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El segon tinent d’alcaldia, Jaume Collboni conversa amb Pere 
Chias (esquerra) i Benedetta Tagliabue (dreta).

La pressió constant exercida des del Gremi 
de Restauració en defensa de les terrasses 
dels bars i restaurants, sumada a la recent en-
trada dels regidors i regidores socialistes al 
govern de la ciutat, sembla haver desencallat 
l’actual situació de bloqueig que mantenia les 
més de 2.000 terrasses greument afectades 
per l’Ordenança en una situació d’incertesa. 
El nou govern de la ciutat, amb Barcelona 
en Comú i el PSC, s’ha mostrat predisposat a 
entomar l’anhelada revisió de l’Ordenança de 
terrasses, una revisió de caràcter “integral” 
que permetrà superar les rigideses de la nor-
ma actual. La represa de les converses entre 
el Gremi i l’Ajuntament acosta la resolució de 
l’enfrontament que durant el darrer any han 
protagonitzat el Gremi i els bars i restaurants 
amb terrassa de la ciutat.

El nou regidor d’Arquitectura, Paisatge 
Urbà i Patrimoni, Daniel Mòdol, a l’acte de 
presentació de l’estudi Terrasses d’Europa 
(pàgines 4 i 5), va avançar un dels principis 
que guiaran la revisió de la normativa: la 
necessitat d’estudiar cas per cas, carrer per 
carrer. Això implicaria superar la cotilla de 
l’actual Ordenança, que aplica unes mateixes 
normes a totes les terrasses sense tenir en 
compte les particularitats de cada barri, i op-
tar per mecanismes reguladors de caràcter 
flexible. El nou segon tinent d’alcaldia, Jau-
me Collboni, també va tenir ocasió de referir-
se als criteris que han d’inspirar l’aplicació 
posterior de la nova Ordenança. Collboni va 
destacar la necessitat d’aplicar “criteri i sen-
tit comú” i de construir consens amb els res-
tauradors afectats. 

La interlocució ha estat insuficient, fins i tot, 
en qüestions polèmiques com la crisi de les 
terrasses, que ha atret l’atenció dels mitjans 
de comunicació de forma ininterrompuda 
durant 12 mesos. Diaris, televisions i ràdios 
han explicat, amb sorpresa, les dificultats per 
proposar solucions malgrat l’altíssim nom-
bre de restauradors afectats. L’entrada del 
PSC al govern de la ciutat obre una nova eta-
pa en la gestió del dia a dia dels problemes a 
què ha de fer front Barcelona. Com no podia 
ser d’una altra forma, s’han generat expecta-
tives entre àmplies capes de la societat civil 
barcelonina i també, molt especialment, en-
tre el teixit econòmic de la ciutat. D’entrada, 
confiem que l’ampliació del govern permeti 
ara escoltar millor l’opinió de la ciutadania i 
dels agents representatius. En aquest primer 
any de mandat, malgrat les diferents decla-
racions del govern, no ha estat possible obrir 
un procés de diàleg i de negociació que con-

duís a l’aprovació d’una nova Ordenança de 
terrasses. Esperem, doncs, que l’experiència 
que el PSC aportarà a partir d’ara al govern 
permeti encarar la resolució del conflicte. En 
aquest sentit, en declaracions recents Jaume 
Collboni i Daniel Mòdol s’han referit a la ne-
cessitat de flexibilitzar l’Ordenança i tenir 
“criteri i sentit comú” a l’hora d’aplicar-la. 
Tot plegat fa pensar que, per fortuna, paci-
ficar el sector de la restauració i posar fi a 
la persecució de les terrasses han esdevingut 
prioritaris per al govern de la ciutat.

L’Ajuntament s’avé a revisar 
íntegrament l’Ordenança de 
terrasses i promet criteri i 
sentit comú per aplicar-la

Les declaracions de Collboni i Mòdol 
fan pensar que pacificar el sector 
de la restauració ha esdevingut 
prioritari per al govern de la ciutat

Durant el primer any de man-
dat de l’alcaldessa Ada Colau 
un ventall ampli dels agents de 
l’economia productiva de la 
ciutat han reclamat al govern 
una actuació més àgil i aten-
ta a les seves reivindicacions. 

Pere Chias Suriol

MISSATGE 
DEL PRESIDENT
El PSC i les terrasses
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NOTÍCIES

AMAYA (La Rambla, 20) / Mireia Torralba i els padrins de la seva terrassa. O’RETORNO (Comte d’Urgell, 168) / La selfie de Fermín Pérez amb els padrins.

