document. Finalment,
abans que s’aprovés l’actual Ordenança. visió imminent, no tenia sentit continuar la modificació puntual de l’Ordenança de
Concretament, s’ajornava fins a l’1 de aprofundint en la seva aplicació. Així terrasses fou aprovada al Plenari del Congener de 2018 les condicions d’ubicació i doncs, en ampliar ambdues moratòries, sell Municipal del passat 1 d’abril.

El Gremi repassa la situació de les
terrasses amb els regidors del PP
El president del Gremi, Pere Chias, acompanyat d’una representació dels òrgans de govern de l’entitat, es va reunir
amb els regidors del grup municipal del PP per analitzar
les darreres novetats que afecten la gestió de les terrasses i, concretament, la proposició normativa presentada
per aquest grup que modifica l’Ordenança vigent per tal
d’ajornar l’aplicació del règim de les distàncies, una reivindicació pública del Gremi. A la foto, d’esquerra a dreta: Juan
Carlos Iglesias, Roger Pallarols, Xavier Mulleras, Pere Chias,
Alberto Fernández Díaz, Àngels Esteller i Anna Matamala.
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NOTÍCIES

QUINS GRUPS DONEN SUPORT A LES
PETICIONS DEL GREMI I ELS SINDICATS
Janet Sanz
Barcelona en Comú
L’informe encarregat pel Gremi a un
despatx d’advocats de reconeguda
solvència desmunta la suposada manca
de viabilitat jurídica a què apuntava el
govern de la ciutat; com a conseqüència
es consolida la pèrdua de taules en més
de 2.500 terrasses.

Xavier Trias
Convergència i Unió
Els vots del grup encapçalat per
l’exalcalde Xavier Trias serveixen per
iniciar una modificació de l’Ordenança
que ha de revisar els aspectes que, en
aplicar-se, s’han revelat disfuncionals.
Es tracta de fer de la norma un veritable
instrument de promoció econòmica.

Carina Mejías
Ciutadans
La determinació dels regidors i
regidores de Ciutadans en defensa
de les peticions dels restauradors
evidencia el seu compromís amb el
creixement econòmic de Barcelona
i amb un sector, el de la restauració,
innovador i capdavanter.

Alfred Bosch
Esquerra Republicana de Catalunya
El grup independentista desaprofita una
oportunitat per refermar el seu compromís històric amb un teixit comercial
de barri on també s’inclou l’anomenada
restauració de proximitat: són terrasses que donen servei preferentment als
veïns i veïnes dels voltants.

Jaume Collboni
Partit dels Socialistes de Catalunya
Els socialistes barcelonins eviten
referir-se al pronunciament fet pels
dos sindicats majoritaris que, sumantse a una línia llargament defensada pel
Gremi, reivindiquen la capacitat de les
terrasses per generar ocupació més
enllà de la temporada d’estiu.

Alberto Fernández Díaz
Partit Popular de Catalunya
Malgrat els intents d’aquest grup per
votar les esmenes presentades per
separat, el Plenari del Consell Municipal
no es pronuncia sobre el règim de les
distàncies. En breu tindrà una nova
oportunitat per fer-ho gràcies a la
proposició normativa impulsada pel PP.

María José Lecha
CUP-Capgirem Barcelona
Sobta que el grup municipal cupaire,
estretament vinculat a la figura del
treballador, no aposti per una compatibilitat d’usos urbans que garanteixi la
continuïtat dels llocs de feina que generen les terrasses i el gaudi de l’espai
públic per part dels veïns i les veïnes.

SAVE THE DATE

El proper 21 de maig torna la
cursa de cambrers de la Rambla
Històricament els cambrers havien competit, Rambla amunt, Rambla
avall, amb les seves safates per provar la seva destresa i la seva agilitat per servir plats en el menor temps possible. Les tradicionals curses de cambrers, que s’organitzaven de forma popular i que, per un
dia, feien protagonista la figura del cambrer, van tornar a celebrar-se
a la Rambla de Barcelona l’any 2014 de la mà del Gremi de Restauració i d’Estrella Damm. Ara les dues entitats impulsen una nova cursa,
que tindrà lloc el proper 21 de maig a les 11h a la Rambla, a l’alçada
de la font de Canaletes, coincidint amb una nova edició de la popular
ruta De tapes per Barcelona. L’acció compta també amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, l’associació Amics de la Rambla i Zapper,
l’app que permet pagar amb l’smartphone a bars, restaurants i comerços. Us convidem a participar d’una activitat que reconeix de forma
pública la professionalitat dels cambrers de la nostra ciutat.
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