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La presència a places, rambles i carrers de te-
rrasses de bars i restaurants és natural i ha de 
contribuir de forma decisiva a assolir l’ideal 
de bellesa estètica que s’espera de l’espai 
públic. Amb aquesta claredat un conjunt de 
dissenyadors i arquitectes de Barcelona van 
voler reivindicar el valor de l’estètica en un 
debat que habitualment protagonitzen princi-
pis de caràcter utilitari com la funcionalitat, el 
foment de la mobilitat sostenible i el respecte 
al medi ambient. L’espai públic, certament, ha 
de ser funcional i ha d’estar pensat per facili-
tar la vida dels veïns i veïnes i per contribuir 
al seu benestar. Però això, i aquí es troba el 
repte, ha d’ésser compatible amb un paisatge 
urbà bell, a l’alçada d’una arquitectura urbana 
de prestigi internacional. I és en aquest con-
text que les terrasses, tan demandades per les 
persones consumidores i pels visitants, poden 
jugar un rol determinant. 

El debat en qüestió es féu públic durant el 
mes de juny d’aquest any, quan un centenar 
d’arquitectes, dissenyadors, interioristes i 
altres professionals de base creativa (escrip-
tors, periodistes, perruquers, etc.) van reflec-
tir aquestes preocupacions en un manifest, 
titulat “Disseny i espai públic”, que animava 
l’Ajuntament de Barcelona a fer una aposta 
per la creativitat aplicada a les terrasses. En 
difondre’s la notícia el manifest va continuar 

sumant adhesions fins superar-ne les 500. Els 
signants reclamaven, a més, el paper dels pro-
fessionals del món del disseny en la definició 
de l’espai públic, una tasca que compartirien 
amb urbanistes i experts en planificació ur-
bana. “El marc normatiu a Barcelona hauria 

de permetre concebre i instal·lar terrasses de 
qualitat, innovadores i estèticament belles”, 
concloïa el document. 

Una representació diversa dels signants, 
encapçalada pel president del Gremi de Res-
tauració, Pere Chias, va lliurar formalment 
el manifest al segon tinent d’alcaldia, Jaume 
Collboni, i a la regidora de Comerç i Mercats, 
Montse Ballarín, en una trobada que es va 
produir el passat 30 de juny on es va fer pa-
lesa la represa del diàleg amb el Gremi. Coll-
boni i Ballarín es van mostrar predisposats a 
avançar en la singularització de les terrasses 
i es van comprometre, a més, a tenir-ho en 
compte en el marc de la imminent revisió de 
l’Ordenança de terrasses. 

Collboni i Ballarín estudiaran les peticions 
sobre terrasses plantejades pel Gremi i per 

més de 500 arquitectes i dissenyadors

Les terrasses poden contribuir a 
millorar la qualitat d’un espai públic 
que ha de ser igualment funcional i 
afavoridor de la mobilitat sostenible

D’esquerra a dreta: Daniel Camós, director general del grup de restauració Andilana; Chu Uroz, dissenyador; Raffel Pa-
gès, perruquer; Sílvia Farriol, presidenta d’ARQUIN-FAD; Montse Ballarín, regidora de Comerç i Mercats; Judit Mascó, 
model i empresària; Juan Carlos Iglesias, empresari de restauració (grup Rías de Galicia); Jaume Collboni, segon tinent 
d’alcaldia; Estrella Salietti, interiorista; Daniel Domenjó, periodista; Pere Chias, president del Gremi de Restauració; Rosa 
María Esteva, empresària de restauració (grup Tragaluz); Oriol Nolis, periodista; Roger Pallarols, director general del 
Gremi de Restauració; Katy Carreras-Moysi, exregidora; Javier Bordas, empresari; Miguel Milá, dissenyador; i Bene-

detta Tagliabue, arquitecta. 
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NOTÍCIES