LA TERTÚLIA (Morales, 15) / Àlex Maderos, encarregat, amb veïns de les Corts. EL SALERO (Rec, 60) / Els veïns s’uneixen per evitar que la terrassa desaparegui.

Les terrasses generen molèsties als 
veïns dels voltants, sostenen alguns. 
Per desmuntar aquest tòpic, el Gremi 
de Restauració impulsa aquests dies 
una nova campanya d’apadrinament de 
terrasses i ho fa amb la col·laboració 
d’una figura molt especial: el veí. Ara 
són, efectivament, els mateixos veïns i 
veïnes, que hi viuen a sobre o a edificis 
propers, qui demanen a l’Ajuntament 
que deixi d’empaitar la seva terrassa i 
suspengui temporalment l’aplicació de 
la normativa municipal. Immortalitzen 
aquest clam amb una selfie, és a dir, una 
foto feta amb el mòbil, en companyia 
del propietari o propietària del bar o 
restaurant a la terrassa del qual acostu-
men a seure. L’acció, a la qual ja s’han 
sumat un centenar d’establiments agre-
miats i uns 500 veïns, posa de manifest 

que les terrasses, en contra del que al-
guns pretenen fer creure, formen part 
de la quotidianitat dels barcelonins i 
de la seva rutina diària: quants veïns 
solen esmorzar a una terrassa mentre 

fullegen el diari? Quants veïns baixen 
a fer un cafè o es troben amb amics a 
una terrassa per prendre una cervesa? 
A més, amb el temps es crea un vincle 
molt especial entre el restaurador i els 
seus clients més habituals, i tots ple-
gats esdevenen, gairebé, una família. 
Parlem, per tant, d’establiments de res-

El Gremi impulsa 
una campanya 
de suport a les 
terrasses amb 
la col·laboració 
dels veïns

Aproximadament 500 veïns 
han apadrinat un centenar de 
terrasses de locals agremiats
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NOTÍCIES

BLAI 9 (Blai, 9) / Els veïns del carrer Blai també s’han volgut sumar a la campanya. EL TIO CHE (Rbla. del Poblenou, 44) / Teresa Moreno i els veïns de l’orxateria.

LA PRINCIPAL (Sepúlveda, 186) / Roberto Spanau, amb el pal de la selfie. CAFFÉ D’ARTÓS (Pl. Artós, 6) / Selfie de Patrícia Bravo amb veïnes de Sarrià.

tauració profundament arrelats al ba-
rri, amb dècades i dècades d’activitat 
continuada. Per això, és molt habitual 
que el restaurador s’esforci per evitar 
que la terrassa pugui causar incomodi-
tats en els seus veïns. 

Veïns anònims i il·lustres
Aquesta campanya dóna continuïtat 
a l’acció que el Gremi va impulsar du-
rant l’hivern passat en què personatges 
il·lustres, coneguts per la seva activitat 
professional en àmbits diversos com 
el teatre, el cinema, el periodisme o la 
ciència, van apadrinar una terrassa com 
a mostra de solidaritat amb el sector 
de la restauració. Gairebé 100 padrins 
il·lustres, entre els quals s’inclouen 
personatges tan rellevants com la pe-
riodista Julia Otero, el presentador Jor-

di González, l’artista Javier Mariscal o 
l’actriu Amparo Moreno, van demanar, 
amb aquest gest, un canvi d’actitud a 
l’Ajuntament amb relació a la crisi de 
les terrasses. Finalitzada la campanya, 

el Gremi va recollir l’abundant material 
fotogràfic produït en un llibre, Terras-
ses a escena, que fou presentat durant 
el mes d’abril. A l’acte, que va comptar 
amb la participació de diversos padrins 
com Raffel Pagès, Carme Puig Antich 
o Daniel Domenjó, el director d’El Pe-
riódico de Catalunya, Enric Hernàndez, 

ja va suggerir d’obrir l’apadrinament de 
terrasses a tota la ciutadania. 

Ara, la nova campanya d’apadrinament 
de terrasses amb veïns reitera el su-
port popular de què gaudeixen les te-
rrasses i qüestiona la representativitat 
dels veïns de la ciutat que determinats 
agents s’atribueixen de forma exclu-
siva. Certament, els veïns i les veïnes 
constitueixen un grup amplíssim, pro-
fundament heterogeni i divers. Hom 
podria dir, fins i tot, que cada veí té la 
seva manera particular d’entendre la 
ciutat i el seu espai públic. 

