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PADRINS I TERRASSES

Amparo Moreno (Vermuteria Lou) – Josep 
González (Bar Santander) – Carme Puig 
Antich (Bodega Joan) – Bonaventura Clo-
tet (Tickets) – Iván Mañero (Bodega 1900) 
– Ricard Reguant (Orxateria El Tio Che) – 
Joan Pera (La Principal) – Màgic Andreu (Il 
Commendatore) – Ventura Pons (Bodega 
Sepúlveda) – Maruja Torres (Bardot) – 
Glòria Serra (Salambó) – Moncho (Piri-
neus Bar&Cuina) – Teresa Gimpera (Cen-
tral Cafè) – Pep Sala (Ajoblanco) – Raffel 
Pagès (Cerveseria Catalana) – Pilar Eyre 
(Bar Mandri) – Josep Maria Pou (Zian) – 
Mariscal (Cafè del Born) – Toni Albà (El 
Bandarra) – Xavier Grasset (Farga Bee-
thoven) – Nacho Vidal (Mamainé) – Ruth 
Jiménez (3 Nusos) – Martina Klein (La 
Fermata de Provença) – Mercè Sampietro 
(La Vermuteria de Sant Andreu)
Consulta el llistat complet al web del Gremi.

Més de 30 famosos de Barcelona s’adhereixen a un 
moviment impulsat pel Gremi en defensa de les terrasses

Més de 30 personalitats destacades del 
món de la cultura i la ciència s’han unit 
a un moviment impulsat pel Gremi de 
Restauració per contrarestar l’amenaça 
que plana sobre més de 2.000 terrasses 
de restauració de la ciutat a causa de 
l’aplicació de l’Ordenança de terras-
ses. Són actors, actrius, metges, direc-
tors de cinema, cantants i periodistes, 
entre d’altres, que es confessen amants 
de les terrasses i que han volgut mos-
trar el seu suport apadrinant diferents 
terrasses de la ciutat. 

El Gremi confirma d’aquesta forma 
que existeix un ampli suport ciutadà 
envers les terrasses dels bars i restau-
rants. Aquestes terrasses, situades a 
les zones més residencials de la ciutat, 
constitueixen un servei per als veïns 
que hi viuen a sobre o a edificis pro-
pers: són els seus primers clients. En 
aquest sentit, les terrasses són espais 

de sociabilitat imprescindibles a la 
vida dels barris barcelonins. 

La notícia ha estat àmpliament reco-
llida als mitjans de comunicació i, de 
forma especial, a El Periódico de Cata-
lunya, que ha publicat més de 20 foto-
grafies de padrins i padrines a la seva 
terrassa corresponent.  

Aquesta iniciativa se suma a les ac-
cions de comunicació i lobby que ha 
realitzat el Gremi durant aquest 2015 
per denunciar les nefastes conse-
qüències que es deriven de l’aplicació 
de l’Ordenança de terrasses i exigir, 
amb la major celeritat possible, que 
l’Ajuntament modifiqui la norma. 

El doctor Bonaventura Clotet, a la terrassa del conegut restaurant Tickets, al Paral·lel. L’actriu Amparo Moreno, padrina de la terrassa de la vermuteria Lou, al barri de Gràcia.

Escaneja 
aquest codi 
amb el teu 
smartphone i 
descarrega’t l’article 
publicat a El Periódico 
de Catalunya

http://goo.gl/FZnc0d