El passat 18 de juliol Jaume 
Collboni, segon tinent d’al-
caldia, i Montse Ballarín, re-
gidora de Comerç i Mercats, 
van presentar la seva primera 
mesura de govern en un dia 
històric per a la restauració: 
el consistori implementarà 
un ampli paquet d’accions 
per impulsar el sector de 
la restauració, promoure la 
seva modernització i difondre 
l’àmplia oferta gastronòmica 
de la ciutat a l’abast de tots 
els veïns, veïnes i visitants. 
Es tracta d’un fet inèdit, ja 
que mai abans l’Ajuntament 
havia presentat un pla 
d’acció tan ambiciós centrat 
exclusivament en el sector de 
la restauració. “És la primera 
política pública integral i 
específica sobre restauració a 
la nostra ciutat”, va explicar 

cionals sobre restauració. En 
segon lloc, s’implementaran 
accions per posar en valor i di-
fondre la qualitat de la gastro-

nomia barcelonina. Una de les 
accions previstes, i que podria 
veure la llum pública durant la 
tardor de 2016, és la creació 
d’un segell de qualitat conjun-
tament amb el Gremi de Res-
tauració i altres agents. També 
s’elaboraran noves guies de 
restaurants que aprofundeixin 
en la segmentació de públics. 
Concretament, durant 2016 
s’editarà una nova guia de 
restaurants per a vegetarians 

Barcelona aposta per 
modernitzar i impulsar el 
sector de la restauració

Collboni durant la roda de premsa.  
La presentació d’aquesta mesura im-

plica un reconeixement del paper de la 
restauració dintre de l’economia de la 
ciutat i també com a activitat vertebra-
dora del teixit social. “Estem contents”, 
va assenyalar Pere Chias, president 
del Gremi, en fer-se pública la notícia, 
“que per fi el consistori reconegui que 

s’havien deteriorat al darrer any. Pel 
que fa a les accions incloses a la mesu-
ra de govern, es pretén, en primer lloc, 
generar un conjunt de coneixements 
empírics i dades sobre el sector que no 
existeixen a hores d’ara. El consistori 
crearà un observatori de la restauració 
per monitoritzar el sector i organitzarà 
cada dos anys unes jornades interna-

(que es completarà amb altres opcions 
saludables i de cuina quilòmetre zero). 

La mesura de govern se suma a la re-
presa del diàleg amb el Gremi de Res-
tauració al voltant de l’Ordenança de 
terrasses (anunciada durant la presen-
tació de l’estudi Terrasses d’Europa) i 
obre la porta a la resolució del conflicte 
durant els propers mesos.  

Jaume Collboni (dreta) i Montse Ballarín (esquerra).  

PRINCIPALS ACCIONS PREVISTES A LA MESURA DE GOVERN

El consistori impulsarà un segell de qualitat 
al sector de la restauració per reconèixer 
aquells establiments que facin una aposta, 
ferma i reeixida per la qualitat en les seves 
diferents dimensions (compliment de la 
normativa, qualitat del servei, estabilitat 
laboral dels treballadors i treballadores, 
aposta per la sostenibilitat, etc.). Aquest 
segell podria nèixer en els propers mesos.

Creació d’un 
segell de qualitat

S’implementaran noves accions de comu-
nicació que aprofundeixin en la segmen-
tació de públics i en l’especialització de 
l’oferta. Destaca la reedició de la guia de 
restaurants vegetarians, que s’ampliarà 
també amb establiments vegans, de cuina 
saludable i quilòmetre zero, una tendència 
arreu del món. La darrera versió d’aquesta 
guia es va publica el 2012. 

Nova edició de la guia de 
restaurants vegetarians

Es crearan uns premis que, a proposta 
d’un jurat de prestigi nacional i internacio-
nal, reconeixeran l’excel·lència de la res-
tauració barcelonina. Es preveuen diver-
ses categories: millor xef de barri, millor 
terrassa (innovadora, de caràcter emble-
màtic, etc.), premi a les millors pràctiques 
sostenibles, premi als negocis de restau-
ració que apostin per la innovació, etc. 

Premis a la restauració 
de Barcelona

L’Ajuntament organitzarà cada dos anys 
unes jornades sobre restauració de 
caràcter integrador de tots els operadors 
del sector. Permetran establir les bases 
per tenir un major coneixement qualitatiu 
de com està i cap a on avança. També es 
promouran sinèrgies amb altres ciutats de 
referència en l’àmbit europeu capdavan-
teres en els diferents temes escollits. 

Jornades biennals 
de la restauració

Es posarà en funcionament un grup d’estudi 
i de recerca, amb la col·laboració del món 
universitari, per monitoritzar el sector 
de forma permanent. Aquest observa-
tori permetrà disposar de dades sobre 
la restauració acurades i actualitzades, 
inexistents a hores d’ara, que resultaran 
clau a l’hora de establir prioritats i definir 
polítiques públiques. 