Cal, per tant, evitar les generalitza-
cions quan es tracta de determinar 
la percepció social de les terrasses. 
Aquesta qüestió ha estat objecte de de-
bat en diverses ocasions a la Comissió 
Tècnica de Terrasses. 

Els veïns demanen a 
l’Ajuntament que deixi 
d’empaitar les terrasses
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NOTÍCIES

El Gremi presenta un estudi sobre les terrasses de les 
principals ciutats d’Europa realitzat per Benedetta Tagliabue

L’informe, que repassa diferents terrasses d’una dotzena de capitals 
europees, evidencia l’aposta estratègica de moltes ciutats per enriquir 

el seu espai públic a través de la instal·lació de terrasses creatives i de 
qualitat, que ofereixen experiències d’alt valor afegit a locals i turistes

“A Londres, malgrat el clima, la gent surt i 
s’asseu a les terrasses”. “Costa trobar lloc 
a una terrassa a París: estan sempre ata-
peïdes de gent”. La crisi de les terrasses 
a Barcelona ha motivat un ampli debat 
on en diverses ocasions s’han escoltat 
afirmacions com aquestes referides a la 
suposada qualitat de les terrasses d’arreu 
d’Europa per comparació a les de Barce-
lona i a l’alegria amb què els veïns euro-
peus viuen el fenomen de les terrasses. 
Fins ara, però, la qüestió no havia estat 
estudiada o documentada per un equip 
de professionals en la matèria. Aquesta va 
ser la tasca que, ara fa uns mesos, el Gre-
mi de Restauració va encarregar a l’estudi 
de la prestigiosa arquitecta Benedetta Ta-
gliabue. Les conclusions de l’informe, Te-
rrasses d’Europa, van ser presentades al 
restaurant Marítim el passat 16 de juliol a 
un acte on va participar, a més de la prò-
pia Benedetta Tagliabue, el director de La 
Vanguardia, Màrius Carol. 
A més de posar negre sobre blanc a par-
tir d’informació contrastada, amb aquest 
estudi de camp el Gremi ha volgut tam-
bé enriquir un debat, el de la revisió de 
l’Ordenança de terrasses, que previsible-
ment es produirà de forma imminent. 
Davant del repte de definir el model bar-
celoní de terrasses, resulta interessant 
analitzar les solucions donades a altres 

ciutats europees, de morfologia similar, a 
l’hora de garantir la convivència entre els 
diferents usos urbans.  
Així doncs, després de valorar un cen-
tenar de terrasses d’una dotzena de ca-
pitals europees (París, Londres, Madrid, 

Roma, Viena, etc.), l’estudi analitza en 
profunditat una vintena de terrasses que 
destaquen per les seves dimensions, per 
l’indret on es troben, per la riquesa dels 
seus elements, per la capacitat per ge-
nerar una experiència d’alt valor afegit, 
etc. Entre les principals conclusions de 
l’informe destaca l’aposta generalitzada 
per la creativitat i el disseny, els quals, 
ja presents a l’interior de l’establiment, 
tenen continuïtat en la seva terrassa. 
Aquest fet contrasta amb la situació que 
s’esdevé a casa nostra, on la normativa 
municipal, en regular i acotar tots i ca-
dascun dels aspectes que permeten sin-
gularitzar les terrasses, les condemnen a 
la uniformitat. De fet, cap de les terrasses 
recollides a l’estudi podrien ésser autorit-
zades a dia d’avui a Barcelona. 

PARÍSPRAGA

MILÀ

L’estudi servirà per enriquir el 
debat imminent sobre el model 
de terrasses de Barcelona

La proximitat de la imponent catedral de Milà no és 
impediment perquè la terrassa del Signor Vino pugui 
oferir una vista immillorable de la part posterior de 
l’edifici durant tot el dia, des de l’esmorzar fins a la 
copa després de sopar. Els para-sols i els escalfadors 
fan que s’hi pugui gaudir d’una estona agradable durant 
tot l’any. A Barcelona, si bé la normativa municipal no 
sanciona especialment la proximitat de les terrasses 
als monuments històrics o catalogats, la seva aplica-
ció ordinària es revela més restrictiva en la majoria 
d’ocasions. És el cas de les terrasses properes a la Sa-
grada Família, que es veurien greument afectades per 
la distribució prèvia plantejada pel consistori. 

