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TENS PROBLEMES AMB LA TERRASSA DEL TEU ESTABLIMENT? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Les terrasses generen molèsties als veïns 
dels voltants, sostenen alguns. Per des-
muntar aquest tòpic, el Gremi de Restau-
ració impulsa aquests dies una nova cam-
panya 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 sel-
fie, és a dir, una foto feta amb el mòbil, en 
companyia del propietari o propietària 
del bar o restaurant a la terrassa del qual 
acostumen a seure. L’acció, a la qual ja 
s’han sumat un centenar d’establiments 
agremiats i uns 500 veïns, posa de mani-
fest que les terrasses, en contra del que 
alguns 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 terras-

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

Convida els teus clients 
a apadrinar la terrassa 

del teu establiment!
El Gremi us convida a defensar la vostra ter-
rassa amb l’ajuda dels veïns i veïnes dels 
voltants. Per fer-ho, feu-vos una selfie amb 
ells i pengeu-la a Twitter amb el hashtag #te-
rrasses. Etiqueteu també @EPentretots i @
RestauracioBCN perquè El Periódico de Cata-
lunya se’n faci ressò al seu espai Entre tots, 
on s’està produint un debat sobre la convivèn-
cia entre veïns i terrasses. No permetem que 
uns pocs casos puntuals de queixes veïnals es 
presentin a l’opinió pública com a habituals. 

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

sa 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 plegats esdevenen, 
gairebé, una família. Parlem, per tant, 
d’establiments de restauració profunda-
ment arrelats al barri, amb dècades i dè-
cades d’activitat continuada. Per això, és 
molt habitual que el restaurador s’esforci 
per evitar que la terrassa pugui causar in-
comoditats en els seus veïns. 

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 periodisme o la ciència, van 
apadrinar una terrassa com a mostra de 
solidaritat amb el sector de la restaura-
ció. Gairebé 100 padrins il·lustres, entre 
els quals s’inclouen personatges tan re-
llevants com la periodista Julia Otero, el 
presentador Jordi González o l’actriu Am-
paro Moreno, van demanar, amb aquest 
gest, un canvi d’actitud a l’Ajuntament 
amb relació a la crisi de les terrasses. 
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