Observatori de 
la restauració

En el marc del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat, el consistori fomentarà la 
introducció de criteris de sostenibilitat als 
establiments de restauració i els oferirà 
suport i acompanyament: la prevenció 
del malbaratament d’aliments, la gestió i 
reducció dels residus, l’estalvi energètic, 
l’estalvi d’aigua, la mobilitat, el consum 
responsable i el producte de proximitat. 

Aposta per la 
sostenibilitat

la restauració és un actiu 
econòmic de primer ordre 
a Barcelona i s’hi refereixi 
a ella amb orgull”. És evi-
dent, també, l’alt valor 
simbòlic de la mesura: 
implica una voluntat de 
normalitzar les relacions 
amb un sector que durant 
el darrer any s’ha vist im-
mers en una profunda in-
certesa i que, malgrat tot, 
ha continuat encapçalant 
la creació d’ocupació i 
la recuperació econò-
mica. Globalment, evi-
dencia l’aposta dels regi-
dors i regidores del PSC 
per reconstruir, des el 
govern, els ponts entre 
l’Ajuntament i els princi-
pals agents de l’economia 
productiva, uns ponts que 

Chias: “el consistori 
per fi s’hi refereix a la 
restauració amb orgull”
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NOTÍCIES

Com ja es habitual durant l’estiu, la 
popular campanya Mulla’t, impulsada 
per la Fundació Esclerosi Múltiple amb 
l’objectiu de recaptar fons per lluitar 
contra aquesta malaltia i contribuir a 
millorar la qualitat de vida dels que la 
pateixen, va tornar a ser present en més 
de 600 piscines de Catalunya, on to-
thom va poder mullar-se per l’esclerosi 
múltiple. Paral·lelament, una de les no-
vetats de l’edició enguany permetia al 
públic atipar-se també per l’esclerosi 
en una divertida ruta, la ruta Mulla’t del 
pa amb tomàquet, tota una invitació a 
redescobrir un dels plats més caracte-
rístics i coneguts de la cuina catalana 
tradicional. Així doncs, entre el 7 i el 17 
de juliol 38 establiments de restauració 
de Barcelona van oferir la seva reinter-
pretació del clàssic pa amb tomàquet 
acompanyada d’un quinto San Miguel 
per 3 euros. Com no podia ser d’una 
altra manera, la ruta, que va comptar 
amb la col·laboració del Gremi de Res-

tauració de Barcelona, incorporava un 
component solidari i, per cada tapa 
servida, cada local participant faria una 
donació de 30 cèntims a la Fundació 
Esclerosi Múltiple. 

L’acte de presentació de la campanya 
Mulla’t, als jardins de l’edifici històric 
de la Universitat de Barcelona, va aple-
gar nombrosos rostres coneguts com 
els populars xefs Sergio i Javier Torres, 
les periodistes Elisenda Roca i Isabel 
Gaset i l’actor Bruno Bergonzini. 

El Gremi se 
suma al popular 
Mulla’t amb una 
ruta solidària al 
voltant del pa 
amb tomàquet

Per cada tapa venuda els 38 
locals participants van donar 
30 cèntims a la Fundació

PADRINS D’EXCEPCIÓ
La presentació de la ruta Mulla’t  
del pa amb tomàquet va comptar 
amb la presència dels televisius 
germans Torres, Sergio i Javier, 
i de la periodista Elisenda Roca. A 
l’esquerra, el president del Gremi 
de Restauració, Pere Chias. 

EL PA AMB TOMÀQUET
L’acte de presentació de la ruta  
va esdevenir una improvisada 
masterclass on els xefs Torres, 
Sergio i Javier, van ensenyar 
nens i nenes de diferents edats 
la tècnica per preparar un bon pa 
amb tomàquet.

INICIATIVA D’ÈXIT
La Fundació Esclerosi Múltple  
treballa des de fa més de 25 anys 
a Catalunya per millorar la qualitat 
de vida de les persones afectades 
per aquesta malaltia i promoure 
la recerca científica. A la dreta, 
la presidenta de la Fundació, 
Rosa Masriera; a l’esquerra, la 
periodista Isabel Gaset, que va 
conduir l’acte de presentació de la 
campanya Mulla’t d’enguany.  

SAN MIGUEL
La ruta també va comptar amb  
la col·laboració de San Miguel. La 
cervesa lleidatana  va acompanyar 
les creacions culinàries dels 38 
locals participants. 