Al centre històric de Praga, la terrassa del restaurant Klub Lávka, amb el concorregut Pont de Carles de fons. A la dreta, les icòniques terrasses de la capital francesa.
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NOTÍCIES

“La presència de terrasses 
pot ser un indicador d’un 
entorn veïnalment actiu”

Benedetta Tagliabue és una de les grans veus 
de l’arquitectura contemporània mundial. 
L’any 1990 va fundar –junt amb Enric Miralles– 
l’estudi Miralles Tagliabue EMBT, on ha desen-
volupat projectes d’alt nivell i reconeixement, 
com el mercat de Santa Caterina, el Parla-
ment Escocès d’Edimburg o l’Escola de Música 
d’Hamburg, entre d’altres. Recentment s’ha 
endinsat en el fenomen de les terrasses dels 
bars i restaurants i ha realitzat, per encàrrec 
del Gremi, l’estudi Terrasses d’Europa. Taglia-
bue, afincada a Barcelona des de 1989, ha vis-
cut en primera persona la transformació que 
ha experimentat la ciutat als últims 25 anys. 
“Em sorprenia que a una ciutat tan merave-
llosa com Barcelona, amb un clima estupend, 
hi haguessin tan poques terrasses”, explica. 
Les terrasses, que s’han multiplicat a tots els 
barris, han contribuït a aquesta transforma-
ció integral de la ciutat. “Moltes vegades”, 
assenyala Tagliabue, “permeten regenerar 
espais urbans, animant-los, transformant-los 
creant activitat i punts d’interès. La presència 
de terrasses pot ser un indicador d’un entorn 
agradable, socialment interessant i veïnal-
ment actiu. L’Ajuntament hauria de ser més 
conscient que això és molt positiu i que s’hi ha 
de treballar perquè les terrasses tinguin una 
qualitat més alta. La marca Barcelona és co-
neguda al món pel seu disseny acollidor. Això 
s’ha de tenir en compte també a l’hora de fer 
terrasses”, aconsella. 

Després d’haver sumat els dos sindicats 
majoritaris, UGT i CCOO, a les reivin-
dicacions del sector de la restauració 
amb relació a l’Ordenança de terras-
ses, aquest mes de juny s’ha fet públic 
un manifest d’arquitectes, interioristes 
i professionals del món del disseny im-
pulsat pel Gremi de Restauració. S’obre 
així un nou front contra l’Ordenança de 
terrasses: un conjunt ampli i heterogeni 
de creatius demanen que la nova nor-
mativa que ha de regular la instal·lació 
de terrasses, promesa per l’alcaldessa 
Ada Colau en gener de 2016, s’allunyi de 
l’excés de zel regulador de l’Ordenança 
actual. A hores d’ara, la norma regula ex-
haustivament tots els aspectes que defi-
neixen visualment els elements d’una te-
rrassa: mides, materials, colors, models, 
etc. A més, la seva aplicació s’està duent 
a terme de forma especialment restric-
tiva: és el cas de l’ordenació singular 
de l’avinguda  Diagonal, on la conforta-

bilitat s’ha vist afectada per la prohibi-
ció d’instal·lar jardineres i tancaments 
laterals, entre d’altres. L’Ordenança, en 
definitiva, ofega la creativitat i ofega 
qualsevol intent d’instal·lar una terrassa 
diferent i singularitzada on hagi inter-
vingut un professional del món del dis-
seny. En el moment de fer-se pública la 
notícia, el nombre d’adhesions fregava 
la setantena i incloïa el suport de profes-
sionals de prestigi reconegut com Nani 
Marquina, Javier Mariscal, Miguel Milá, 
Benedetta Tagliabue, Leopoldo Pomés, 
Lázaro Rosa-Violán, José María Milá i 
Estrella Salietti, entre d’altres. A hores 
d’ara, la xifra supera ja les 500 adhe-
sions i inclou altres figures destacades 
com Judit Mascó, Raffel Pagès, Merce-
des Milá, Isabel Coixet, etc. 

NANI MARQUINA / Dissenyadora

ESTRELLA SALIETTI / Interiorista

JOSÉ MARÍA MILÁ / President de RED

JAVIER MARISCAL / Dissenyador

Més de 500 dissenyadors i creatius 
signen un manifest per reivindicar el 

disseny aplicat a les terrasses

L’Ordenança ofega la creativitat 
en voler regular tots i cadascun 
dels aspectes d’una terrassa
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NOTÍCIES

Carlos González, de la Bodega Sepúlveda, repeteix 
victòria a una nova cursa de cambrers a la Rambla

Comença un nou regnat. Amb aquests 
termes elogiosos s’ha referit la premsa 
escrita a la segona victòria consecutiva 
de Carlos González a la cursa de cam-
brers que organitza el Gremi de Res-
tauració a la Rambla. La competició va 
tenir lloc el passat 21 de maig i, nova-
ment, el cambrer de la Bodega Sepúl-
veda va aconseguir imposar-se als 23 
contrincants restants i revalidar el títol 
del cambrer més ràpid que ostentava 
des de la darrera cursa el novembre de 

2014. La cursa, organitzada pel Gremi 
amb el suport de l’Ajuntament de Bar-
celona, l’associació Amics de la Rambla 
i el sindicat UGT, i patrocinada per Es-
trella Damm i Zapper, constava de di-
verses proves, de complexitat creixent, 
on els diferents participants havien de 
demostrar la seva destresa i ser els més 
ràpids sense que l’Estrella Damm que 
portaven a la safata acabés al terra de 
la Rambla. A través d’aquesta acció el 
Gremi i totes les institucions i empre-

ses que hi han col·laborat han volgut 
retre un càlid homenatge a una figura 
clau dels establiments de restauració: 
els seus cambrers i cambreres. Absent 
durant dècades, la cursa de cambrers 
fou recuperada l’any 2014 pel Gremi i 
retornada a un espai, la Rambla, on his-
tòricament s’hi havia celebrat aquest 
tipus d’espectacle popular, que congre-
gava famílies senceres i que, a la darre-
ra edició, va reunir diversos centenars 
de persones.  

4

1 32

1: JOAN PERA I AMPARO MORENO, CAMBRERS PER UN DIA. 
La cursa va començar amb un gag humorístic que va 
enfrontar dos rostres molt populars de l’escena barce-
lonina, Amparo Moreno i Joan Pera, convertits en cam-
brers per un dia. 2: DESTRESA I AGILITAT. Els cambrers 
participants van demostrar les seves habilitats a un re-
corregut total de 50 metres a través de diverses proves, 
cada cop més complexes. Els restaurants participants en 
aquesta edició van ser: Platja Ca La Nuri, Ultramarinos, 
Teruel, Can Xurrades Gastronòmic, Taller de Tapas, Res-
taurant Nuria, Moka, Bodega Sepúlveda, Amaya, Catering 
Casanovas, La Fermata, Samoa, Tabarlot, El Passatge del 
Murmuri i La Castanya.  3: EL REPTE DE REVALIDAR EL 
TÍTOL. La participació de Carlos González, guanyador de 
l’anterior cursa de cambrers el novembre de 2014, havia 
generat grans expectatives: seria capaç de retenir el tí-
tol? Finalment, i amb un temps de 18.09 segons, aquests 
cambrer de l’Hospitalet de Llobregat va revalidar el títol. 
4: GUANYADORS. El segon cambrer més ràpid fou Michael 
Javier Ordóñez, del restaurant El Passatge del Murmuri. 
Gustavo Adolfo Salazar, tercer classificat, atén diària-
ment els clients al restaurant Moka, a la Rambla. Per al 
lliurament de premis es va comptar amb la presència 
de la regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, i de 
l’exalcalde de Barcelona Jordi Hereu.
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El restaurant Montesquiu celebra el seu 25è aniversari mentre que el 
restaurant Amaya compleix 75 anys de tradició i bona cuina a la Rambla

El passat 20 de juny la patronal PIMEC va vo-
ler reconèixer l’aportació del Gremi de Res-
tauració al conjunt de l’economia de la ciutat i 
va concedir-li el premi Pimes en la categoria 
de comerç. Aquests guardons s’atorguen 
anualment des de fa més de 20 anys i reco-
neixen el talent i la competitivitat de les pimes 
catalanes. 

A la fotografia, d’esquerra a dreta: Àlex Goñi, 
president de PIMEC Comerç; Josep González, 
president de PIMEC; Pere Chias, president del 
Gremi de Restauració; i Carles Puigdemont, 
president de la Generalitat de Catalunya.  

PIMEC reconeix la 
tasca del Gremi de 
Restauració

Javier de las Muelas. 

El president del Gremi, Pere Chias, i diversos membres de la Junta Directiva (Isidre Gi-
ronès, Alfons Herrero, Juan Carlos Iglesias) amb Ignasi Torralba, propietari de l’Amaya.




